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Abstract  

Sports clubs today are exposed to multiple, sometimes contradictory, forces and expectations. 

This study is about sports coaches and their problems with and experiences of multiple 

institutional logics in Swedish sports. The aim of the study was therefore to provide further 

knowledge about the relationship between sports coaches’ leadership and institutional 

complexity. The study focused on the context of football in northern Sweden. The research 

questions that were examined were about institutional pressures, legitimacy, institutional logics, 

sports clubs’ impact and coaches’ strategies to manage institutional complexity. The data was 

collected through the means of qualitative interviews with 12 active football coaches. The results 

showed that the football coaches experience multiple institutional pressures and legitimacy 

claims. The coaches engage with 4 different coexisting institutional logics depending on the 

situation. Despite the fact that the institutional complexity is institutionalized in the context, it 

is sometimes viewed as problematic due to lack of control and support by the sports clubs. This 

indicated that the coaches are relatively autonomous and free to plan the activities as they wish 

and pursue the goals they see appropriate. Furthermore, the sports clubs have an important role 

in helping the coaches manage the institutional complexity and provide guidelines. 

 

Nyckelord: institutionella logiker, institutionell komplexitet, strategi, idrottstränare 
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Inledning  
Sedan avskaffandet av amatörreglerna inom svensk idrott på 60-talet har svensk idrott 

utvecklats till ett fenomen som rymmer allt från små föreningar i landsbygden med syfte att 

erbjuda byns invånare en fritidsaktivitet till miljardkonstruktioner med målsättning att vinna 

titlar och generera intäkter. Idrotten har sedan ännu längre tillbaka haft relativt autonom 

ställning vad gäller utformning av verksamheten samt fördelning och administrering av 

bidragspengar, även om regeringen beslutar om idrottens övergripande ändamål, syfte och 

storlek på det statliga bidraget. För att styra och ge utgångspunkterna till idrottsverksamheten 

använder sig RF av sitt policydokument Idrotten Vill (Riksidrottsförbundet, 2009). De fyra 

viktigaste värdena i dokumentet, som ska ligga till grund för all organiserad idrottsverksamhet, 

är glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. 

Dessutom, enligt ett relativt nytt regeringsbeslut, ska all barn- och ungdomsidrott som får 

statligt stöd följa FN:s konvention om barnets rättigheter (Regeringen, 2008).  

Utifrån Idrotten Vill och baserat på de gemensamt antagna värderingarna fattar de olika SF 

beslut om sin respektive verksamhet vilket i sin tur ska styra föreningsverksamheten. Svenska 

Fotbollförbundet (SvFF) använder sig exempelvis av ett dokument som benämns 

Spelarutbildningsplanen, som beskriver idéprogram samt rekommendationer och perspektiv 

om hur verksamheterna ska struktureras och utvecklas (Svenska Fotbollförbundet, 2013). Det 

är däremot på den lokala föreningsnivån där idrottens faktiska och dagliga verksamhet tar sin 

slutgiltiga form. Detta budskap om idrottens syfte ska således resa genom Riksidrottsförbundet 

(RF), vidare ut genom specialförbund (SF), distriktsförbund och föreningar. Hur mycket 

påverkar detta tränarnas verklighet egentligen eller finns det några andra direkta eller indirekta 

förväntningar som tränarnas ledarskap påverkas av? 

Den dagliga verksamheten och de dagliga aktiviteterna i de dryga 23 000 idrottsföreningarna i 

Sverige, utformas och bedrivs av de ca 650 000 aktiva ledarna (Riksidrottsförbundet, 2014) och 

de viktigaste formella riktlinjerna för lämpligt beteende i en idrottslig kontext bygger på FN:s 

barnkonvention, Idrotten Vill och SF:s egna utvecklingsplaner. Det fastställs däremot i en studie 

av Redelius (2012) att endast sju procent av de aktiva idrottsledarna som deltog i studien har 

läst Idrotten vill och endast 20 procent kände till regeringsbeslutet om att barn- och 

ungdomsverksamheten ska baseras på barnkonventionen. Ytterligare en studie redovisar att 53 

procent av 486 deltagande föreningsrepresentanter har ganska dåliga, väldigt dåliga eller inga 

kunskaper alls om Specialförbundens riktlinjer för idrottsverksamheten (Fahlén, Eliasson & 

Wickman, 2015). Dessa siffror väcker många frågor: om inte idrottsledarna känner till de 

formella styrdokumenten - vad är det i sådana fall som styr sättet de bedriver verksamheten på 

och vad baserar ledarna de vardagliga besluten på? Det är denna problematik som denna studie 

handlar om. 

Hur ledarna utformar verksamheten beror på ledarens handlingsutrymme och vad som är 

passande eller acceptabelt beteende i den specifika situationen som ledaren befinner sig i. Detta 

kan kopplas till den institutionella organisationsteorin (t.ex. Thornton, Ocasio & Lounsbury, 

2012; Greenwood, Oliver, Sahlin & Suddaby, 2008), som menar att en aktörs 

handlingsutrymme och dennes uppfattning om acceptabelt beteende formas av den sociala och 

kulturella omgivningen, det vill säga hur individen formas och förändras i relation till 

organisationen och därigenom till det organisationsfält denna ingår i. Detta innebär att en 

individ inte alltid kan bedöma situationen och därmed agera strategiskt och rationellt, utan att 

han eller hon även styrs av institutionella krafter och påtryckningar. Istället för medvetenhet 

eller rationalitet, finns det logiker, värderingar och regler som kan både begränsa och berättiga 

individens handlande. Individen påverkas alltså av vad individen tror att omgivningen förväntar 

av honom/henne och strävar därför efter legitimitet i relation till sin sociala omgivning 

(Thornton et al., 2012; Greenwood et al, 2008). I ett idrottsligt sammanhang präglas således en 

ledares ledarskap av uttalade och outtalade föreställningar, förväntningar och regler om hur en 

ledare ska agera inom idrottsrörelsen, inom just den idrotten och vidare just den föreningen. 
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Ledaren bedriver sedan aktiviteten beroende på både ledarens egna kunskaper och erfarenheter 

av idrott och hur dessa förhåller sig till de regler och förväntningar om lämpligt beteende som 

gäller i situationens omgivning. 

Idrotten utgör en kontext där det finns flera, ibland motstridiga, ideal vilket även 

uppmärksammades i den senaste SOU-rapporten om statens stöd till idrott (SOU 2008:59). 

Föreningsfostran och tävlingsfostran lyfts fram som samlingsbeteckningar för de relativt olika 

principer och värderingar som präglar svensk föreningsidrott. Föreningsfostran beskrivs 

innefatta de demokratifrämjande värderingarna som baseras på respekt, likaberättigande och 

öppenhet medan tävlingsfostran handlar om idrottens inbyggda tävlingsmoment, konsten att 

förhålla sig till tävlandets natur och att skapa de bästa idrottsutövarna (SOU 2008:59). Det 

finns även indikationer på att de värderingar och krafter som kretsar kring tävling och 

prestation är starkare (Stenling & Fahlén, 2009). Utifrån dessa motsättningar av ideal som 

karaktäriserar idrotten som ett organisationsfält, kan uppmärksamheten riktas mot hur en 

enskild tränare på gräsrotsnivå orienterar sig bland och resonerar kring de olika ideal och 

värderingar. 

Situationen som idrotten befinner sig i, där flera ideal eller logiker samexisterar, kan utifrån det 

institutionella perspektivet beskrivas antingen som institutionell komplexitet eller synonymt 

institutionell pluralism. Institutionell pluralism som beskrivs av Kraatz och Block (2008) med 

hjälp av en metafor där organisationen samtidigt spelar i flera olika “matcher” med olika 

normer, regler och föreställningar om lämpligt och olämpligt beteende i respektive match. Att 

spela i olika matcher kan dock medföra problem som fragmentation, splittringar, otydliga mål, 

instabilitet och konflikter i organisationen (Kraatz & Block, 2008).    

Denna komplexa situation har tidigare studerats i olika kontexter, sammanhang och nivåer 

inom idrott. Exempelvis i en amerikansk högskolekontext (t.ex. Nite, Singer & Cunningham, 

2013), i europeiska kommersialiserade idrottsklubbar (Gammelsæter, 2010), på föreningsnivå i 

norsk idrott (t.ex. Skirstad & Chelladurai, 2011), samt på föreningsnivå i Sverige (Stenling & 

Fahlén, 2009). Vidare beskriver Fahlén et al. (2015) hur idrottsföreningar förhåller sig till och 

axlar ansvaret för implementering av statliga policyprogram och menar på att föreningar oftast 

inte vill ändra sitt grundläggande syfte och sina målsättningar för att anpassa sig till statens, 

RF:s eller SF:s policy, utan istället bedriver verksamheten utifrån sina egna intressen, det vill 

säga håller fast vid sin autonoma ställning.  

Fahlén et al. (2015) poängterar i sina slutsatser att olika typer av föreningspolicys eller 

projektansökningar inte nödvändigtvis präglar de faktiska dagliga aktiviteterna och att det 

behövs mer forskning för att ta reda på vilken påverkan nationella policys har på 

gräsrotsverksamheten. Vidare har forskningen om institutionell komplexitet, enligt Yu (2015), 

traditionellt menat på att flera konkurrerande logiker bara kan samexistera temporärt under en 

övergångsperiod. På senare tid har forskningen dock indikerat att institutionell komplexitet kan 

vara ett bestående tillstånd för vissa organisationer/organisationsfält (t.ex. McPherson & 

Sauder, 2013).  

Vi menar således att det inte går att dra några slutsatser om hur gräsrotsverksamheten ser ut 

och vilka ideal som följs genom att enbart studera föreningsnivån. Vi hävdar att det kan finnas 

ett till filter innan föreningens beslut om hur verksamheten ska se ut faktiskt blir verklighet. Vi 

menar vidare att forskning i idrottslig kontext om den institutionella komplexitetens påverkan 

och hantering har stannat på föreningsnivå och oftast betraktat den institutionella 

komplexiteten som ett temporärt fenomen som endast förekommer när organisationen är i 

förändring. Därmed har forskningen misslyckats med att ringa in aktörsperspektivet och i 

förlängningen det individuella ledarskapet i den vardagliga, bestående verksamheten. Detta för 

att varje tränare uppfattar de förgivettagna normer, värderingar och regler i sin omgivning på 

olika sätt. Det är då upp till individen att, medvetet eller omedvetet, tolka innebörder av de 

institutionella förväntningarna och besluta om vad som uppfattas som legitimt beteende.  
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Denna studie handlar därför om idrott som en kontext som präglas av institutionell komplexitet, 

det vill säga flera aktiva logiker som existerar samtidigt. De ledare som bedriver den dagliga 

verksamheten utsätts för dessa olika och ibland motstridiga krafter och förväntningar. Vi vill 

därför undersöka och förstå tränares tankar om hur de olika krafterna och förväntningarna 

påverkar deras ledarskap och individuella handlingsutrymme. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en övergripande presentation av den svenska idrottsrörelsens styrning, 

organisering och uppbyggnad.  Inledningsvis presenteras idrottens styrning uppifrån och nedåt, 

följt av en presentation av idrottens styrdokument och slutligen en redogörelse av 

specialidrottsförbundens och föreningarnas roll i organisationsstrukturen. 

Idrottens övergripande styrning  

Den svenska föreningsidrotten började formas redan i början av 1800-talet, men hade sin stora 

tillväxtperiod först under 1900-talet. Från att år 1910 organisera 570 föreningar, har 

Riksidrottsförbundet (RF) vuxit till att numera vara en paraplyorganisation till 23 230 

föreningar och över 3 miljoner aktiva medlemmar i slutet av 2014. Under RF:s organisation 

inkluderas runt 250 olika idrottsgrenar som i sin tur är organiserade i 70 olika specialförbund 

(RF, 2014).   

RF:s främsta uppgifter är att stödja medlemsförbunden, företräda idrotten mot samhället samt 

ansvara för en övergripande ledning relaterad till organisationsformer, kommunikation och 

ekonomi (SOU: 2008:59). Det högst beslutande organet är RF-stämman, med ombud från de 

olika SF. Stämman hålls i maj vartannat år och därutöver fungerar en förtroendevald 

riksidrottsstyrelse som det ledande organet mellan stämmorna. Olika beslut som fattas under 

RF-stämmorna relaterar till grundläggande policyfrågor och idrottsrörelsens gemensamma 

verksamhetsinriktning (SOU: 2008:59). Vidare kan även RF:s stadgar i vissa fall ses som 

idrottens grundlagar och är den allmänt viktigaste normkällan för hur svensk idrott skall 

bedrivas. Svensk idrott bygger således på en röd tråd där alla förbund och föreningar är 

anslutna till RF och därmed gemensamt accepterat och arbetat fram de grundläggande 

värderingarna och reglerna som styr idrotten (Pallin, 2004).   

När idrottsrörelsens relation till staten beskrivs används ofta begreppet ”det implicita 

kontraktet”. Med det implicita kontraktet menas, enligt Engström (2008), den outtalade 

överenskommelsen mellan staten och idrotten. Detta innebär att idrotten har en relativt 

autonom ställning gentemot staten, men accepterar samtidigt ansvaret för att skapa 

samhällsnytta och förverkliga statens intressen med sin verksamhet, i utbyte mot det årliga 

idrottsstödet. Enligt Engström (2008) har kontraktet baserats på statens förtroende för att 

idrottsrörelsen kan hantera sitt samhällsansvar i modern tid, då idrottsvärlden präglas av 

kommersialisering, professionalisering och individualisering – ett uppdrag som inte alltid är 

alldeles enkelt. 

Statens idrottsbudget kontrolleras årligen av riksdagen som i slutändan har makten att besluta 

över både storleken på och syftet med bidragen. Ansvaret för innehållet i idrottspolicyn ligger 

hos kulturdepartementet och Riksidrottsförbundet (RF) ansvarar för administrationen och 

fördelningen av pengarna. Riksdagen reviderade 2012 en förordning med åtta punkter som 

ligger till grund för hur statsbidragens skall fördelas: 

“4 § Statsbidraget ska stödja verksamhet som 

1. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott, 

2. bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka barns och ungdomars 

inflytande över och ansvar för sitt idrottande, 

3. gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion, 

4. bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främjar en god hälsa hos 

alla människor, 

5. syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män lika förutsättningar att delta 

i idrottsverksamhet, 
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6. utvecklar samverkan mellan organisationer som arbetar med idrottsverksamhet, skolan 

och andra som bedriver arbete för att främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor, 

7. främjar integration och god etik, och 

8. aktivt motverkar dopning inom idrotten. 

Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares internationella 

konkurrenskraft. Vid prövning av om statsbidrag i detta syfte ska beviljas ska i relevanta 

delar de syften som anges i första stycket beaktas. (SFS, 2012:116) “ 

Idrottens gemensamma visionsdokument  

Idrotten Vill (Riksidrottsförbundet, 2009) är ett policydokument som huvudsakligen ska styra 

hur förbund och föreningar bedriver sina verksamheter. Syftet med dokumentet har, sedan det 

antogs 1995, varit att belysa och upprätthålla de grundläggande värderingarna i svensk 

föreningsidrott, som ska bidra till ett antal nyttoeffekter för samhället. De fyra viktigaste 

värdena i dokumentet, som ska ligga till grund för all organiserad idrottsverksamhet, är glädje 

och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Vidare 

förklaras, trots att idrotten delas in i breddidrott och tävlingsidrott beroende på verksamhetens 

inriktning, att hela idrottsrörelsen på alla nivåer ska utgå ifrån samma vision och värdegrund. 

All idrottsverksamhet ska dessutom följa FN konventioner om barns rättigheter samt rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. 

Idrotten Vill har legat till grund för ett flertal utvecklings- och utbildningsarbeten som både RF 

själv och olika SF har genomfört under senaste 20-åren. Dessutom har lokala idrottspolitiska 

program, policydokument och olika projekt i föreningar och andra lokala idrottsverksamheter, 

baserats på de värden och riktlinjer som formulerats i Idrotten Vill (Riksidrottsförbundet, 

2009). Under 2000-talet har två stora nationella policyprogram genomförts med syfte att göra 

idrotten mer tillgänglig även för underrepresenterade grupper samt få både gamla och nya 

medlemmar att idrotta mer och längre. Föreningarna kunde ansöka om pengar från Handslaget 

(2002-2006) och Idrottslyftet (2007-2011) till lokala projekt som kunde motiveras bidra till 

programmens grundläggande syfte och ändamål (Fahlén et al, 2015). 

Vidare har specialidrottsförbunden (SF) sina egna styrdokument som utgår ifrån och bygger på 

de gemensamt antagna värderingarna i Idrotten Vill. Till exempel använder Svenska 

Fotbollförbundet ett dokument som benämns Spelarutbildningsplanen som beskriver 

idéprogram, rekommendationer och perspektiv om hur verksamheten ska struktureras och 

utvecklas (Svenska Fotbollförbundet, 2013). 

Specialförbunden  

Under RF opererar de olika specialidrottsförbund (SF) som är självständiga med ansvar för 

specifika idrotter. Det finns även ett mindre antal kategoriförbund, exempelvis Svenska 

Handikappidrottsförbundet, där de idrottsspecifika idrottsgrenarna inte ligger till grund för 

förbunden. Det är istället medlemmarna som utgör grunden för verksamheten (SOU 2008:59). 

En allmänt accepterad princip är att varje SF har en uteslutande rätt om att bedriva sin egen 

idrott (Pallin, 2004). Vidare har de olika SF till uppgift att administrera, styra och utveckla den 

enskilda idrotten, koordinera och leda nationell tävlingsverksamhet samt företräda Sverige i 

internationella sammanhang (SOU 2008:59). Stadgarna för respektive SF behöver ligga i linje 

med RF:s stadgar och stadgarna för SF får inte heller strida mot de principer som RF egna 

stadgar bygger på (Pallin, 2004). 

Det största specialförbundet, Svenska Fotbollförbundet, bildades redan 1904 och innefattas av 

drygt 3000 föreningar och ungefär en miljon medlemmar, där cirka 600 000 är aktiva spelare. 

Gemensamt utgörs en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter av olika 

fotbollsrelaterade aktiviteter (Svenska Fotbollförbundet, n.d.). Utöver de olika existerande SF 

har Idrotts-Sverige även delats in i 21 distrikt. Distrikten benämns som 
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specialidrottsdistriktförbund (SDF) och dessa har liknande uppgifter som RF. De fungerar som 

RF:s förlängda arm i syfte att se till så att de olika idrottsverksamheterna även fungerar på 

regionalnivå (RF, 2014). 

Förening  
Med tanke på den stora variation som finns bland idrottsföreningarna, så är det svårt att måla 

upp gemensamma drag som skulle beskriva alla föreningar (RF, 2014). Detta beror på att det i 

viss mån är fritt för föreningarna att själva utveckla sina strukturer och regelverk, eftersom det 

saknas speciallagar för ideella föreningar i Sverige (Malmsten och Pallin, 2005). 

Idrottsföreningar och dess medlemmar fungerar dock som den viktigaste byggstenen inom 

svensk idrott (Pallin, 2004). Det visar sig även att idrottsföreningar i genomsnitt har cirka 17 

ideella ledare. Allt arbete utförs däremot inte på frivillig basis, utan drygt en fjärdedel av 

föreningarna har även anställd personal. Vidare finns det några karaktärsdrag som på ett eller 

annat viss finns i de flesta föreningarna. Exempelvis är alla idrottsorganisationer i grunden 

ideella (Pallin, 2004) och de har antagit stadgar och styrelse, vilket medför att föreningarna 

antar formen som en juridisk person (Malmsten och Pallin, 2005). Precis som för SF är RF:s 

stadgar direkt styrande för alla medlemsföreningar och idrottsföreningarnas egna stadgar får 

inte gå emot RF:s allmänt accepterade stadgar. Detta medför att många föreningar använder 

RF:s normalstadgar istället för att utveckla egna (Pallin, 2004). 

En tränares roll består inte enbart av att lära ut idrottslig teknik, utan också av att förmedla 

idrottens grundläggande värderingar (Riksidrottsförbundet, 2009). En tränare har, som alla 

andra medlemmar, genom sitt medlemskap i idrottsföreningen även ingått ett avtal med SF och 

RF (Pallin, 2004). Detta innebär att alla stadgar samt policy-, visions och styrdokument, som de 

nationella förbunden har formulerat, ska vara direkt gällande och styrande för den enskilda 

tränaren. Det är alltså i slutändan genom tränarens agerande som de nationella riktlinjerna ska 

implementeras i den dagliga verksamheten. 
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Teoretisk utgångspunkt  

I detta avsnitt redovisas  det teoretiska ramverk som denna studie utgår ifrån. Först presenteras 

institutionell organisationsteori i allmänhet och institutionernas tre pelare, följt av begreppen 

legitimitet, institutionella logiker och komplexitet samt organisatoriska filter och hantering av 

komplexitet. Slutligen beskrivs vilken tolkning på ledarskap detta arbete utgår ifrån. 

Institutionell teori 

Institutionell teori har sina rötter i sociologi, socialpsykologi, statsvetenskap och ekonomi 

(Scott, 2008). Under de senaste decennierna har institutionell teori blivit ett populärt 

perspektiv inom både allmän organisationsforskning och specifik idrottsorganisationsforskning 

(Kikulis, 2000; Washington & Pattersson, 2010). Populariteten kan härledas till att teorin ger 

redskap att förstå och förklara sociala system och beteenden samt kulturell stabilitet och 

motstånd till förändring genom regler, normer och tron om hur individernas beteenden formas i 

och av olika sammanhang (Scott, 2008, Johansson, 2002). Institutionell teori är således även 

ett användbart analysverktyg även inom ämnet pedagogik, som definieras som “en vetenskaplig 

disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och 

förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang” (Pedagogiska institutionen, 

2005, s. 2).    

På 1940-talet började forskare göra kopplingar mellan institutionella resonemang och 

organisationsbeteende och organisationsstruktur. Parsons (1956) och March och Simon (1958) 

var tidiga med att förklara hur beteende och handlingssätt i organisationer styrs av rådande 

sociala normer, värderingar och regler, men det är däremot Selznick som brukar betraktas som 

en ledande figur i institutionell organisationsforskning (Scott, 2008; Johansson, 2002). 

Selznick (1949, 1957) upptäckte hur vissa beteenden i organisationer verkade ha ett egenvärde i 

sig och hur dessa kunde bli informella vanor som organisationsmedlemmarna följde, oavsett 

hur irrationella de kunde vara. Det vill säga att vissa handlingssätt institutionaliserades och blev 

sociala strukturer och beteendesätt, som bidrog till att organisationen var stabil och motstod 

förändring över tid. Beteende och handlingssätt baserades enligt Selznick (1949, 1957) alltså 

inte enbart på formella roller och rationalitet utan styrs även av institutionella krafter från den 

sociala kontexten (Scott, 2008; Johansson, 2002). 

Grunderna för den moderna institutionalismen inom organisationsteori lades dock, åtminstone 

på begreppsnivå, under sena 70-talet och tidiga 80-talet. Greenwood et al. (2008) sammanfattar 

fem grundläggande element inom institutionella ansatsen, som framfördes under denna 

tidsperiod och som fortfarande ligger till grund för institutionell organisationsforskning. (1.) 

Organisationer påverkas av dess institutionella kontext, som utgörs av olika förenklade myter 

om lämpligt uppförande och dess nätverkssamanhang. (2.) Vidare påverkar olika institutionella 

påtryckningar alla organisationer men framför allt de organisationer som har oklara strukturer 

och mål samt de som är extra känsliga för den institutionella kontexten som institutionaliserade 

organisationer (3.) Därutöver blir organisationer isomorfiska med deras institutionella kontext 

då de strävar efter att garantera social acceptans och legitimitet vilket i sin tur ger fördelar för 

fortsatt överlevnad. (4.) Eftersom anpassning till institutionella påtryckningarna inte alltid är 

det mest funktionella eller effektiva sättet att organisera arbetet, sker anpassningen oftast på ett 

symboliskt plan där det uppstår ett glapp mellan de formella strukturerna och organisationens 

operativa och faktiska verklighet. (5.) Institutionella förfaranden tas vanligtvis för givet, är 

allmänt accepterade och är resistenta mot förändring. 

Slutet av 80-talet och även in på 90-talet, handlade forskning mycket om att bredda 

perspektivet och tillämpa institutionella resonemang och förklaringar på olika metodologiska 

och empiriska områden, vilket bidrog till att perspektivet etablerades inom 

organisationsforskningen. Under 1990-talet uppmärksammades ett aktörsperspektiv på 

isomorfism och legitimitet, där individens aktiva roll som tolkare, översättare och 

förändringsagent betonades. Vidare presenterades nya begrepp, som institutionella logiker 
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(Friedland & Alford, 1991; Bettis & Prahalad, 1995) och institutionella teorins tre pelare (Scott, 

1995; Scott, 2005) som fortsätter generera relativt mycket ny forskning på olika områden. Både 

institutionella logiker och institutionella teorins tre pelare kommer att behandlas under 

separata rubriker nedan (Se Inringning av studiens konceptuella utgångsposition och 

institutionell komplexitet). 

Sammanfattningsvis betonade de tidiga institutionalisterna de institutionella krafternas 

begränsande roll i organisatoriska strukturer medan uppmärksamheten på senare tid har riktats 

mer mot hur både aktörerna och organisationerna kan agera innovativt och strategiskt i 

institutionaliserade sammanhang (Scott, 2008). Vidare kan just begreppet institutionell teori 

med sina gamla, nya och neo-varianter dock uppfattas som vilseledande, eftersom 

institutionalismen mer liknar ett perspektiv, ett ramverk eller en vokabulär, snarare än en 

sammanhållen teori i den traditionella meningen. Det är helt enkelt ett sätt att analysera och 

tolka organisationer och beteenden i dem (Czarniawska, 2008; Hirsch, 2008).  

Inringning av studiens konceptuella utgångsposition 

Även då institutionalismen inte kan definieras som en sammanhållen teori, behövs det en 

beskrivning av vilken innebörd av en institution och institutionalism denna studie baseras på. 

Avsikten är inte att redogöra för en genomgående förklaring på institutionalismen utan snarare 

beskriva den teoretiska positionen som denna studie utgår ifrån. 

Scott (2008) beskriver institutioner som ”shared systems of meaning coupled with associated 

prescribed behavior patterns” (s. 2) och Greenwood et al. (2008) beskriver dem som “more-or-

less taken-for-granted repetitive social behaviour that is underpinned by normative systems and 

cognitive understandings that give meaning to social exchange and thus enable self-reproducing 

order” (s. 4-5). Institutioner är således system eller uppsättningar av gemensamma 

grundantaganden, värderingar och uttalade eller outtalade regler, som konstrueras beroende på 

vad som betraktas som lämpligt eller olämpligt beteende i ett specifikt sammanhang. Närmare 

bestämt är institutioner symboliska sociala konstruktioner som produceras och förkastas av 

individer som väljer att bekräfta eller inte bekräfta vissa beteenden. Berger och Luckmann 

(1967) menade på att institutioner, som består av rutinmässiga tolkningsmönster som individer 

uppfattar som självklara, konstrueras för att strävan efter vanor, reducerad osäkerhet och 

effektiv tillvaro ligger i människans natur. Därför menade de att institutioner uppstår när 

aktörernas beteenden blir gemensamma vanor. Det är alltså institutioner som sätter ramarna 

för våra beteenden i vår vardag. 

Enligt Scott (2008) bygger institutioner på regulativa, normativa och kulturella-kognitiva 

element som, tillsammans med tillhörande aktiviteter och resurser, ger stabilitet och mening till 

sociala system. Dessa element ses som de centrala byggstenarna i de olika institutionella 

strukturerna som formar, styr och påverkar beteenden och även ligger till grund för de 

utmärkande egenskaperna institutioner har. Exempelvis att institutioner är relativt resistenta 

mot förändring, de tenderar att överföras från generation till generation, och de underhålls och 

återges. Vidare fungerar de olika pelarna ofta tillsammans där de samverkar och påverkar, men 

emellanåt kan det även vara så att ett element har en mer dominerande ställning. 

Tabell 1. Institutioners tre pelare 

 Regulativ Normativ Kulturell-kognitiv 

Gund för 

efterlevnad 

Formell lämplighet Social förpliktelse Förgivettaget, 

gemensam förståelse 

Grund för ordning Regulativa regler Bindande 

förväntningar 

Konstitutivt schema 

Mekanismer Tvingande Normativ Härmande 
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Logik Instrumentell Lämplighet Ortodoxi 

Indikatorer Regler,lagar, 

sanktioner 

Certifiering, 

ackreditering 

Gemensamma tron & 

beteendelogiker, 

isomorfism 

Påverkan Rädsla, 

skuld/oskyldig 

Skam/ära Säkerhet/förvirring 

Grund för 

legitimitet 

Rättsligt 

sanktionerad 

Moraliskt styrd Begriplig, igenkännlig, 

kulturellt stöd 

Den regulativa pelaren relaterar enligt Scott (2008) till aspekter om hur institutioner begränsar 

och reglerar beteenden. En målande beskrivning om innebörden av pelaren kan liknas vid att 

institutioner fungerar som tävlingsreglerna och de gemensamt antagna uppförandekoderna för 

en lagidrott, som i sin tur vägleder till ett legitimt beteende. Pelaren hänvisar till olika formella 

processer, exempelvis om hur regler etableras, efterföljs och kontrolleras samt om individer 

påverkas av dem. Dessa formella regler är kopplade till olika anpassade sanktioner i syfte att 

påverka framtida beteenden och då antingen genom negativa påföljder om dessa regler bryts 

eller genom belöningar och incitament. Centrala komponenter bygger på tvång, sanktioner och 

en tydlig bild om lämpligt beteende. Processerna som äger rum fungerar antingen väldigt 

formaliserat i form av speciella aktörer, som exempelvis polisen eller domstolar, men kan även 

ta sig i uttryck genom diffusa informella mekanismer som uthängningar och förolämpningar. 

Även om detta koncept kan ses som hämmande av olika beteenden, menar Scott (2008) att 

olika typer av regulativa processer också kan möjliggöra och berättiga olika typer av sociala 

beteenden, som exempelvis utförande av licenser, berättiga särskilda befogenheter och medföra 

fördelar till vissa typer av aktörer. Enligt den regulativa pelaren bygger institutioner på ett 

stabilt regelsystem, med stöd av övervakning och möjligheter till att sanktionera med 

medföljande känslor som rädsla/skuld eller oskuld och omutlighet (Scott, 2008).    

I den normativa pelaren ligger däremot fokus på normativa system som i sin tur introducerar en 

normgivande, värderande och bindande dimension till det sociala livet (Scott, 2008). Dessa 

system inkluderar både värderingar och normer där värderingarna relaterar till föreställningar 

om föredragna eller önskvärda sociala strukturer medan normerna relaterar till hur saker och 

ting bör göras samt ligger till grund för de legitima medlen för att fullfölja värderingarna. 

Dessutom definieras olika mål, exempelvis att vinna matchen, och de lämpliga sätten att uppnå 

målen, exempelvis hur matchen skall spelas, genom de normativa systemen. Fokus i den 

normativa pelaren ligger på hur sociala förpliktelser påverkar beteenden, eller med andra ord 

att det finns regler för olika situationer som i sin tur driver beteendet. Dessa beteenden är i sin 

tur i många fall moraliskt styrda och bygger på vad som är lämpligt och passande. De normativa 

systemen ses som hämmande för olika beteenden, vilket de även är, men samtidigt kan normer 

även möjliggöra och berättiga olika typer av sociala beteenden. De ligger till grund för ansvar 

och skyldigheter, förmåner, tillstånd och mandat. Därutöver kan de normativa systemen också 

framkalla olika typer av känslor. När normer och värderingar bryts tar dessa känslor i uttryck i 

form av skam och efter föredömligt beteende följer stolthet och ära (Scott, 2008). 

Fortsättningsvis betonas även kulturella-kognitiva element av institutioner (Scott, 2008). 

Pelaren relaterar till de delade uppfattningarna som upprättar den sociala verkligheten och till 

de ramar som ligger till grund för hur mening och betydelse skapas. Vidare påverkas individens 

handlingar av den interna bild som individen har av omvärlden. Mening och betydelse skapas, 

upprätthålls och omvandlas genom olika sorter av samspel och interaktioner, där individen 

försöker förstå vad som sker och händer i ens närliggande miljö. Den kulturella dimensionen 

fokuserar på semiotiska aspekter av kulturer, som inte bara skall förstås som subjektiva 

uppfattningar utan även de uppfattas av den individuella aktören som objektiva och externa. 

Dessa kulturella element existerar i många fall som vanliga samlingar av tankesätt och 
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gemensamma ömsesidiga förståelser och kan till varierande grad vara institutionaliserade. 

Fokus ligger här på de mer inbäddade formerna av kultur relaterat till de system och 

mekanismer som etablerats och inte behöver lika mycket underhåll, rituella förstärkningar eller 

symbolisk bearbetning. Dessutom är de ofta uppfattade som system som är internt enhetliga för 

grupper och situationer. Det kan även vara så att dessa kulturella föreställningar varierar från 

individ till individ, vilket medför att två personer kan tolka samma situation på två olika sätt. 

Vidare påverkar de kulturella-kognitiva element så att samtycke och eftergivenhet sker trots 

många olika omständigheter, eftersom många andra olika typer av beteenden ses som 

otänkbara och obegripliga - rutiner följs alltså eftersom de tas för givet. När lämpligt beteende 

äger rum upplevs säkerhet, övertygelse och förtroende och individerna känner även att de är 

förbinda och sammankopplade. När man bryter mot de rådande kulturella föreställningarna 

kan känslor av förvirring eller desorientering uppstå (Scott, 2008). 

Legitimitet 

Begreppet legitimitet har funnits sedan början av organisationsteorierna och inom 

institutionalismen har det beskrivits som det kanske mest centrala begreppet (Colyvas & Powell, 

2006; Deephouse & Suchman, 2008). Denna grundläggande del kan bland annat härledas till 

att legitimitet spelar  en nödvändig roll i institutionaliseringsprocessen (Tost, 2011). Dessutom 

ses legitimitet som en förankringspunkt i den teoretiska uppsättningen, som relaterar till de 

normativa och kognitiva krafterna som begränsar, konstruerar, och berättigar organisatoriska 

aktörer och ses som en viktig resurs som möjliggör för sociala aktörer att få resurser som krävs 

för dess överlevnad (Suchman, 1995). Vidare beskriver Suchman (1995) en bred definition som 

tar hänsyn till både den aktivt bedömande och den mer passiva kognitiva dimensionen som 

likaså tar hänsyn till den sociala sidan av legitimitet. Här ses legitimitet som  en "generaliserad 

uppfattning eller antagande om att en enhets drag är önskvärda, lämpliga eller passande inom 

vissa socialt konstruerade system av normer, värderingar, övertygelser och definitioner” (s. 

574). Med andra ord är legitimiteten alltså kopplingen mellan de kollektiva institutionella 

krafterna och individernas bedömningar om hur man bör bete sig, agera eller handla i ett givet 

institutionellt sammanhang. Trots att legitimitet i grund och botten är ett kollektivt fenomen på 

makronivå, är det individernas uppfattningar och bedömningar som styr beteendet och den 

sociala interaktionen, vilket i sin tur konstruerar legitimiteten på kollektiv nivå (Powell & 

Colyvas, 2008). Fenomenet kan därpå beskrivas som en generaliserad bedömning som i viss 

mån kan motstå specifika negativa handlingar, i den bemärkelsen att handlingarna bryter mot 

det förgivettagna, men är fortsättningsvis beroende av ett mönster av olika handlingar 

(Suchman, 1995). Mönstret av handlingar kan även beskrivas som att handlingarna 

återproducerar sig själva, något som ses som en central aspekt i legitimitetsbegreppet, och detta 

sker utan större mobilisering från de sociala aktörerna (Colyvas & Powell, 2006). Legitimitet är 

subjektivt och konstrueras socialt eftersom det återspeglar en överensstämmelse mellan 

beteendet av en legitim aktör och de gemensamt delade övertygelserna, att de olika 

beteendemönstren som helhet accepteras eller stöds, eller i alla fall de övertygelser som antas 

vara gemensamma för en social grupp (Suchman, 1995). När särskilda handlingar, metoder eller 

förfaranden blivit legitimerade ses de som inbyggda i den sociala ordningen (Jepperson, 1991). 

Institutionell komplexitet  

Det är först relativt nyligen som forskare har börjat uppmärksamma och på djupet analysera de 

varierande institutionella kraven och förväntningarna som ställs på vissa organisationer. Dessa 

analyser utgår ofta ifrån konceptet institutionella logiker. Begreppet institutionella logiker 

introducerades först av Alford och Friedland (1985) för att beskriva tvetydigheten och 

motstridigheten i handlingar och uppfattningar mellan olika institutionella regelverk/system i 

ett samhälle. Inom institutionalismen råder det en viss oenighet om definitionen och 

innebörden av institutionella logiker, men de kan generellt förstås som förgivettagna sociala 

föreskrifter eller som spelets regler, som ligger till grund för mål och förväntningar samt 

legitimerar beteenden (Thornton & Ocasio, 2008; Scott, 2001; Battilana & Dorado, 2010). 
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Vidare innefattas de socialt konstruerade gemensamma mönstren av praktiker, antaganden, 

värderingar, tro och regler som individer följer i sina handlingssätt. Detta perspektiv tar avstånd 

från både rent individualistiska mikroteorier och från strukturella makroteorier och försöker 

istället förklara hur vissa centrala logiker styr organiseringsprinciperna och ger mening till 

individernas handlingar. Institutionella logiker formar individernas rationella, avsiktliga 

beteenden och erbjuder därmed en länk mellan den individuella aktörens kognition och de 

social konstruerade institutionella strukturerna, det vill säga mikro- och makroperspektiv. 

Institutionerna kan både begränsa och berättiga beteenden, vilket innebär att individernas 

intressen, identiteter och uppfattningar är inbäddade i rådande institutionella logiker, vilket i 

sin tur leder till att individernas beslut och utfall är ett resultat av förhållandet mellan 

aktörernas kognition och institutionella strukturer. Institutionella logiker kan alltså sägas finnas 

tillgängliga för individer att tolka, utveckla, och anpassa utifrån en subjektiv rationalitet. Med 

andra ord är individen delvis autonom, då den i och för sig agerar självständigt, rationellt och 

själviskt, men rationaliteten, liksom alla individens intressen och värderingar, grundar sig på 

rådande institutionella logiker och tillhörande villkoren för legitimitet (Friedland & Alford, 

1991; Thornton & Ocasio, 2008; Thornton et al., 2012). 

En situation där flera olika logiker påverkar och är verksamma i en organisation i ett 

organisationsfält, kan beskrivas som institutionell pluralism eller institutionell komplexitet. 

Trots att vissa forskare (se t.ex. Greenwood et al., 2011) tidigare har gjort skillnad på 

komplexitet och pluralism beroende på logikernas kompatibilitet, kommer denna studie utgå 

ifrån en synonym förståelse av dessa begrepp. Enligt Kraatz och Block (2008) definieras 

pluralismen som närvaro av två eller flera logiker i en omgivning, vilket leder till att 

organisationerna har flera institutionellt förgivettagna värderingar, institutionella regelverk och 

legitimitetsvillkor. Utöver varierande antal logiker, kan dessa logiker även i varierande 

utsträckning vara motstridiga eller konkurrerande (Greenwood et al, 2011). Med detta menas 

att, för att följa ena logiken, tvingas aktören att motarbeta eller bortprioritera en annan. Detta 

kan i sin tur leda till krockar och legitimitetsproblem mellan olika intressentgrupper som 

representerar olika logiker (Kraatz & Block, 2008; Smets et al. 2015). Utöver splittringar, 

otydliga mål, konflikter och organisatorisk instabilitet kan institutionell komplexitet också leda 

till positiva effekter. Organisationer i komplexa situationer kan hitta lösningar som samtidigt 

lyckas tillfredsställa de varierande kraven från olika intressentgrupper och eventuellt även 

komplettera varandra. På detta sätt kan de delvis motstridiga logikerna vara en kraft som, 

istället för att dra isär organisationen och orsakar konflikter, håller ihop den (Kraatz & Block, 

2008). Traditionellt har forskning om institutionell komplexitet byggt på uppfattningen om att 

flera konkurrerande logiker bara kan samexistera temporärt under en övergångsperiod, där en 

logik senare kommit att bli mer framträdande vid en given tidpunkt (Yu, 2015). Däremot har 

forskning på senare tid, enligt Yu (2015), indikerat på att institutionell komplexitet kan vara ett 

bestående tillstånd för vissa organisationer eller organisationsfält (se t.ex. Voronov, De Clercq & 

Hinings 2013; McPherson & Sauder, 2013). 

Organisatoriska filter 

Den institutionella komplexiteten som är verksam på organisationsfältsnivån påverkar inte alla 

organisationer på samma sätt, utan Greenwood et al. (2011) redogör för grundläggande 

organisatoriska filter som reglerar i vilken utsträckning de olika institutionella krafterna tar sig 

igenom och påverkar de sociala aktörernas beteenden. I synnerhet menas det att 

organisationens fältposition, ägande och styrning, struktur och identitet fungerar som filter. 

Organisationers fältposition beskrivs, enligt Greenwood et al. (2011), vanligtvis som central eller 

perifer. Den centrala positionen har två utmärkande drag - dess storlek (ofta associerat med 

ålder) som ger organisationen en slags motståndskraft och dess status. Högre status kan leda till 

större mediebevakning som påverkar hur organisationen skall agera eller att organisationen kan 

avvika från de rådande förväntningarna eftersom de är bortom kontroll. Centrala organisationer 

tenderar också att vara djupt förankrade i de rådande krafterna och förväntningarna och de är 
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även något okänsliga och resistenta mot förändringar i den institutionella komplexiteten. 

Perifera organisationer kommer till skillnad från centrala, till större grad att avvika från de 

rådande krafterna. Detta är på grund av att de ännu inte fångas upp i olika institutionella 

relationer och förväntningar och inte upplever lika stor komplexitet, då de inte har lika stora 

kopplingar till andra organisationer som visar på lämpligt beteende. Vidare kan organisationer 

som existerar i ett gränsland vara reflexmässigt medvetna om de motstridiga logikerna och 

därmed anses ha en större handlingsfrihet, men organisationer som befinner sig en sådan 

position kommer sannolikt samtidigt utsättas för en högre grad av komplexitet (Greenwood et 

al., 2011). 

Greenwood et al. (2011) menar vidare att ägandet och styrningen av organisationen till stor del 

relaterar till makt och olika maktpositioner. Styrningen av och beslutsfattandet i organisationen 

beror i större grad på individers eller gruppers inflytande än de som deltar i beslutsprocessen. 

Som följd kommer organisationens reaktion mot den institutionella komplexiteten sannolikt 

reflektera den grupp med mest inflytande i organisationen och därmed kommer värderingar och 

erkännande av logiker, prioriteringsordningen av logiker och hur de ska följas att föranledas av 

de individer eller grupper med makt. Maktfördelningen och hur olika maktmönster tar sig 

vidare till olika delar av organisationen påverkar hur besluten blir förankrade i organisationen. 

Vidare formar även organisationens sammansättning av dess ägarstruktur, antingen som privat, 

offentligt, aktieägt eller ideellt, den relativa mottagligheten mot den institutionella 

komplexiteten. Organisationer med mer omfattande beslutsprocesser, än de mer hierarkiska 

aktiebolagen, kommer förmodligen att uppleva större problem med att reagera mot 

komplexiteten, då det kan vara svårt att nå utbredda och gemensamma samarbeten och avtal. 

Fortsättningsvis tenderar ägandestrukturen att vara särskilt betydelsefull i relation till en 

anpassning av samhälleliga logiker, eftersom de möjligtvis är mer formellt förankrade 

institutionaliserade ägandestrukturer (Greenwood et al., 2011). 

Organisationens struktur påverkas, enligt Greenwood et al. (2011), av de som ingår i olika 

organisatoriska beslut och deras tolkningar av prioriteringar och föredragna utfall. Med andra 

ord så träder inte bara olika institutionella krafter in i en organisation, utan de tolkas, ges 

mening och företräds av innehavare av olika strukturella positioner. Därpå ju fler aktörer med 

sin egen tolkning det finns, kommer organisationer möjligtvis uppleva desto större komplexitet. 

Men bara för att en logik skulle vara representerad betyder det inte att den kan påverka 

organisationen, utan även andra viktiga faktorer spelar en stor roll. En sådan faktor är hur stark 

anknytningen är mellan organisationens medlemmar och fältnivåns institutionella 

infrastruktur. Denna anknytning kan skapas genom till exempel medverkan på olika 

konferenser, klubbmedlemskap och utbildningsprogram. Desto större anknytning, ju högre 

sannolikhet att institutionella logiken får fotfäste i organisationen. Organisationsmedlemmarna 

kan alltså ha väldigt olika förhållanden till de institutionella krafterna på fältnivå, och detta 

förhållande spelar en avgörande roll i huruvida krafterna kan tränga sig in i organisationen. De 

enskilda aktörerna och grupperna utsätts för krafterna i varierande utsträckning, delvis 

beroende på huruvida organisationens struktur tillåter intrånget, till exempel genom att 

aktörerna går på just utbildningar eller konferenser där de utsätts för nya externa influenser. I 

teorin, ju starkare influenser organisationen tar utifrån, desto mindre handlingsutrymme får 

den i sina försök att hantera komplexiteten (Greenwood et al., 2011). 

Vidare beskriver Greenwood et al. (2011) att identitet som ett filter är relativt nytt i detta 

sammanhang och skall här övervägas både på institutionell och organisatorisk nivå. Där 

identitet på institutionell nivå innefattas av en uppsättning av olika krav på institutionellt 

standardiserade sociala kategorier. Fokus ligger här till större del på organisationens 

medlemskap eller i alla fall anspråk på medlemskap till en social kategori på organisatorisk 

fältnivå än på de unika egenskaperna som en organisation kan ha. Den institutionella 

identiteten spelar roll eftersom den kan forma en organisations handlingsmönster när 

organisationen ställs inför institutionell komplexitet. Det kan vara så att vissa alternativ är 

uteslutna då organisationen saknar en naturlig koppling till en viss social kategori. Däremot på 
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organisatorisk nivå övervägs organisationens specifika egenskaper som särskiljer den mot andra 

organisationer och då speciellt mot de inom samma sociala kategori. Organisationsidentiteten 

påverkar hur institutionella förväntningar och krafter prioriteras samt hur aktörerna formar 

sina reaktioner till institutionella komplexiteten. Aktörerna kan bedöma identiteterna som 

positiva eller negativa och denna bedömning filtrerar tolkningen av och reaktionen till 

institutionell komplexitet. Styrkan på identiteten, det vill säga i vilken utsträckning identiteten 

är delad och gemensam för alla i organisationen, kan i sin tur förstärka organisationens 

förtroende för dess förmåga att ignorera eller anpassa sig till de rådande externa sociala 

förväntningarna (Greenwood et al., 2011). 

Hantering av komplexitet  

Enligt teorin om institutionella logiker belönas logikanpassning med legitimitet medan 

avvikelser sanktioneras (Thornton & Ocasio, 2008). Därför kan motsägelsefulla och 

konkurrerande krav i institutionell komplexitet skapa situationer i den dagliga verksamheten 

där organisationer och deras medlemmar behöver hantera krav och förväntningar som utifrån 

sett kan verka motstridiga och problematiska. Inuti organisationen kan sätten att hantera 

komplexiteten, beroende på graden av institutionalisering, dock upplevas rutinmässiga och 

oproblematiska (Smets et al., 2015). Oavsett om beteenden upplevs som problematiska eller 

inte, behöver komplexitetsproblematiken hanteras kontinuerligt i det dagliga arbetet 

(Jarzabkowski et al., 2013). För att analysera dessa olika hanteringssätt, används en teoretisk 

modell med olika sammanhängande balansmekanismer samt några utomstående 

skyddsmekanismer. 

Smets et al. (2015) använder begreppet segmentering (segmenting) för att beskriva processen 

och beteendena där aktören följer olika logikerna separat i olika situationer inom de ramarna 

som organisationsstrukturen tillåter. Detta framförallt för att fortfarande kunna erhålla 

legitimitet från olika intressentgrupper, trots logikernas eventuella motstridighet. Segmentering 

liknar vad som i tidigare forskning har kallats för kompartmentalisering (t.ex. Pache & Santos, 

2013b; Jarzabkowski et al., 2009; Kraatz & Block, 2008), men har större betoning på hur 

individen dynamiskt och situationsanpassat vänder sig till olika beteenden styrda av olika 

logiker i olika vardagliga situationer. Aktören kan alltså, medvetet eller omedvetet, hålla isär 

olika logiker och vet hur, när och var man ska följa en specifik logik och koppla bort en annan 

(Smets et al., 2015). 

Överbryggning (bridging) definieras som en mekanism där aktörerna i vissa situationer 

kombinerar olika praktiker och beteenden som härstammar från olika motstridiga logiker för att 

utnyttja fördelarna (Smets et al., 2015). Denna bygger på en mekanism som även Kraatz och 

Block (2008) beskriver, som går ut på ett ömsesidigt beroendeförhållande, där delvis 

motstridiga logiker kompletterar varandra i vissa avseenden. Smets et al. (2015) gör också en 

koppling till selective coupling (Pache & Santos, 2013a) men menar på att överbryggning, 

istället för att vara en periodisk och strategisk metod, snarare är dynamisk och strategisk. Med 

detta menas att aktörerna använder sitt handlingsutrymme inom organisationsstrukturen för 

att i vissa specifika situationer betona en logik mer än den andra, och vissa element av ena 

logiker mer än den andra, utan att helt ignorera eller eliminera någon av logikerna. Detta 

betyder inte att någon av logikerna i långa loppet blir dominerande, utan aktörerna använder 

överbryggning på ett flytande och dynamisk sätt beroende på situationen, vilket i sin tur leder 

till att logikerna, på organisationsnivån, dämpar varandra istället för att slå ut varandra. 

Avgränsning (demarcating) är, enligt Smets et al. (2015), en mekanism som skyddar aktörerna 

från att glida för långt ut åt en logik på ett sätt som bryter för mycket mot en annan logik och 

därmed riskerar legitimiteten. Mekanismen kan fungera genom en slags självövervakning, men 

även genom organisatoriska sanktioner när en aktör riskerar överbetoning av en logik på 

bekostnad av en annan. Avgränsning kan liknas med ett gummiband som fungerar som en 

negativ feedbacksmekanism, som drar aktören tillbaka mot mitten och förhindrar 

legitimitetsproblem med den andra logiken och som därmed återbringar balans i 
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organisationen. Mekanismen påminner alltså aktören om avståndet och segmenteringen mellan 

logikerna vilket hjälper aktören att förstå sitt handlingsutrymme inom organisationen och i 

specifika situationer (Smets et al. 2015). Vidare menar författarna att aktörerna bedömer sina 

beteenden inte bara retrospektivt utan även prospektivt. Det vill säga att individerna kan göra 

beräkningar om framgångar på ena fronten räcker för att överväga legitimitetsförluster på andra 

fronter. 

Smets et al. (2015) menar att i en fungerande organisation under institutionell komplexitet är 

balansmekanismerna segmentering, överbryggning och avgränsning kontinuerligt aktiva så att 

aktörerna kan balansera både konflikt- och beroendeaspekterna av de olika logikerna. 

Mekanismerna ska alltså leda till att aktörerna är medvetna om integrations- och 

kombineringbehovet, men samtidigt har en känsla för konfliktpotentialen mellan logikerna. I en 

sådan situation är logikerna alltså kompletterande i att beteenden utförda under en logik ska 

höja och bidra med mervärde till beteenden som följer en annan logik och vice versa. Vidare 

menar Smets et al. (2015) att denna balansprocess kan bli rutinmässig, det vill säga att 

institutionella komplexiteten institutionaliseras och aktörerna upplever komplexiteten i sig som 

självklar och oproblematisk, vilket gör hanteringen till en vardagsuppgift. 

Vissa organisationer och aktörer väljer även att reagera på institutionell komplexitet genom att 

eliminera, trotsa, marginalisera eller helt enkelt förneka en logik som upplevs som motstridande 

(Kraatz & Block, 2008; Pache & Santos, 2013b). Aktörerna kan till exempel passivt ignorera de 

institutionella kraven och förväntningarna som kan härledas till den förnekade logiken eller så 

kan aktörerna aktivt anfalla logiken och utmana dess validitet och legitimitet. Att totalt förneka 

de institutionella krafterna från en av logikerna kan kännas som en enkel lösning på 

komplexiteten, men det kan i långa loppet visa sig svårt att behålla legitimiteten. En aktör kan 

nämligen inte ändra spelets förutsättningar, det vill säga trots att en aktör skulle lyckas med att 

förneka och eliminera en logik i sin närmaste omgivning, så kan det vara svårt att helt eliminera 

de större kollektiva institutionella strukturerna (Kraatz & Block, 2008; Pache & Santos, 2013b). 

Aktören kan även ignorera en av logikerna på grund av att denne inte upplever logiken som 

tillräckligt stark för att påverka dennes beteende. En sådan situation kräver dock inte att 

aktören aktivt hanterar komplexiteten, utan snarare att denne är lyckligt omedveten om 

komplexitetens motstridiga krav (Pache & Santos, 2013b). Analysen av en sådan situation kan 

härledas till andra faktorer, som till exempel organisationen och dess omgivning. 

Ledarskap  

Ledarskap är ett begrepp som är svårt, om inte omöjligt, att definiera på ett komplett sätt. Det är 

dock betydelsefullt för studien att avgränsa begreppets omfång för att undvika ett slutresultat 

som samtidigt analyserar allt och ingenting (Alvesson & Spicer, 2011b). Yukl (1989) lyckas ändå, 

på ett hjälpsamt sätt, styra analysen i rätt riktning genom sin breda beskrivning av ledarskap 

som “inkluderar att utöva inflytande över mål och strategier, över engagemang och efterlevnad 

av de arbetssätt som skall leda till måluppfyllelse, inflytande över gruppsammanhållning och -

identifikation samt över organisationskulturen” (s. 253, vår översättning). Det handlar alltså i 

hög utsträckning om en påverkansprocess som utgår från grundantagandet av ett ojämlikt 

förhållande där den ena parten (ledaren) kan utöva inflytande över den andra parten (följare). 

Påverkansprocessen är, enligt Alvesson (2015) dock inte bara mekanisk, det vill säga en ledare 

som agerar på ett visst sätt för att en underordnad grupp eller individ ska reagera på ett önskat 

sätt, utan den har även en komplex social natur där beteenden hela tiden bedöms, värderas och 

tolkas av de inblandade aktörerna. Aspekter som en teori om ledarskap ska behandla och ta 

hänsyn till är inte bara ledarens dagliga agerande gentemot en underordnad individ eller grupp, 

utan även den sociala och kulturella interaktionen och kontexten samt ledarnas och följarnas 

identiteter och språkbruk.  Ledarskap handlar därmed om både mening, förståelse, prestationer 

och kommunikation, vilket leder till att analyserna kring ledarskap även måste handla om hur 

människor tolkar, försöker förstå och pratar om olika fenomen och beteenden (Alvesson, 2015; 

Alvesson & Spicer, 2011a; Alvesson & Spicer, 2011b). 
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I idrottslig kontext och analys, som denna studie ämnar åt, innebär detta en bred förståelse för 

ledarskap som tar hänsyn till alla beteenden och processer som direkt eller indirekt relaterar till 

tränares försök att utöva inflytande och påverka gruppens/lagets funktion. Det vill säga alla 

dagliga aktiviteter som tränaren utför i sin ledarroll både på och utanför plan samt i olika 

mötesrum.  
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Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras hur tidigare vetenskaplig forskning har behandlat idrotten som ett 

organisationsfält, idrott utifrån institutionella logiker samt ett aktörsperspektiv på de 

institutionella krafterna som påverkar organisationen och därmed aktören. Avsnittet avslutas 

med en problemsammanfattning. 

Organisationsfältet idrott som ett forskningsobjekt 

Organisationsforskarna har under senaste årtionden analyserat idrott ur många olika perspektiv 

och synvinklar. Vad som kan konstateras i nuvarande forskningsläget är att idrotten som ett 

organisationsfält präglas av motstridigheter. Helle-Valle (2008) menar, i sin diskursanalys om 

den norska idrotten, att idrotten framförallt karaktäriseras av två kontroversiella ideal. Idrotten 

har traditionellt ett starkt och konsekvent ideal som handlar om att unga idrottare först och 

främst ska ha roligt och att utövandet ska bidra till socialisering och integration. Emellertid 

bygger idrotten på tävlingsmoment där de flesta som deltar i verksamheten är där för att vinna 

matcher, åtminstone då och då. Vidare menar både Helle-Valle (2008) och Skille (2011a) att 

denna inbyggda kontrovers har att göra med att, på ett symboliskt och retoriskt plan, fokusera 

den legitima idrotten på sociala mål och hälsoeffekter medan praktiken ofta är mer färgad av 

fokus prestation och tävling. Denna tävlingsinriktning tar sig, enligt Helle-Valle (2008), i 

uttryck även i arbete med talangutveckling, specialisering och andra karaktärsdrag som 

härstammar från att prestera så bra som möjligt. Utifrån detta ideal ses det som rationellt att ge 

de bästa spelarna mer matchtid, och spela dem på positioner där de kan göra det mesta av sina 

förmågor. Således kan det konstateras att ett dilemma uppstår om vilket av dessa ideal bör ses 

som det viktigaste och självfallet hur detta dilemma tar sig i uttryck är beroende på olika 

tankesätt mellan olika inblandade aktörer i olika situationer. Baserat på sin fallstudie om tre 

norska idrottsföreningar, menar Skille (2011a) även på att det i idrotten inbyggda 

tävlingsmomentet försvårar förverkligandet av de sociala målen. Detta för att de sociala målen 

och hälsoeffekterna kräver att de breda massorna håller på med idrott så länge som möjligt 

vilket i de flesta fall motarbetas av tävlingsinriktning som ofta innebär uttagningar, 

uteslutningar och andra processer som leder till att fler och fler lägger av med idrotten i tidigt 

skede. 

Behovet att kombinera elit- och breddverksamhet är, enligt Skille (2011b), något som 

härstammar från att föreningarna kombinerar interna och externa krafter eller krav i sin 

verksamhet. Exempelvis medan en förenings viktigaste uppgift, enligt dess medlemmar, kan 

vara att erbjuda så många ungdomar som möjligt möjligheten att delta i aktiviteterna så 

påverkas föreningen även av olika externa krafter. Ett exempel på sådana krafter är härmande 

av, fram för allt sportsligt, framgångsrika föreningar och försök att efterlikna dessa. Typiskt för 

sådant härmande beteende är dels att organisationerna gör det för att undvika dåliga 

prestationer jämfört med andra föreningar och dels att härmandet sker baserat på ytlig och 

inkomplett information om de andra organisationerna. Den ytliga informationen baseras på vad 

som kan observeras utifrån och kan därför vara missledande och leda till att det som kopieras 

inte är vad den ideella föreningen egentligen sysslar med under den observerbara ytan (Skille, 

2011b). Detta innebär alltså att det finns institutionella mekanismer som gör att 

organisationerna, i detta fall föreningarna, inom samma organisationsfält har en tendens att 

härma och därmed efterlikna varandra. Samtidigt leder den inkompletta informationen och de 

olika interna förutsättningarna i olika föreningar till att det krävs översättning och anpassning 

för att en förening ska kunna härma en annan förening som utifrån sett verkar framgångsrik. 

Dessutom verkar det inom idrotten vara vanligare och enklare att bedöma en förenings 

framgångar utifrån ett sportsligt perspektiv, det vill säga genom vinster och serietabeller, än 

utifrån ett breddperspektiv. Detta för att informationen om det sportsliga finns lättillgänglig 

genom att gå på matcher eller se laget på tv eller genom intervjuer med tränare. Det som sker 

bakom kulisserna i form av sociala relationer eller organisationskultur, som mycket väl kan vara 
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en avgörande del i klubbens framgångar, är betydligt svårare att ta del av, vilket leder till att 

sådana beteenden eller rutiner inte blir kopierade i samma utsträckning (Skille, 2011b). 

Emellertid visade en studie av Stenling och Fahlén (2014) hur svenska idrottsklubbar, trots sin 

förutsatta tillhörighet i samma organisationsfält, inte riktigt liknar varandra. Genom 218 korta 

telefonintervjuer med ordföranden, sekreterare eller kassörer, angående de slumpmässigt 

utvalda klubbarnas verksamhet, kom studien fram till att det finns tio olika identiteter som 

svenska idrottsklubbar kan kategoriseras i utifrån deras verksamhetssyfte och grundläggande 

logik. (1) Idrottsutbildarklubben, där syftet är att utbilda ungdomarna i och utveckla kvaliteten i 

idrottsspecifika aktiviteter och kunskaper. (2) Bybevararklubben vars syfte är att säkra 

byns överlevnad och välmående genom aktiviteter anpassade till invånarnas behov. (3) Icke-

tävlingsklubbens syfte är att utöka utbudet av idrotter inom svensk idrott genom att erbjuda 

högkvalitativa idrottsaktiviteter som inte innehåller tävlingsmoment. (4) Socialfostrarklubben, 

har som syfte att uppfostra demokratiska samhällsmedborgare genom organiserad idrott som 

bidrar till ungdomarna social utveckling. (5) Klubben som erbjuder idrott för hela livstiden har 

som syfte att erbjuda idrott för alla genom ett brett utbud av aktiviteter som tillfredsställer den 

heterogena populationens varierande behov. (6) Kompisklubben, med syftet att erbjuda en 

grupp vänner en möjlighet att syssla med ett gemensamt intresse i synnerhet genom att delta i 

tävlingar på lägre nivåer. (7) Självförverkligarklubben vars syfte är att erbjuda individer en 

arena för självförverkligande genom tränarledda intensiva träningspass som utvecklar och 

utmanar individen. (8) Elitklubben, där syftet med verksamheten är att prestera på planen och 

rekrytera talanger samt utveckla en professionell organisation. (9) Skolidrottsklubben, som 

deltar endast i olika skolidrottstävlingar och aktiviteter där syftet är att få skolan att synas i 

idrottsliga sammanhang. (10) Handikappidrottsklubben, med syftet att säkra marginaliserade 

gruppers lika rätt till idrott genom att upprätthålla ett institutionaliserat idrottssystem för de 

handikappade. 

Fahlén, Eliasson och Wickman (2015) skriver om det senaste försöket att styra svensk idrott i 

den riktning som staten önskar. Liksom Stenling och Fahlén (2014) lyfter fram, ifrågasätter 

Fahlén et al. (2015) om idrottsklubbar, på grund av sin heterogenitet vad gäller 

verksamhetssyften, är lämpade att implementera centrala nationella idrottspolicys. Författarnas 

studie bygger på data från en stor utvärdering innehållande av dokument från statliga 

skrivelser, olika program manifest, olika förbunds utvecklingsplaner och intervjuer, 

projektansökningar och frågeformulär. Studien beskriver att idrottsföreningar oftast inte vill 

ändra sitt syfte och sin målsättning för att anpassa sig till statens, RF:s eller SF:s policy, utan 

istället bedriver verksamheten utifrån sina egna intressen, det vill säga håller fast vid sin 

autonoma ställning. Sammanfattat är slutsatsen i studien samma eller liknande som i flera 

andra studier: statliga policys och riktlinjer misslyckas med att ta sig hela vägen från toppen av 

hierarkin ända ner till gräsrotsnivån, så länge policyn inte är ordentligt förankrad i och 

anpassad till verksamhetens verklighet (t.ex. Lusted & O’Gorman, 2010; Harris, Mori & Collins, 

2009; May, Harris & Collins, 2013; Donaldson, Leggett & Finch, 2011; Skille, 2008, 2010). 

Vidare visar flertalet studier på att idrotten gärna tar emot pengar men att den vägrar, medvetet 

eller inte, bli detaljstyrd eller förnya sig drastiskt. Idrotten anpassar eller översätter istället nya 

idéer från nationella policys eller riktlinjer till sin befintliga verksamhet i den utsträckningen det 

är bekvämt för enskilda föreningar med tanke på dess verksamhetssyfte och förutsättningar 

(Skille, 2008, 2009; Garrett, 2004; Harris et al., 2009; Fahlén & Karp, 2010, Stenling, 2014b; 

Fahlén et al., 2015). Misslyckandet att styra idrotten genom policys och riktlinjer kan bero på att 

det finns starkare institutionella krafter som gör motstånd till nya idéer uppifrån i den 

institutionella omgivningen som ideella idrottsföreningar befinner sig. Detta gäller i synnerhet 

nya idéer som är för långt ifrån, och som därmed skulle förändra, klubbarnas kärnverksamhet 

(Fahlén et al., 2015; Skille, 2008, 2009, 2010; Lusted & O’Gorman, 2010). Fahlén et al. (2015) 

poängterar i sina slutsatser att olika typer av föreningspolicys eller projektansökningar inte 

nödvändigtvis präglar de faktiska dagliga aktiviteterna och att det behövs mer forskning för ta 

att reda på vilken påverkan nationella policys har på gräsrotsverksamheten. 
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Institutionella logiker inom idrott 

I sin litteraturöversikt beskriver Washington och Patterson (2010) hur långt forskningen har 

kommit vad gäller idrottens organisationer och de mest framträdande teoretiska koncepten 

inom institutionell teori. Den forskningen som granskades i översikten visade på att 

idrottsorganisationerna bygger sitt agerande på en bred uppsättning av logiker eller ideal, med 

andra ord att idrottens normer och värderingar inte kan separeras från omgivande samhälleliga 

normer och värderingar. Åtminstone delvis som en konsekvens av detta, präglas idrotten av 

konflikter vad gäller de grundläggande logikerna och styrning. Logikkonflikten beskrivs i grund 

och botten handla om motsättning mellan amatör- och proffslogik och styrningskonflikten 

relaterar till frågan om vem som har makten att styra och bestämma över idrottens syfte, former 

och verksamhet i stort (Washington & Patterson, 2010). 

En gren av forskningen om institutionella logiker inom idrott har försökt teoretisera konflikten 

eller motsättningen mellan logikernas konkurrensprocess, där stridigheterna till slut leder till 

att det finns en vinnare - en logik som är starkare eller mer dominerande än de andra. Sjöblom 

och Fahlén (2010) beskriver, genom en analys av svenska idrottsaktiviteter över tid, en flera 

decennier lång förändringsprocess inom svensk idrott, där den traditionellt starkare idrott-för-

alla-logiken numera hämmas av tävlingslogiken. Utrymmet för nya ideal, nya idéer om 

aktiviteter och nya framgångskriterier har blivit mindre när normerna styrs av de aktörerna som 

är mest framgångsrika vad gäller tävling och av organisationernas expansion. De största 

resurserna tenderar därmed att gå till föreningarna som anammar tävlingslogiken, snarare än 

de som försöker få sin verksamhet att följa idrott-för-alla-idealen. Trots att de undersökte 

klubbar som varierade i storlek, traditioner och förutsättningar indikerade studiens resultat att 

klubbarna ändå hade liknande grundläggande idéer, organiseringsprinciper och 

framgångskriterier, eftersom trenderna sprids från större, mer framgångsrika klubbar, till de 

mindre. Att vinna matcher och serier samt att bli större och mer framgångsrik sportsligt sett, 

anses vara eftersträvansvärt enligt klubbarnas ledning och även enligt de starkaste externa 

intressenterna. Frågan som ställs är dock om det är ett tydligt tävlingsfokus som medlemmarna 

vill se, eller om klubbarna upplever att det är viktigare att legitimera sig mot aktörer utanför 

föreningen (Sjöblom & Fahlén, 2010). Vidare har även O’Brien och Slack (1999, 2003, 2004) 

varit inne på en förändringsprocess inom engelsk rugby där det beskrivs ha skett ett tydligt 

skifte i dominanta logiker. Författarna menar att i slutet av 1900-talet skedde en 

“deinstitutionalization” av normer, värderingar och beteenden kopplade till amatörlogiken, 

medan proffslogiken blev institutionaliserad. Cousens och Slack (2005) beskrev en 

förändringsprocess inom amerikansk professionell elitidrott som ett organisationsfält. En del av 

förändringen i fråga handlade om skiftet från sportens egna idrottsliga logik till en 

underhållningslogik med fokus på investerare och TV-bolag. Studien hade för avsikt att 

framförallt att förklara mekanismerna bakom förändring, men hade ett tydligt synsätt på 

institutionella logiker som ett fenomen, som går ut på att bara en logik kan vara dominerande 

och rådande på ett organisationsfält. 

Stenling (2014a) ämnade också förklara mekanismerna bakom förändring i logikerna och mer 

specifikt hur det går till när en ny idé eller praktik får en symbolisk betydelse och legitimeras i 

en organisation. Detta gjordes genom att genomföra 29 semi-strukturerade intervjuer med 

nyckelpersoner inblandade i organiseringen av en ny organiserad spontanidrottsform, drive-in 

idrotten, från fyra olika kommuner i Sverige. Artikeln bidrar huvudsakligen till förståelsen om 

mikromekanismerna bakom institutionella krafter men utgår ändå från grundtanken att ett 

organisationsfält präglas av en rangordning av logiker, det vill säga vad som sätter ramarna för 

vilka beteenden som uppfattas som legitima. Emellertid öppnar Stenling (2014b) i slutet av 

artikeln diskussionen om samexisterande logiker, genom att konstatera att det är möjligt att en 

ny logik, istället för att försöka slå ut varandra, utvecklas vid sidan av den rådande dominanta 

logiken, vilket i svenska idrottens fall skulle innebära ett bredare utbud av idrottsaktiviteter. 
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Idrott och institutionell pluralism 

Genom en studie, där sex stycken föreningsledare intervjuades, undersökte Stenling och Fahlén 

(2009) logikerna som råder i den svenska idrottsrörelsens institutionella omgivning. Från 

insamlade data redogör författarna för tre logiker som genomsyrar svensk idrott. Den ena 

logiken benämns som Idrott för alla, som bygger på en domän karaktäriserad av en öppenhet för 

alla oavsett ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och social klass samt ett främjande av 

demokratiska, sociala och moraliska värderingar. Idrotten upplevs ha nått sina mål när 

medlemmarna är nöjda och verksamheten bedrivs på ideell basis och utifrån de värderingar 

som tillhandahåller. Den andra logiken benämner författarna som en resultatinriktad logik, 

karaktäriserad av tävlingsidrott och som är öppen för dem som vill tävla, med fokus på dem som 

gör det bra. Organiseringen bygger på strukturer som främjar prestationer och resultat, som 

exempelvis uppdelningar av verksamheten i talanggrupper samt efter ålder och kön. Utifrån 

denna logik bedöms föreningarna som effektiva när de når olika idrottsspecifika mål. Den tredje 

logiken går under befattningen kommersialisering/professionalisering och karaktäriseras av 

utbytesvärdet av idrotten på samma sätt som privata företag. Framgångarna mäts i form av 

finansiella kriterier för effektivitet och organisering innefattar funktioner kända från 

näringslivet. Författarna menar vidare på att medan resultatinriktade- och kommersialiserings-

/professionaliseringslogikerna framträder starkast, kan man identifiera att alla tre logikerna 

fortfarande finns närvarande inom svensk idrott (Stenling & Fahlén, 2009). I en norsk kontext 

undersökte Skirstad och Chelladurai (2011) hur en idrottsförening agerar mot olika delvis 

motstridiga logiker. Även i den kontexten identifierades just en logik kopplad till amatör/ideell 

logik samt en professionell och en kommersiell logik. Trots studiens fokus på en 

förändringsprocess där föreningen sedan valde att dela upp verksamheten i ideella och 

professionella sektioner, redovisar författarna att dessa ibland motstridiga logiker likväl kan 

samexistera. 

Andra forskare har studerat den institutionella pluralismen i kommersialiserade och 

professionaliserade elitidrottsklubbar i Europa (Gammelsæter, 2010; Carlsson-Wall et al., 2016; 

Senaux, 2011). Gammelsæter (2010) identifierade, genom en litteraturstudie, sju mer eller 

mindre samexisterande logiker i europeiska elitklubbar. Logikerna betecknas preliminärt som 

idealism, identitetslogik, autotelism/egenvärde, entreprenörskapslogiken, managerialism samt 

byråkratisk och politisk logik. Författaren avvisar inte tanken att olika logiker kan vara mer 

förankrade eller utbredda än andra, men att logiker skulle ersätta varandra i en linjär form ses 

däremot som problematiskt. Speciellt i relation till frågan om klubbarnas styrning då klubbarna 

är beroende av ett ömsesidigt beroende mellan de olika logikerna, som inte bara influerar och 

formar klubbarna utan även fältet. Carlsson-Wall et al. (2016) studerade en svensk 

elitfotbollsklubb organiserad som ett idrottsaktiebolag, genom bland annat intervjuer med stora 

delar av ledningen. Författarna kom fram till att de två identifierade logikerna, affärs- och 

sportlogiken, sinsemellan har en komplex interaktion, som i grund och botten är 

situationsspecifik. Detta innebär att även om de är konkurrerande, fungerar de också i många 

situationer i samförstånd och kompletterar varandra. När logikerna konkurrerar med varandra 

eller är motstridiga på något sätt, använder cheferna i klubben information från 

prestationsmätningssystemen för att nå en lösning på motstridigheten, och då ofta i en 

kompromiss med fokus på den ena eller den andra beroende på den specifika situationen. 

Senaux (2011) undersökte den ökande kommersialiseringen av professionell fotboll i Frankrike 

och dess konsekvenser för klubbarnas styrning och ledning, med hjälp av en narrativ metod som 

bygger på historiska data från olika källor. Författaren fann att en ny kommersiell logik, i stället 

för att ersätta den, samexisterar vid sidan av den gamla professionella logiken, vilket leder till en 

komplex institutionell pluralism. 

Samexisterande delvis motstridiga logiker har även analyserats i amerikansk 

universitetsidrottskontext (Southall et al., 2008; Southall et al., 2009; Nite et al., 2013). 

Southall et al. (2008) identifierade en kommersiell och utbildningsinriktad logik som 

samexisterade inom universitetsbasket i USA, medan Southall et al. (2009) fann samma två 
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logiker inom amerikansk universitetsbowling. Nite et al. (2013) studerade ett religiöst 

universitet, där den religiösa och den akademiska logiken beskrevs existera tillsammans med 

den idrottsliga resultatinriktade logiken. Dessa amerikanska exempel går dock inte att direkt 

tillämpa i en svensk eller europeisk idrottskontext, eftersom idrotten i USA är annorlunda 

uppbyggt runt, och starkt kopplad till, högskolor/universitet, vilket i Sverige är väldigt sällsynt. 

Detta gör att själva innehållet och det specifika, innehållsrelaterade, förhållandet mellan de 

ovannämnda logikerna blir irrelevant. Däremot kan det faktum att logikerna faktiskt 

samexisterar och att de måste hanteras av aktörer inom idrottsorganisationerna fortfarande tas 

i beaktning. 

Fler och fler studier har identifierat att idrotten präglas av motstridigheter och konflikter vad 

gäller grundläggande värderingar, normer, ideal samt styrning. Vidare har det identifierats att 

idrottsorganisationer befinner sig i en institutionellt pluralistisk situation. Vissa av studierna 

nöjde sig med att konstatera att pluralism finns (Gammelsæter, 2010, Stenling & Fahlén, 2009; 

Senaux 2011) medan andra även fann hanteringssätt på organisationsnivå (Carlsson-Wall et al., 

2016, Skirstad & Chelladurai, 2011). 

Ett aktörsperspektiv på institutionella krafter  

En studie som använde institutionell teori utifrån ett aktörsperspektiv i ett idrottssammanhang 

var Bodemar och Skille (2014). Författarna studerade via en kvalitativ fallstudie med intervjuer 

och observationer unga ledare i organisationskommittén för ungdoms-OS i Innsbruck och deras 

upplevelser av den upplevda frihet inom den institutionaliserade strukturen som den 

internationella olympiska kommittén formar. Författarna analyserade hur nya idéer 

kombinerades med redan existerande institutionaliserade tillvägagångssätt, för att sedan 

utvecklas till nya förändrade metoder. Resultatet visade att de unga ledarna upplevde en press 

att införa nya metoder eller andra innovativa element och trots att ledarnas frihet begränsades 

av de institutionella strukturerna, lyckades de implementera flera olika idéer. Däremot 

implementerades alla idéer i relation till områden som den internationella olympiska 

kommittén ansåg som mindre viktiga, eller med andra ord där den institutionaliserade 

strukturen inte var lika stark (Bodemar & Skille, 2014). Studien har visserligen ett 

aktörsperspektiv på ledare i ett institutionaliserat sammanhang och inom idrott. Däremot är 

ungdoms-OS ett väldigt specifikt och speciellt sammanhang, inte minst på grund av dess 

temporära natur vad gäller organisation och ledare, vilket orsakar att sammanhanget skiljer sig 

från den allmänna och vardagliga idrottsrörelsen. Dessutom adresserar inte studien direkt den 

institutionella pluralismen, vilket försvårar tillämpningen av resultaten till den nationella 

idrottsrörelsen. 

Ingen studie om idrottsrörelsen och institutionell pluralism lyckas adressera mikronivån, det 

vill säga aktörsperspektivet, av hanteringen av pluralism. Emellertid har aktörernas hantering 

av pluralism beaktats i andra sammanhang än inom idrottsområdet under senare år. Utöver de 

hanteringsstrategierna som behandlas i teoridelen av denna studie (t.ex. Smets et al., 2015; 

Pache & Santos, 2013b; Kraatz & block, 2008; Jarzabkowski et al., 2009) finns det även andra 

studier som riktat sin uppmärksamhet mot hur aktörerna förhåller sig till strukturella 

institutionella krafter. Exempel på sådana studier är McPherson och Sauder (2013) samt 

Voronov, et al. (2013) som genom fallstudier har bidragit till förståelsen för hur aktörer 

hanterar och förhåller sig till institutionell pluralism. McPherson och Sauder (2013) studerade 

en amerikansk domstol och undersökte då hur aktörer från olika institutionella och 

professionella bakgrunder använder sig av logiker i interaktioner och hur dessa påverkar 

vardagliga organisationsaktiviteter. Författarna använde sig av utgångspunkten att 

institutionella logiker uppfattas som redskap, vilket medföljer att logiker kontinuerligt kan 

kombineras, konfigureras och manipuleras till att tjäna aktörens syfte beroende på aktörens 

intressen, värderingar och preferenser. De identifierade logikerna betecknades bestraffning, 

rehabilitering, ansvar gentemot samhället och effektivitet. Sedan granskades det hur aktörer 

hanterade den institutionella komplexiteten eller med andra ord hur aktörerna använde sig av 



 24 

logikerna för att förhandla fram olika beslut. Vidare konstaterar McPherson och Sauder (2013) 

att aktörer spelar en medlande och central roll i förhållandet mellan logiker och olika 

organisatoriska aktiviteter och detta eftersom när aktörerna strategiskt använder sig av 

logikerna blir dess innebörder och medföljande idéer, värderingar och ramar konkreta för de 

vardagliga aktiviteterna.  Voronov et al. (2013) undersökte i sin tur hur aktörer, i den bestående 

institutionellt pluralistiska vinindustrin, baserar sitt agerande på två olika logiker, den estetiska 

och den marknadsstyrda logiken, i olika situationer på ett halvautomatiskt sätt. Studien visade 

att de olika logikerna flexibelt samverkar i olika interaktioner på ett sätt som är mer komplicerat 

än att aktörerna enbart skulle reagera och svara på olika institutionella påtryckningar. 

Aktörerna verkade, enligt Voronov et al. (2013), inte bara byta mellan logikerna beroende på 

vilken typ av publik man interagerar med utan logikerna snarare samexisterade i en symbios, 

men var olika framträdande beroende på legitimitetsvillkoren i den specifika situationen. Vad 

författarna menar är att pluralism är ett fenomen som inte bara finns på organisationsfälts- eller 

organisationsnivå, utan även i det vardagliga rutinmässiga handlandet av aktörer inom 

organisationen. 

Problemsammanfattning  

Vår granskning av tidigare forskning visar på att idrotten präglas av kontroverser och 

motstridigheter vad gäller de krav och förväntningar som idrotten ska sträva efter att uppfylla. 

Detta leder till att idrottens praktik skiljer sig något från den retoriken och symboliken som 

idrotten påstås stå för. Föreningarnas respons på motstridigheterna har lett till att 

verksamheterna kan se väldigt annorlunda ut, beroende på vilka krav och förväntningar 

föreningen väljer att anpassa sig efter. Delvis på grund av detta, är den traditionellt 

självständiga idrottsrörelsen relativt svår att detaljstyra och bestämma över. Forskningen har 

beskrivit idrottens speciella situation med hjälp av identifiering av flera olika institutionella 

logiker. Vidare indikerar forskningen att idrotten präglas av flera, delvis konkurrerande, logiker 

som samexisterar. Detta fenomen kallas även för institutionell pluralism och behöver hanteras. 

Idrottsforskningen har hittills endast tacklat hanteringsfrågan på föreningsnivå, trots att den 

operativa kärnan inom idrottsverksamheten är ledarna som organiserar och bedriver de faktiska 

vardagliga aktiviteterna, det vill säga träningar, matcher och andra interaktioner med utövarna. 

I andra empiriska sammanhang har forskningen om institutionernas mikronivå alldeles nyligen 

börjat rikta uppmärksamheten mot individuella aktörer inom organisationer som brottas med 

institutionell pluralism. Utöver denna empiriska forskningslucka som vi har identifierat, är det 

även teoretiskt påkallat att studera ämnet. Denna studie avser att svara på efterlysningen av 

empirisk forskning som bidrar till förståelsen för hur aktörerna uppfattar och hanterar en 

pluralistisk situation med konkurrerande institutionella logiker (Battilana & Dorado, 2010; 

McPherson & Sauder, 2013; Pache & Santos, 2013b; Smets et al., 2015). 
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Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna studie är att, utifrån intervjuer med aktiva tränare, 

undersöka ledarskapets relation till institutionell komplexitet inom svensk fotboll.  

De frågeställningar som fokuseras är:  

 Hur tar de olika krafter och förväntningar som är närvarande i tränarnas vardag sig 

uttryck och hur legitimerar tränarna sina ledarskapsprocesser i förhållande till dessa 

olika krafter och förväntningar? 

 Vilka olika logiker styr tränarnas beteenden och upplever tränarna några konflikter 

mellan dessa? 

 Vilken betydelse har föreningen för hur tränarna förhåller sig till de olika krafterna och 

förväntningarna som är närvarande i tränarnas praktik.  

 Hur beskriver tränarna hanteringen av institutionell komplexitet? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 26 

 
 
 
 
 
 

  



 27 

Metod  

I detta avsnitt redogörs för studiens metodologiska avvägningar. Först beskrivs 

datainsamlingsmetoden och instrumentet, sedan proceduren, analysen av data och 

forskningsetiska hänsynstaganden.  

Datainsamlingsmetod  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar bedömdes kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer vara det bästa alternativet som datainsamlingsmetod, eftersom intervju som metod 

enligt Gratton och Jones (2010), ger en djup, rik och grundlig information om det undersökta 

fenomenet. Vidare kan forskaren i en intervjusituation få tillgång till information genom icke-

verbal kommunikation som exempelvis kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge (Gratton & 

Jones, 2010). Betydelsefull information om detta antecknades under intervjuerna för att sedan 

kunna utnyttjas som tillskott till de verbala data. Eftersom tanken med studien var att komma åt 

olika direkta och indirekta påtryckningar, förväntningar och krafter i relation till 

fotbollstränares ledarskap och hur dessa formar tränarnas ledarskap samt vad ledarna baserar 

det vardagliga beslutsfattandet på var frågor som “hur” och “varför” viktiga för studien. Att 

besvara frågor som dessa är inte till lika stor grad möjligt vid exempelvis enkäter (Gratton & 

Jones, 2010). Ett annat argument för att använda semi-strukturerade intervjuer var att dessa 

intervjuer är flexibla. Detta i och med att intervjuledarna har möjlighet att anpassa de 

förbestämda frågorna i sin intervjuguide under intervjuns gång, genom att ställa lämpliga 

följdfrågor med avsikt att erhålla ytterligare information om ett specifikt ämne (Gratton & 

Jones, 2010). Denna möjlighet användes i flera fall då informanterna i vissa fall började komma 

utanför ämnet och i vissa fall för att just få ytterligare information om ett ämne. Dessutom ger 

datainsamlingsmetoden möjlighet åt informanterna att påverka intervjuns innehåll då 

intervjufrågorna är öppet konstruerade (Gratton & Jones, 2010).     

Urval  

Första steget i urvalsprocessen var att avgränsa oss till en idrott, för att minska studiens 

omfång. Valet föll naturligt på Sveriges största idrott, som författarna själva har intresse för och 

erfarenhet av. Dessutom bedömdes fotbollen ha etablerade förbunds- och utbildningsstrukturer 

i hela landet, vilket minskade exempelvis variationen mellan föreningarna i möjligheter att 

erhålla stöd eller utbildning från förbundet. Vidare var det en fördel för studien att Svenska 

Fotbollsförbundet nyligen (2013) släppte en ny spelarutbildningsplan som innehåller riktlinjer 

och instruktioner som ska prägla all ledarskap och gräsrotsverksamhet inom fotbollen. Nästa 

steg var att ta kontakt med “en gatekeeper”, med andra ord en person med inblick i aktuella 

verksamheten och som informanterna litar på (Gratton & Jones, 2010). Gatekeepern i vårt fall 

var en person anställd av ett av fotbollförbundets distrikt, som hade goda kontakter med 

föreningarna och delvis även tränarna. Gatekeepern fick sedan föreslå tre föreningar som vi 

skulle ta kontakt med utifrån tre villkor som föreningarna tillsammans skulle uppfylla. Villkoren 

var att föreningarna skulle täcka de olika åldersnivåerna som kategoriseras i 

spelarutbildningsplanen (6-9 år, 9-12 år, 12-15 år, 15-19 år och 19+ år), att det skulle finns med 

minst en representant från både pojk- och flicklag samt att de tre föreningarna skulle innefatta 

en uttalad elitsatsande förening, en förening med en breddfokus och en förening mittemellan 

som kombinerar olika inriktningar i sin verksamhet. Detta innebar att det behövdes minst tio 

intervjuer för att de olika kategorierna skulle bli representerade (Kategorierna benämns i 

fortsättningen med siffrorna 1 till 5, i åldersordning). Ursprungligen var målet att respektive 

kategori skulle vara representerad i respektive förening. Det visade sig dock i praktiken att det 

inte var möjligt att hitta tre sådana föreningar som skulle kunna uppfylla alla villkor. Därför 

bestämde vi oss för att sänka ribban till att respektive kategori skulle respekteras i någon av 

föreningarna, istället för respektive förening. Efter tolv intervjuer gjordes en bedömning av 

datans mättnad för att se om något mönster i datamaterialet hade skönjats och om nya radikalt 

annorlunda svar fortfarande kunde förekomma. Tolv intervjuer visade sig vara tillräckligt för att 
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få en rik och djup förståelse för ämnet och för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Uppdelningen mellan informanterna finns att läsa i tabell 2. 

Tabell 2. Information om studiens informanter. 

Benämning Förening Kön Åldersgrupp Roll 

A-F1 Bredd (A) Flickor (F) 6-9 år (=nivå 1) Hjälptränare 

A-P3 Bredd (A) Pojkar (P) 12-16 år (=nivå 3) Huvudtränare 

A-F3 Bredd (A) Flickor (F) 12-16 år (=nivå 3) Huvudtränare 

A-P5 Bredd (A) Pojkar (P) 19+ år (=nivå 5) Huvudtränare 

B-F2 Kombo (B) Flickor (F) 9-12 år (=nivå 2) Delat ansvar 

B-P3 Kombo (B) Pojkar (P) 12-16 år (=nivå 3) Delat ansvar 

B-P4 Kombo (B) Pojkar (P) 16-23 år (nivå 4) Huvudtränare 

B-F5 Kombo (B) Flickor (F) 19+ år (=nivå 5) Huvudtränare 

C-P1 Kombo/Elit (C) Pojkar (P) 6-9 år (=nivå 1) Huvudtränare 

C-P2 Kombo/Elit (C) Pojkar (P) 9-12 år (=nivå 2) Delat ansvar 

C-F2 Kombo/Elit (C) Flickor (F) 9-12 år (=nivå 2) Huvudtränare 

C-P4 Kombo/Elit (C) Pojkar (P) 16-23 år (=nivå 4) Huvudtränare 

Denna typ av urval kan benämnas strategiskt urval 1, vilket innebär att informanterna väljs 

utifrån deras specifika roll i en organisation, som möjliggör att de besitter relevant information 

för studien (Gratton & Jones, 2010). Vidare kan urvalet av föreningar också kallas för ett 

strategiskt urval då det baserades på att få en god variation på de synvinklarna som blir 

representerade i studien. Av föreningarna används bokstäverna A, B och C i 

informantbenämningarna. Förening A repesenterar ett tydligare breddfokus. Förening B 

representerar en kombination av bredd- och elitfokus. Förening C representerar likaså en 

kombination av bredd- och elitfokus dock med lite större betoning på elit än förening B. Dessa 

bedömningar gjordes av gatekeepern på fotbollförbundet. Vidare står P och F i 

informantbenämningarna för om informanten är tränare för ett pojk- eller ett flicklag. För att 

markera vilken åldersgrupp respektive informant är tränare för, används siffrorna 1, 2, 3, 4 och 

5, där 1 står för den yngsta åldersgruppen (6-9 år) och 5  för den äldsta (19+ år). Exempelvis är 

innebörden av benämning B-P3 att informanten är tränare i förening B, för ett pojklag (P) i 

åldersklassen 12-16 år (nivå 3). 

Procedur  

Inledningsvis genomfördes en omfattande litteraturinläsning med utgångspunkt i institutionell 

teori inom idrottens organisationsforskning. Detta på grund av ett flertal studier inom detta 

område som introducerades för oss under studietiden av forskare som Josef Fahlén och Cecilia 

Stenling vid Umeå universitet. Information om och litteratur inom institutionell teori i 

allmänhet samt i relation till idrottens organisationer söktes sedan genom databaser via Umeå 

universitetsbiblioteket, exempelvis, Umeå universitetsbiblioteks sökmotor, Ebscohost och Web 

of Science och frekvent använda sökord var “institutional”, “institutionalism”, “logics”, “sport”, 

“organization” och vidare i fördjupningssyfte även “legitimacy”, “pluralism”, “complexity”, 

“actor”, “micro” samt olika kombinationer av dessa. I Umeå universitetsbibliotekets sökmotor 

användes dessa sökord och kombinationer av dem även på svenska. Vidare hittades en stor del 

av litteratur i referenslistorna i annan litteratur, inte minst i Sage handbook of organizational 

institutionalism av Greenwood, Oliver, Suddaby och Sahlin-Andersson (2008) samt med hjälp 

av databasernas funktion som visar vilka artiklar som har citerat respektive studie. Litteratur till 

bakgrunden och information om idrottens organisering i Sverige hämtades i huvudsak från 
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Riksidrottsförbundets och Svenska fotbollförbundets hemsidor rf.se och svenskfotboll.se samt 

från tidigare kurslitteratur. Litteratursökningen och läsningen låg sedan till grund för 

identifiering och formulering av forskningsproblemet samt studiens inledning, bakgrund, syfte 

och frågeställningar. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar bedömdes intervju som metod, och då semi-

strukturerade intervjuer specifikt, som den mest lämpliga datainsamlingsmetoden. Som stöd till 

de semi-strukturerade intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) som, utöver 

uppvärmnings- och avslutningsfrågor, innehöll fyra teman som var Tränarrollen, Motivation 

och värderingar, Ramar och strukturer samt Problem och utmaningar. Dessutom innehöll 

intervjuguiden några förbestämda följdfrågor samt stödord för att säkerställa att 

intervjuledaren inte skulle glömma att adressera viktiga ämnen. Uppvärmningsfrågorna lades 

till i intervjuguiden och användes med syfte för att göra informanten bekväm i 

intervjusituationen (Gratton & Jones, 2010). Till intervjufrågorna hämtades inspiration från en 

intervjuguide som användes vid en datainsamling som resulterade i studien “”Stuck in 

structure”: How young leaders experienced the institutional frames at the Youth Olympic 

Games in Innsbruck, 2012”  (Bodemar & Skille, 2014), som vi erhöll direkt från en av författarna 

via Josef  Fahlén, lektor vid Umeå universitet.  

Med hjälp av gatekeepern togs en kontakt med informanterna. Medan mail- och/eller 

telefonkontakt påbörjades med de olika informanterna genomfördes samtidigt en pilotintervju, 

vilket enligt Gratton och Jones (2010) är viktigt eftersom det ger en möjlighet till 

intervjuledarna att både bekanta sig med frågorna och förbereda sig inför de faktiska 

intervjuerna samt för att testa intervjuguidens funktionalitet. Pilotintervjun genomfördes med 

en aktiv fotbollstränare, där feedbacken senare ledde till några mindre förändringar i 

intervjuguiden. I kontakten med informanterna informerades informanterna om studiens syfte 

samt de forskningsetiska principerna i ett så kallat missivbrev (se bilaga 2).   

Intervjutekniken, något som enligt Gratton och Jones (2010) spelar en betydelsefull roll i 

kvaliteten på det insamlade datamaterialet och det slutgiltiga resultatet, blev bättre och bättre 

för varje intervju. En del i intervjutekniken var att vi intervjuledare bland annat blev mer och 

mer medvetna om vårt egna kroppsspråk, vilket kan påverka informanternas svar på de olika 

intervjufrågorna (Gratton & Jones, 2010). Ett exempel på detta var att uppmärksamheten 

riktades mer mot informanten och mindre mot anteckningsblocket eller intervjuguiden. I 

enlighet med instruktionerna av Gratton och Jones (2010), valdes intervjuplatserna efter 

informanternas önskemål för att säkerställa att de skulle känna sig bekväma på platsen och 

därmed fritt och tryggt kunna svara på frågorna. Naturligtvis valdes även platser som var så 

lugna och avskilda som möjligt för att undvika att informanternas uppmärksamhet under 

intervjun skulle riktas mot något annat än intervjufrågorna.  

Intervjuerna, efter informantens samtycke, spelades in med hjälp av en diktafon och 

mobiltelefon. Detta för att garantera god inspelningskvalité på intervjuerna, som i sin tur 

underlättade transkriberingsarbetet. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att transkribering 

av intervjuerna medför att intervjusamtalet struktureras i en form som är lämplig för tolkning. 

Intervjuerna, där båda författarna deltog, tog mellan 37-78 minuter och transkriberades direkt 

efter avslutad intervju i ett vanligt ordbehandlingsprogram.  För att underlätta läsningen och 

även analysen, valde vi att ta bort vissa informella och korta uttryck som exempelvis “mm”, 

“hmm”, “öhh”, “ehh” och så vidare. Däremot bedömdes det eftersträvansvärt att behålla 

informanternas uttalanden och formuleringar i deras ursprungliga form i så hög utsträckning 

som möjligt för att kunna tolka uttalanden som de är och minimera risken för subjektiva 

tolkningar i transkriberingsskedet. Att uttalanden inte rättades grammatiskt kan medföra att de 

möjligtvis blir svårlästa för läsaren men i detta fall bedömdes att fördelarna överväger 

nackdelarna. Avslutningsvis bearbetades och analyserades den transkriberade datan 

systematiskt för att sedan ligga till grund för studiens resultat.  
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Analys av data 

Datan som samlas genom denna typ av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer betraktades i 

denna studie inte som absoluta sanningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan denna typ av 

intervjuer förstås utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, vilket innebär att intervjun och dess 

tolkning utgår i från att forskaren försöker förstå det undersökta fenomenet utifrån 

informantens perspektiv. En kvalitativ intervju söker även att tolka innebörden i både vad som 

faktiskt sägs men även i hur det sägs. De enskilda beskrivningarna handlar dessutom om 

specifika situationer snarare än några allmänna åsikter. Detta trots att intervjuledaren ibland 

formulerar frågorna som om de skulle handla om en allmän uppfattning om fenomenet (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

När det handlar om kvalitativ data, menar Gratton och Jones (2010) att analysen av data sker 

kontinuerligt från och med början av datainsamlingen och detta var något som skedde 

genomgående i studien. Bland annat diskuterades olika aspekter i intervjuerna direkt efter 

intervjuerna hade ägt rum med olika kopplingar till de teoretiska begreppen och teman som 

började utkristalliseras. Efter transkriberingarna börjades den systematiska data-analysen i 

enlighet med vad Kvale och Brinkman (2009) beskriver som intervjuanalys med fokus på 

meningen. Analysen påbörjades med att transkriberingarna lästes flera gånger och stödord som 

sammanfattade informanternas uttalanden antecknades i marginalen av utskrifterna. Vidare 

knöts stödorden, det vill säga koderna, ihop med andra liknande koder som sedan tillsammans 

låg till grund för olika kategorier (se figur 1). Denna typ av analys kallas meningskodning med 

syftet att identifiera och knyta ihop liknande textsegment och uttalanden samt bilda kategorier 

av koderna (Kvale & Brinkmann, 2009). Löpande, samtidigt med kodningen, påbörjades 

meningskoncentreringen där informanternas uttalanden kortades ner till några få 

sammanfattande ord, vilket underlättade bildandet av vidare underkategorier beroende på 

temat. Kvale och Brinkmann (2009)  menar att meningskoncentrering är betydelsefullt 

eftersom de kortare hopknutna textsegmenten hjälper författarna att tolka informanternas 

långa yttranden. Därefter genomfördes en granskning och tolkning där innehållet av de 

sammanfattade formuleringarna gavs mening för att besvara studiens syfte och 

frågeställningarna. Meningstolkningen går ut på att analysera de sammanfattade 

formuleringarna och ge dem djupare och mer kritiska tolkningar genom att läsa mellan raderna 

och försöka strukturera och utvidga de koncentrerade uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Tabell 3. Exempel på analysprocessen. 

Textsegment Koder Kategori Underkategori 

”att få de att tycka 

att det är roligt och 

att de håller på så 

länge som bara är 

möjligt” (C-P2)  

Roligt 

Hålla på länge 

Logiker Breddlogiken 

”Det borde ligga i 

föreningens intresse 

att, om inte annat 

än att kolla till 

träningen lite då och 

då och kolla hur 

deras tränare beter 

sig.” (A-P3) 

Föreningens 

betydelse 

Kontroll 

Uppföljning 

Organisatoriska filter Föreningskultur 

En nackdel med analyser i denna form är dock risken för bias och en annan vanlig invändning 

mot intervjuanalyser är att olika författare kan göra olika tolkningar av innebörden i materialet 

beskriver Kvale och Brinkmann (2009). Dessa svagheter med analysen togs i beaktning och för 

att minska risken för att detta även skulle ske i denna studie, lästes alla transkriberingar av båda 
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författarna så att författarna kunde granska varandras anteckningar. Genom denna 

systematiska data-analys säkerställdes att hela datamaterialet blev analyserat och all relevant 

information inkluderas i den slutgiltiga rapporten. 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier som togs fram under analysprocessen 

De övergripande kategorierna grundade i sig i studiens fyra frågeställningar och fungerar sedan 

som utgångspunkter för strukturen i resultatdelen. Under varje övergripande kategori 

strukturerades de olika koderna med samma tema under ett antal underkategorier. Datan 

presenterades sedan i resultatdelen utifrån dessa kategorier i skriftlig form där kärnbudskapet i 

varje beskrevs med egna ord. För att ge läsaren en tydlig bild av budskapet, lades några utvalda 

representativa citat till i varje underkategori/tema. 

Forskningsetiska principer  

Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har, precis som all forskning, en viktig roll i 

samhällets utveckling. Samhället har därför rätt att kräva att forskning bedrivs och att den leder 

till utveckling och fördjupning av kunskaper. Vidare måste forskningen bedrivas på ett sätt som 

inte på något sätt leder till att individer utsätts för olika typer av fysiska eller psykiska skador. 

Dessa krav, som även kan kallas forskningskravet och individskyddskravet, ska vid alla 

forskning vägas mot varandra så att forskningens möjliga resultat övervägs mot de eventuella 

negativa konsekvenserna för studiens deltagare som kan komma att orsakas av studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). I vårt fall var övervägandet relativt enkelt, då studiens ämnesområde 

inte är speciellt känsligt för deltagarna. Det enda som på förhand kunde tänkas skada 

deltagarna var ifall de i intervjuerna skulle säga något negativt om sin förening eller en 

tränarkollega och någon utomstående skulle kunna räkna ut den berörda deltagarens identitet. 

Detta blev inte något större problem, antagligen på grund av en noggrann hantering av de fyra 

huvudkraven som individskyddskravet kan delas upp i. 

För att underlätta uppfyllandet av individskyddskravet kan det förtydligas genom fyra 

huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Det första, informationskravet, uppfylldes genom att 

deltagarna fick veta den aktuella studiens syfte vid två tillfällen - både i missivbrevet vid 
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inbjudan till medverkan i studien och innan själva intervjun påbörjades. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att, innan respektive intervju, förklara för deltagarna att de själva bestämmer 

över och när som helst kunde avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet behandlades extra 

noggrant genom att direkt koda alla namn på personer och föreningar samt specifika platser och 

orter för att, i så hög utsträckning som möjligt, undvika att någon utomstående kan identifiera 

deltagarna. Dessutom lagrades uppgifterna om deltagarna på ett lösenordsskyddat Google Drive 

-konto. Nyttjandekravet var vi, på grund av vårt fritidsintresse och -engagemang inom just 

fotboll, tvungna att vara lite extra noggranna med och se till att vi inte använder några uppgifter 

om studiens deltagare i några icke-vetenskapliga syften.  

Arbetsfördelningen 

Arbetsfördelningen författarna emellan, har under hela arbetets gång varit så jämn som möjligt. 

Båda författarna var närvarande vid alla 12 intervjuer. Författarna har suttit tillsammans i 

samma lokal i princip varje dag under våren 2016 och hela examensarbetet har därmed skrivits 

gemensamt. Dessutom strävades hela tiden efter att båda författarna läste all litteratur för att 

säkerställa en gemensam tolkning och en så bra förståelse som möjligt för innehållet. Enda 

undantaget till detta, är transkriberingarna som genomfördes på var sitt håll. Fördelningen 

mellan transkriberingen är även den jämn, då båda har transkriberat sex intervjuer vardera.   
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Resultat  

I det här avsnittet presenteras resultat av de data som samlades in genom intervjuerna med 12 

fotbollstränare. Avsnittet har strukturerats utifrån frågeställningarna och rubricerats efter de 

vanligt förekommande teman i intervjuerna. Först beskrivs de olika krafterna som 

identifierades i intervjuerna, sedan redogörs det för legitimeringsprocessen, följt av flera 

existerande logiker, vilken betydelse föreningen har och slutligen hur fotbollstränarna hanterar 

komplexitet. 

De enskilda krafterna som påverkar tränarna 

Fotbollförbundets påverkan på tränarna kan grovt delas in i två olika delar. Å ena sidan styr 

förbundet och de olika distriktsförbunden verksamheten genom formella regler och 

tävlingsbestämmelser, som är direkt bindande för alla och som, i vissa fall, kan ha stor betydelse 

för tränarens agerande. Det tydligaste exemplet på detta, är bestämmelserna om hur många 

spelare på plan respektive åldersklass ska ha. C-P1 beskriver att “...dom bestämmer ju hur 

spelordningen ska se ut. När spelar man 5-manna, när spelar man 7-manna, 9-manna och 11-

manna” och förklarar senare hur detta ställer till det för tränarna eftersom det är svårare att lära 

barnen fotboll när man är mindre en 7 spelare på plan. Vidare nämner en tränare en specifik 

tävlingsbestämmelse som kallas för retreat-regeln, som innebär att det försvarande laget tvingas 

att backa hem till egen planhalva vid insparkar, som ett exempel på en regel som är tvingande 

och som styr tränarna till att bry sig mindre om resultat och mer om hur själva spelet fungerar. 

Å andra sidan sätter fotbollförbundet sin prägel på verksamheten genom sina 

tränarutbildningar som behandlar både fotbollens gemensamma värdegrund samt de specifika 

fotbollsmässiga delarna som tränarna ska ta hänsyn till i sin tränarroll. De åtta informanterna 

som faktiskt har gått en eller flera av förbundets tränarutbildningar verkar vara överens om att 

riktlinjerna inte är tvingande på något sätt, men är ändå samtidigt tydliga rekommendationer på 

hur man ska bedriva bra fotbollsverksamhet vilket leder till att de flesta tränarna följer dem i 

alla fall. En tränare beskriver denna frihet på följande sätt: 

Alltså att det finns en tanke som går i linje med vad föreningen eller fotbollförbundet vill. 

Jag har väldigt… Min erfarenhet säger att man får väldigt fria tyglar på hur man utformar 

träningar, utformar ledarskap. Ofta har man riktlinjer, ungefär så här ska du göra men det är 

det upp till dig att utforma. Och det tycker jag är bra. (C-P4) 

En faktor som visade sig ha en betydelse för hur tränarna bedriver verksamheten är SISU-

idrottsutbildarnas utbildningar vars huvudsyfte är att hjälpa tränarna följa Svensk idrotts 

gemensamma värdegrund i sitt arbete. SISU visade sig ha arrangerat utbildningstillfällen i alla 

tre föreningar och på det sättet tillhandahållit rekommendationer om bra idrott till flera av 

informanterna. Informanterna verkar mena på att, utöver tränarutbildningarna, känner man 

inte mycket styrning från förbundens håll. Detta framförallt på grund av avsaknaden av någon 

form av uppföljning eller kontroll över hur verksamheten faktiskt bedrivs. 

Vad gäller föreningarnas interna regelverk och riktlinjer, så är informanterna överens om att 

föreningarnas interna policydokument ska vara direkt styrande för all verksamhet, men att det 

inte finns speciellt mycket styrning vad gäller hur man vill lägga upp själva fotbollsträningen. 

Kravnivån eller pressen från föreningen upplever ingen av tränarna som speciellt hög, dels 

beroende på bristande inblick på verksamhetens utformning, vilket en tränare förklarar på ett 

tydligt sätt: “Och det är upp till föreningarna hur de kollar av hur olika lagen använder… Jag 

tycker inte i vår förening de har koll på hur man har det i de olika lagen riktigt” (C-F2). Flera av 

tränarna upplever att är, eller skulle vara, positivt med mer kontakt med föreningens 

representanter, vare det sig klubbledningen, styrelsen eller en specifik tränarutvecklare.  Mer än 

hälften av informanterna beskriver även att de påverkas av andra tränare i föreningen. Detta 

kan ske genom formella tränarträffar, där både värdegrundsfrågor och nya idéer för fotbollen 

kan diskuteras eller mer informellt på träningsplanen eller i samband med matcher. Detta 

lyckas en tränare sammanfatta på ett tydligt sätt. “Även om ingenting var kanske jättenytt så är 
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det nyttigt att se och drifta med andra och… Ja men, vi brukar gör så här och, jaha, ni gör så. Så 

norpar upp något så att säga” (C-P2). 

Hälften av informanterna nämner att de i någon form har tagit efter sina gamla tränare på ett 

eller annat sätt. Det kan handla både om fotbollsmässiga influenser och vad som är, eller var, 

bra eller dåligt med deras ledarskap. Åtta av informanterna berättar även om att de har någon 

form av kontakt med tränarkollegor utanför den egna föreningen. Det kan röra sig om olika 

typer av formella eller informella mentorer som ofta är äldre erfarna tränare eller helt enkelt 

andra tränare som man träffar på utbildningar. Betydelsen av idéutbyte med andra tränare 

beskrivs av en tränare på detta sätt. “Och så tittar på matcher, gör vi nån fotbollsresa, vi 

planerar att åka på nån sån här spetskurs hela tiden. Sen läser vi jättemycket böcker, influerar. 

Och sen tittar vi på matcher, lite nya trender” (B-F4). Därutöver hade en av informanterna en 

pappa och en annan en bror som är erfarna tränare på högre nivåer, vilket naturligtvis gjorde att 

det låg nära till hands att ta efter dem i sitt ledarskap. Kopplat till det fotbollsmässiga så nämner 

tre informanter sin egen spelarkarriär, den rena spelarerfarenheten om fotboll, som en viktig 

påverkanskraft och grund för ledarskapet.  

Influenser, inspiration och idéer från böcker, internet, fotboll på TV eller live är också en 

kraftkälla till fotbollstränarnas ledarskap. Fotbollstränarna får information via böcker, antingen 

i formen av rena fotbollsböcker med olika övningar, som till exempel andra länders 

utvecklingsplaner eller kompendium från olika svenska fotbollsklubbar. Ledarskapsböcker ger 

också information om olika ledarskapsprocesser som kan vara till hjälp till att leda spelarna. 

Internet och då ofta via YouTube ger möjligheter till att se olika filmklipp på övningar som 

tränarna sedan anpassar till deras verksamhet. Olika idrottsrelaterade tv-program är också 

någonting som informanterna försöker ta till sig, eftersom dessa kan ge inspiration till kloka 

idéer till ledarskapet och fotbollsverksamheten. A-F3 sammanfattar väl betydelsen som tv-

program kan ha “...men gympaläraren på SVT var ju liksom grym inspiration”. Att se fotboll på 

tv eller live kan också influera. Tränarna försöker inte bara härma de bästa tränarna eller ta 

efter elitlagen övnings- eller taktikmässigt, utan även övningar från internationella lag kan även 

ge glamour till tråkiga övningar. Andra lags träningar kan också väcka tankar om hur tränarnas 

egen verksamhet fungerar, vad som kan provas på och vad som inte fungerar.   

Föräldrarna är en annan faktor som i varierande grad influerar fotbollstränarnas agerande och 

föräldrarnas betydelse för hur ledarna sedan leder verksamheten beskrivs allmänt som låg. 

Några av tränarna förklarar att det är låga krav på själva fotbollsbiten, även om föräldrar kan 

tycka att det är kul med vinst i någon cup eller serie. Alla informanter är däremot överens om att 

föräldrarna framförallt vill att verksamheten ska utformas på ett sådant sätt så att ingen spelare 

behandlas dåligt och att miljön i laget bygger på sunt förnuft. Föräldrarna ger feedback ibland, 

dock inte så ofta. När föräldrar väl gör det kan det vara både negativ feedback, då vanligtvis i 

relation till att föräldrar vill att deras eget barn ska få speltid, och positiv feedback i form av 

beröm för att de engagerar sig i deras barns fritidsintressen. Överlag så ser tränarna föräldrarna 

som relativt oengagerade och B-P3 beskriver hur förväntningarna kan ta sig i uttryck från 

föräldrarna: “En del av killarna har jag tränat sen dom var 6 år och jag har aldrig sett 

föräldrarna nånsin...”.  Skulle olika synpunkter komma fram eller kritik uppstå, lyssnar alltid 

tränarna och de eventuella problemen kan lösas genom diskussioner eller föräldramöten.  

Vad gäller spelarna så lyfter alla informanter fram att även de fungerar som en kraft som 

påverkar tränarnas agerande och hur verksamheten i övrigt tar sig i uttryck. Bilden som 

tränarna ger är att spelarnas förväntningar varierar från spelare till spelare och lag till lag. I 

yngre åldrar på spelarna fungerar relationen mellan parterna som ett ömsesidigt beroende, där 

nya erfarenheter och spelarnas krav och utvecklingskurvor påverkar och även leder till att 

ledarna behöver utvecklas. Något som A-P3 poängterar i sin intervju “... man får erfarenheter 

som man kan fundera över och kring och kanske förbättra då så att man inte hamnar i samma 

situation eller att man verkligen hamnar i samma situation för att situationen var väldigt bra så 

att säga”.  När spelarna är äldre ser relationen något annorlunda ut. Då gäller det att vara lyhörd 
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för spelarnas behov, diskutera förväntningar och målsättningar med gruppen. Vidare ger 

spelarna i de äldre åldrarna oftare feedback om hur verksamheten fungerar.  

Det finns även krafter utanför fotbollen som inte direkt har någon koppling till idrottssektorn 

som influerar fotbollstränarna, vilket tar sig i uttryck på olika sätt. Detta bland annat genom 

universitetsutbildningar, där exempelvis lärandemål diskuteras i stället för resultatmål. En av 

informanterna studerade till idrottslärare och en annan till idrottspsykolog. En informant 

beskriver att universitetsutbildningar kan ge influenser till en fotbollstränares ledarskap “… och 

mycket av mina utbildningar har ju gett en del, både på vad man ska och inte göra…” säger A-

P5. Dessutom kan arbetslivet fungera som en kraft då tränare tar efter vad som fungerar i den 

kontexten och även influenser från det militära nämns som potentiella influenser till 

ledarskapet.  

Överlag beskriver alla informanter att en fotbollstränare har ganska mycket frihet eller som B-

F4 beskriver “fullständig frihet” att göra precis som man vill. Det finns få aktörer som aktivt kan 

kontrollera vad tränarna gör på träningarna och särskilt lite kontroll upplevs vad gäller 

upplägget av den fotbollsmässiga träningen. Det finns mycket utrymme för egna idéer och C-F2 

beskriver situationen som att “man är som ett eget företag” inom en idrottsförening.  

Legitimeringsprocessen 

De olika krafternas påverkan på tränare baseras i grund och botten på informanternas 

subjektiva tolkningar om hur den kraften, eller källan till den kraften, begränsas, konstrueras 

eller berättigas. Det insamlade datamaterialet visade på flertalet legitimeringsprocesser och 

källor till legitim kunskap. Nio av studiens tolv informanter beskriver fotbollförbundet som en 

aktör med legitima kunskaper eller som en källa till kunskap om legitimt beteende. Ett bra 

exempel på att förbundets trovärdighet som legitim kunskapskälla är sättet B-F2 beskriver 

träningsplaneringen på: “...sen så försöker vi följa de rekommendationer som finns kring hur 

man lägger upp träningar och det är ju mycket spela och det är sånt uppvaknande som vi fick 

förra året när vi gick tränarutbildningar.” Vidare är det flera informanter som använder ord som 

“bra” eller “rätt” träning när de beskriver förbundets träningsinstruktioner. Sammanlagt fyra av 

informanterna har valt att inte gå förbundets tränarutbildningar. 

Även föreningen kan fungera som en legitimitetskälla för tränarnas agerande och hur 

verksamheten tar sig i uttryck. Informanterna beskriver att om tränaren agerar, verkar eller 

leder enligt vad föreningen har kommit fram till kan tränarnas beteenden förklaras som 

lämpliga. Så länge tränaren arbetar utifrån föreningens gemensamma policy, riktlinjer eller 

tydliga målsättningar, kan tränaren falla tillbaka på dem och påpeka på vilka grunder som 

ledarskapsprocesserna och verksamheten bedrivs på vid eventuella svårigheter eller 

utmaningar. Detta nämner bland annat A-F3: “Det är en otroligt viktig fråga att vara förankrad 

i… om du får kritik från föräldrarna eller från spelarna eller andra, då kan du alltid hänvisa 

tillbaks”. Därutöver kan tränarna aktivt försöka legitimera sitt agerande genom att få 

föreningens eller föreningsledares uppbackning, bekräftelse eller godkännande i olika 

situationer genom diskussioner och möten.  

Att legitimera sina egna tränarbeteenden genom andra tränare visade sig inte vara helt ovanligt 

hos informanterna. Fyra informanter nämnde sina egna gamla tränare som källor till 

betydelsefulla influenser till sitt eget ledarskap och tre av informanterna legitimerar sitt 

beteende som tränare genom att hänvisa till sin erfarenhet och kompetens som spelare. Vidare 

använder flera av informanterna så kallade bollplank eller mentorer, det vill säga tränare 

utanför föreningen som informanterna tror besitter trovärdiga kunskaper. Informanterna 

legitimerar användandet mentorer, utan undantag, med att dessa bollplank har erfarenheter 

och meriter från seniorlag som har spelat högre upp i seriesystemet. Ett exempel på detta är när 

A-P5 svarar på frågan vilken nivå hans mentor är tränare på: “just nu div 3, mitt gamla lag, han 

har varit i div 2 också men kom tillbaka. Han har väl ambitioner om att gå upp jättehögt.”  
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Föräldrarnas förväntningar och krav verkade sakna legitimitet enligt flera av informanterna. 

Överlag menar informanterna att de lyssnar på föräldrarna och att deras komplimanger värmer, 

men att diskussionerna med föräldrarna kanske inte leder till några stora förändringar i 

verksamheten i slutändan. Detta på grund av både föräldrarnas bristande fotbollskompetens 

och avsaknaden av inblick i hela verksamheten, utöver sina egna barn som i exemplet nedan. 

...även om de flesta ser saker på fel sätt, de ser till sin egen son ju. Men ofta kan de vara bra 

grejer de säger och vad man kan tänka på. Att okej nu, man kanske kan se det här på det där 

sättet och tänka på det här så det kan vara bra grejer de, ibland säger de ju grejer som ändå… 

Okej, du säger det här nu men jag har en hel trupp att tänka på så det här funkar inte, det är 

inte så här det ser ut. Ja, oftast är det väl så att man fortsätter ju då sitt eget. (C-P4)   

Tre av informanterna beskriver även också en fungerande dialog som en del av ledarskapet. Med 

detta menas att tränarna förklarar sina idéer och planer för hur verksamheten ska läggas upp, 

antingen i formella föräldramöten eller i vissa fall även före varje match. Anledningen till 

sådana dialoger med föräldrarna sammanfattas av B-F2. “...många pratar om att föräldrarna 

ställer krav och är jobbiga på matcher men jag har faktiskt aldrig upplevt det och jag vet inte vad 

det beror på. Kanske på att vi alltid har pratat med föräldrar innan matcher”. 

Spelargruppen beskrivs också av tränarna som en legitimitetskälla, något som kan ta sig i 

uttryck på olika sätt. Bland annat kan legitimitet nås genom olika mjuka värden. En del av 

tränarna menar att när spelarna är nöjda och anser att det är roligt fungerar i sin tur som 

bekräftelse på att verksamheten är utformad på rätt sätt. Uppskattning eller beröm kan ta sig i 

uttryck på olika sätt. Exempelvis beskriver A-F1 detta i samband med att hen ibland besöker 

skolan: ”…och så fort man kommer på skolan, åh hej min fröken och så får man värsta 

kramen…” är ett exempel på detta. Tränarna beskriver även att legitimitet kan nås genom 

observerbara reaktioner, såsom att spelarna fortsätter att träna med laget, att tränarna ser att 

spelarna utvecklas och tillika lyfter en tränare fram lagets spel som ett tecken på framgång. Med 

detta menar tränare att när laget presterar till sin potential och exempelvis spelar ut sitt 

motståndarlag har tränaren varit framgångsrik i sitt arbete med sina spelare. Spelarnas 

återkoppling och feedback relaterat till utformningen av träningen och matcher, om de ses som 

bra eller inte, fungerar också som information till hur tränarna ska agera.  

En annan källa för legitimitet som tre av tränarna beskriver i intervjuerna är vad forskning 

säger. Tränarna bollar mot, tar efter och använder forskning för att se vad som anses vara rätt 

angående olika delar, exempelvis motorisk inlärning, fysaspekter i relation till fotboll och vad 

forskning säger om olika ledarskapsprocesser som passar. Därutöver beskriver två av 

informanterna att utländsk elitfotboll i större och mer framgångsrika fotbollsländer kan vara en 

källa till legitima beteenden även i kontexten av svensk ungdomsfotboll. En informant menar att 

man kan inspirera spelarna genom att kopiera övningar från internationella storlag och tala om 

det för spelarna. En annan menar att en tränare inte ska vara bakåtsträvande utan hålla sig 

ajour genom att hämta influenser från de länderna som är framgångsrika i världsfotbollen.   

De fyra logikerna 

I intervjuerna kunde fyra separata logiker identifieras. Meningen är inte att dra några slutsatser 

om vilken logik som på bästa sätt präglar respektive förening eller tränare, utan allas ledarskap 

innehåller indikationer på beteenden som påverkas av alla fyra logiker. Logikerna benämns 

bredd, utveckling, prestation och tävling. Logikerna sammanfattas sedan i tabell 4. 

Den så kallade breddlogiken är starkt kopplat till att målet med idrotten ligger bortom idrotten i 

sig. De mjuka värderingarna som glädje, delaktighet, demokrati, trygghet, respekt och 

jämställdhet är i fokus och idrotten anses ha positiva effekter på ungdomar och deras sociala 

välmående. Verksamheten präglas av att alla får spela lika mycket på alla positioner, oavsett hur 

mycket eller länge man har tränat eller hur duktig man är.  A-F1 sammanfattade att “...alla som 

kan, dom spelar och alla som vill får stå i mål” vilket sammanfattar matchningen och 

laguttagningen utifrån breddlogiken. Resultatet eller den idrottsliga prestationen får helt enkelt 
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en biroll med syftet att undvika att ungdomarna lägger av på grund av utslagningar eller tidig 

specialisering där ungdomar tvingas välja idrott i tidig ålder. Kopplat till breddlogiken beskriver 

tränarna också att verksamheten ska fokusera på att se varje individ och uppfostra dem så att de 

mår bra och utvecklas som människor, istället för fotbollsspelare. Tränarens uppgift kretsar, 

enligt breddlogiken, kring att få varje individ att tycka att det är roligt att röra på sig på ett sätt 

som gör att de inte lägger av samt att de genom fotbollen får lära sig viktiga värderingar inför 

livet utanför fotbollen. Eller som en tränare ansvarig för ett utvecklingslag beskriver: “Ibland, 

om man ska vara lite bitter, ibland kan man tycka att det viktigaste är att dom har lite roligt, lite 

kul” (B-F4). 

En logik som utkristalliserades är värden som är relaterade till utveckling av fotbollsspelare. 

Logiken karaktäriseras av verksamheten bedrivs utifrån att det är fotbollsträningar som 

genomförs och att det är viktigt att spelarna utför de olika momenten i träningen ordentligt och 

på rätt sätt. Skulle spelarna vilja hålla på med andra typer av aktiviteter så får de söka sig till 

andra ställen, det handlar om att spelarna först ska träna och kan leka sen. Verksamheten 

bedrivs utifrån tydliga målsättningar, det vill säga att utveckla spelare som inte ska vara bra idag 

utan det finns ett längre tidsperspektiv i åtanke. Det handlar att utbilda spelare till att bli bra 

fotbollsspelare och ge dem så mycket kunskap som möjligt och träna dem i de olika moment 

som finns inom fotbollen. Till skillnad från breddlogiken får alla spelare inte spela oavsett, utan 

det är de spelare som tränar som får spela, men det är viktigt att poängtera att det är i princip 

det enda uttagningskriteriet som tränarna använder sig av. Individuella samtal anordnas och 

genomgångarna före match handlar till större del om att utvärdera spelarnas insatser, pusha 

dem i rätt riktning, försöka få spelarna att förstå varför de gör som de gör och diskutera vad som 

var bra och vad som kan förbättras. I denna logik betonas det att resultat och prestation är 

underställda gentemot utveckling på längre sikt. Att spelare ska få utvecklas i en miljö där det är 

okej att göra misstag, där spelarna hjälper varandra att bli bättre och där spelarna vågar utmana 

sig själv. Vidare sammanfattas logikens kännetecken i passande med vad en av tränarna 

konstaterar:  

“...att få dom att känna att det är det som är det viktiga, att dom blir bättre. Inte att Kalle är 

bättre än kompisen utan att han är bättre än vad han var förra året eller förra månaden. Att 

varje spelare känner att dom får utvecklas.” (C-P1)  

Prestationslogiken karaktäriseras av lagets prestationer och olika relaterade värden så som 

lagets utveckling, till skillnad från utvecklingslogiken som fokuserar på den enskilda spelaren. 

Träningarna bedrivs utifrån en plan med en spelidé som utgångspunkt och man tränar i princip 

som man spelar. Det är spelet som är det viktiga och en utveckling av gruppen som helhet. 

Delmomenten i träningen relaterar till olika aspekter som förbättrar lagets prestation som att 

exempelvis träna på färre tillslag och flytta bollen fortare, eftersom det upplevdes som ett 

problem för lagets spel. Spelarmöten hålls med gruppen med fokus på teoretiska aspekter av 

fotbollen i relation till laget spelidé för att skola spelarna. Under match ses laget som 

framgångsrikt när laget har nått sin fulla potential, spelar som man bestämt innan eller att laget 

känner sig någorlunda tillfredsställd med prestationen i relation till de uppsatta målen. I 

samband med detta konstaterar A-F1 att “...det inte alltid är viktigt att vinna utan att man har, 

jamen spelat på ett sånt sätt som man tänkt eller gjort bra på något som man tränar 

på”.  Laguttagningskriterierna bygger på att de som tränar spelar, precis som i 

utvecklingslogiken, men det finns stora skillnader.  Det är konkurrens om de olika platserna och 

tränarna försöker se vilka lagkonstellationer som fungerar utifrån spelarmaterialet, byter taktik 

om nödvändigt, använder strategisk planering vid matchning och formar laget så att spelarna 

kompletterar varandra i den mån för att det ska passa till det som ska uppnås. A-P5 beskriver 

hur det kan se ut vid matcher: “... sen har vi också då viktiga positioner kanske mittback och 

mittmitt som spelar större delen av matchen helt enkelt, man vill inte byta för mycket så att det 

skapar, det blir inte ordning och reda då”.    

Tävlingslogiken har sin grund i idrottens inbyggda tävlingsmoment. Fokus ligger, istället för 

individerna inom laget, på resultaten som laget uppnår i form av mål, poäng och placering i 
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serietabellen. Målsättningarna är också kortsiktiga, vilket utmynnar i tränarbeteenden som 

kretsar kring att få laget att uppnå resultat i nästa match och taktiken bestäms med det i åtanke. 

Laguttagningarna och matchningen utgår ifrån matchbilden och vad som krävs för att få ut 

bästa möjliga resultat. Tränaren kan även ändra sin taktik mitt i matchen beroende på resultat. 

Att spelet är snyggt eller utvecklande är underordnade resultat. En av informanterna förklarade 

tävlingslogikens ständiga närvaro i fotboll på ett tydligt sätt i följande citat.  

Men samtidigt så är det ju bra om vi spelar mot lag som jämnt så att det inte blir ojämnt i 

matcher så att man får jämnbördiga att möta. Så det är svårt. Och samtidigt så, idrotten går 

ju ut på att vinna så att det klart vi kämpar för det. Det är det som är roligt, det är därför vi 

håller på med idrott. Annars kan hålla på med bollek och inte har några mål. Jag tycker att 

man  också ska få prestera och känna sig duktig när man vinner, bara man liksom inte pratat 

för hårt när man förlorar. (C-F2) 

Tabell 4. Fyra olika logiker som karaktäriserar fotbollen 

Logik Bredd Utveckling Prestation Tävling 

Exempel från 

författarna 

”Passa till alla” ”Lära sig passa” ”20 Passningar” ”2-0”  

Exempelkoder 

från 

intervjuerna 

-Glädje  

-Alla spelar lika 

mycket  

-Roligt 

-Delaktighet  

-Gemenskap 

-Individuell 

utveckling  

-Lära ut fotboll  

-Fotbollsutbildning  

-Individuell kunskap  

-Utvecklingssamtal 

-Lagets utveckling 

-Laget potential 

-Spelidé & taktik 

-Prestation 

-Spelet fungerar 

-Resultatfokus 

-Att vinna 

-Kortsiktighet 

-Att inte åka ur 

-Tävlingsmoment 

Värdering Mjuka värden Utveckling av 

spelare 

Utveckling av lag Resultat lag  

Tidsperspektiv Långsiktighet, 20 år  Nästa år Månader – 1år? Nästa match, denna 

serie 

Matchning  Alla lika mycket 

oavsett 

De som tränar spelar Konkurrens, fokus på 

position, spelat ska 

fungera, strategisk 

planering 

De bästa spelar 

Citat från 

tränarna 

“... att se till att de 
tycker det är kul och 
att de är på plats” 
(C-P2) 

“... försöker rotera så 

mycket som möjligt” 

(B-F2) 

“... huvud är att 
utveckla duktiga 
spelare” (B-P3)   

“Att varje spelare får 

hjälp och att vi 

stöttar deras 

utveckling (A-F3)” 

“Det är ju att gruppen 
uppnår sin fulla 
potential” (C-P1) 

“istället för att göra 

mål kan det vara de 

som slår flest 

passningar i rad som 

vinner” (B-F2) 

“Eller jag kan säga att 
nu är det tio minuter 
kvar tjejer, vi leder 
med 2-1, nu håller vi 
boll” (B-F4) 

“Hur man än vrider 

och vänder på det så 

är det resultatet som 

räknas” (B-F5) 

Konflikter och motstridigheter mellan logikerna 

Nästan alla informanterna beskrev att de upplever det problematiskt att spelarna har olika 

ambitionsnivåer. Delvis beror detta på att de ambitionsnivåerna tenderar att leda till skillnader i 

utveckling och skicklighet, vilket skapar praktiska problem med träningsplanering och 

träningsupplägg. Samtidigt leder det även till problem utifrån konkurrens mellan logikerna. För 

vissa spelare är det viktigaste att vinna matcher, medan andra vill att laget ska spela bra fotboll. 

Fem andra spelare kan tycka att det är viktigt att individerna utvecklas till sin fulla potential 

eller att huvudsyftet ska vara att alla trivs i den sociala gemenskapen som laget utgör. Likaså 

beskriver vissa informanter att föräldrarna, föreningen eller tränarna själva också kan utgå från 

olika logiker och därmed ha olika förväntningar eller krav på verksamhetens utformning. 
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Därutöver menar informanterna att det kan förekomma så kallade systemfel, där organisations- 

och tävlingsstrukturerna utgår ifrån en logik (tävlingslogiken) men samtidigt förväntas tränarna 

i verksamheten utgå ifrån att tävlingen ska vara underordnad individernas utveckling 

(utvecklingslogiken) eller allas rätt att delta och vara med i gemenskapen så länge som möjligt 

(breddlogiken). Till exempel menar B-F2 att detta är problematiskt i cuper där “... sportslig 

prestation faktiskt leder till att man får spela fler matcher eller åka hem, då är det jävligt svårt 

att tänka att alla ska få spela…”, vilket innebär att den sportsliga framgången i sådana fall bidrar 

till de mjuka värdena. Samtidigt när informanterna menar att denna situation med fler logiker 

är svår verkar de också mena att alla logikerna är nödvändiga för att bedriva en fungerande 

idrottsverksamhet. Till exempel menar en informant att utan tävlingsmoment skulle spelarna 

inte vilja spela fotboll överhuvudtaget. En annan informant beskriver att glädje och gemenskap 

bidrar till att spelarna har hög träningsnärvaro, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling som 

individer samt prestation som lag eller som B-F5 beskriver, “...som jag brukar säga, det är bara 

nöjda spelare som kan prestera och så vidare, det kan man se på våran nivå och man kan också 

se på Champions League...”. Vidare menar flera informanter att både den individuella 

utvecklingen som fotbollsspelare och lagets prestation eller resultat bidrar till de mjuka värdena, 

då spelarna och gemenskapen beskrivs må bra av olika typer av framgångar oavsett om det 

handlar om utveckling, prestation eller tävling. Problem och logikkrockar kan också förekomma 

mellan de olika tidsperspektiven, då kortsiktiga framgångar som resultat eller lagprestation vägs 

mot olika långsiktiga mål som livslångt intresse för idrott eller individernas utveckling. Nästan 

alla informanter beskriver också att det är naturligt att fokus förändras ju äldre upp i åldrarna 

spelarna kommer. I de äldre åldersgrupperna verkar det vara vanligare att målsättningen blir 

lagets maximala prestation och att det är mer acceptabelt att prata om resultat. Informanterna 

menar även på att den så kallade toppningen är ett vanligt förekommande problem inom 

fotbollen. Med toppning menas att en tränare ger sina bästa spelare mer speltid och låter de 

sämre sitta på bänken, med syftet att uppnå resultat. Det var dock vanligt att informanterna 

pekade på att andra lag som de hade mött använde sig av toppning och ingen pratade direkt om 

att de själva skulle toppa i någon högre utsträckning för att nå resultat. En informant tydliggör 

denna, i fotbollen inbyggda, komplexa situationen på följande sätt. 

...det svåra är ju avvägningen när ska man börja tuffa till det och för nu är det en känsla av 

att killar slutar till höger och vänster, tjejer för den delen också, på grund av andra intressen 

som dyker upp och då är det naturligtvis svårt, tuffar du till träningen så tappar du dem, 

fortsätter du latja tappar du dem och ja… Det är svårt att hitta någon bra lösning på det. (A-

P3) 

Föreningens betydelse för tränaren 

Den ideella naturen av en idrottsförening är någonting som flera informanter lyfter fram som en 

betydelsefull påverkansfaktor i hur de bedriver verksamheten. Å ena sidan är det enligt flera av 

informanterna svårt för föreningar ställa några höga krav eller förväntningar på tränarna. Detta 

till exempel på grund av att de ställer upp frivilligt, är helt oavlönade och känner sig därmed inte 

bundna av föreningens rekommendationer. Enligt flera tränare kan de sluta när de vill, vilket i 

sin tur skapar större problem för föreningen: “Om jag säger nej, nu vill jag inte vara med länge, 

då har de ju ingen” (C-F2). Kopplat till detta påpekar en av informanterna att det i princip är 

omöjligt för tränare att få sparken, då föreningen skulle ha väldigt svårt att hitta en ersättare. 

Detta lämnar föreningen med få alternativ att sanktionera en tränare som eventuellt avviker 

från riktlinjerna. Å andra sidan är situationen i många fall sådan att, inte bara tränarna, utan 

även föreningens ledning är helt eller delvis ideella. Detta leder till att de kan sakna tid eller 

kompetens att styra de olika lagens verksamhet mot det riktning som föreningen kanske skulle 

önska. Ett relativt specifikt problem kopplat till detta är, enligt en informant, att föreningen inte 

gör någon som helst bakgrundskoll när en ny tränare börjar i föreningen, vilket är ytterligare ett 

tecken på bristande kontroll. 
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Vidare beskriver informanterna föreningars koppling till de olika aktörerna inom den formella 

hierarkin som verkar inom idrotten (för mer information om idrottens uppbyggnad se rubriken 

bakgrund). Föreningarnas närmaste aktör är de olika nationella förbunden som bland annat 

Svenska Fotbollförbundet och SISU. Riktlinjer och ramar som de tillhandahåller når föreningen 

till största grad via utbildningar, seminarier och spelarutvecklingsplaner. Vissa föreningar har 

exempelvis direkt tagit förbundets riktlinjer och använt dem som egna policydokument, andra 

har anpassat spelarutvecklingsplaner och uppfört egna utvecklingsplaner. Föreningarna 

anordnar även olika interna utbildningar eller tillhandahåller en träningsplaneringsapp med 

utgångspunkt i de olika förbundens material. C-P2 förklarar exempelvis att: “... det jag vet är att 

det plockas mycket från förbundshåll om man säger så och vår förening har ju ett nära 

samarbete med SISU...”. Däremot upplever några av informanterna en problematik med 

förbundens närvaro eller frånvaro. Förbunden upplevs ha en bristande kontroll på föreningarna 

och det finns egentligen inga krav, vilket medföljer att föreningar har en ganska stor frihet att 

göra som de vill. Dessutom är många utbildningar som anordnas av förbunden eller föreningen 

frivilliga, vilket gör att alla tränare inte har medverkat på alla utbildningar. Trots att föreningen 

oftast bekostar utbildningarna är det i allra flesta fall tränarna själva som bestämmer om de vill 

medverka eller ej. 

Det som kan tolkas ha störst betydelse för tränarnas ledarskap och hur de lägger upp 

verksamheten, är om föreningen har en stark föreningskultur eller arbetar med tydliga 

policydokument som implementeras, kontrolleras och följs upp i praktiken. Detta för att 

tydliggöra den röda tråden i föreningens verksamhet och bekräfta för tränarna att de gör rätt 

och följer både föreningens och förbundets riktlinjer. 

Min förening är ju väldigt tydlig med policydokument, välutarbetat policydokument. Jag 

skulle vilja säga, att föreningar har i allmänhet, och jag har varit i ett par tre föreningar… 

Men jag kommer tillbaka till det där, oftast är det inte det som är problemet, utan det är 

implementering. Och man följer ju SvFF, det säger man ju alltid att man gör officiellt. Sen är 

frågan ju, hur jobbar man policydokument ner bland tränarna. Jag kan lova att vi i [vår 

förening] har tränare som står och gapar också, det är jag övertygad om. (B-F4) 

Det är flera av informanterna som önskar mer kontroll från föreningens sida, vilket enligt 

informanterna kan genomföras på olika sätt. Alla föreningar arbetar i någon utsträckning, 

formellt eller informellt, med mentorer eller tränarutvecklare som kan förmedla föreningens 

och därmed även förbundets vision om en bra verksamhet ner till gräsrotsnivån. Vissa 

föreningar arbetar redan nu med olika typer av ledarträffar och interna utbildningar, för att 

stärka föreningskulturen och koppla tränarna till föreningens röda tråd så att verksamhetens 

målsättning och syfte tydliggörs för varje tränare.   

...så jag tänker att det borde ligga i föreningens intresse att, om inte annat än att kolla till 

träningen lite då och då och kolla hur deras tränare beter sig. Inte bara ha en utbildning och 

hoppas på att tränarna gör som utbildningen visade utan man kanske skulle behöva följa 

upp. Och det innebär ju både kritiskt och positivt då, så att säga, feedback. Samtidigt så är ju 

många i föreningen ideella också, så det är inte som att dom har 25 års erfarenhet på 

landslagsnivå heller utan dom vet ju nätt och jämt mer än vad jag gör i vissa fall. Men det 

vore ju bra, jag menar uppföljning, så är det vilket jobb du än har så är det ju är uppföljning 

så att du får veta att du gör ett bra jobb och att du gör rätt. Plus att föreningen håller koll och 

kan styra tankarna och sättet som föreningen kör på i rätt riktning. (A-P3) 

Hantering av komplexitet 

Utifrån intervjuerna med fotbollstränarna kan det identifieras olika mekanismer eller strategier 

för hur tränarna hanterar konkurrerande logiker. En strategi att hantera de olika logikerna är 

att hålla isär logiker och krafter. Denna kännetecknas av att tränarna mer eller mindre avskiljer 

verksamheten till olika delar. Flera exempel tog sig i uttryck i intervjuerna, bland annat att 

tränare gav bort ansvaret för kringaktiviteter vars syfte är att främja gemenskapen i gruppen. 



 41 

Det kunde exempelvis vara föräldrar eller annan aktör som fick ta ansvaret eftersom 

informanterna ansåg att det inte faller innanför rollen som en fotbollstränare utgör. Ett annat 

exempel på detta är när särskilda träningar anordnas för spelare som har utvecklats mer, i syfte 

att dessa spelare ska kunna utvecklas ännu mer. Tränarna kunde även använda sig av olika 

träningsgrupper, där den ena karaktäriseras av en logik och den andra av en annan. Denna 

mekanism är även synlig i relation till olika typer av matcher. Tränare kan använda sig av en 

gemensam träningsgrupp men spelar sedan med olika matchtrupper i olika serier. Dessutom 

påpekade tränare på att det är en skillnad på matcher i serien gentemot cuper, vilket medför att 

olika spelare spelar olika mycket och på vissa positioner. Detta kan härledas till att vinster i 

cuper leder till fler matcher medan “...i seriespel då spelar det mindre roll för det är liksom 

matcher varje helg, det kommer en ny” förklarar B-F2.  

Ett annat sätt att hantera konkurrerande logiker är att, beroende på situationen, betona en logik 

lite mer och tona ner en annan. Ett tydligt exempel på detta är att alla informanter har tagit 

fram olika prestations- eller utvecklingsmål för att tona ned resultatets betydelse. Exempelvis 

förklarade en tränare att “... om man inte vinner då rasar ju hela världen men där tycker jag 

ändå att det är tränarnas uppgift att förstärka ändå det som är bra…” (A-P1). Vidare beskriver 

flera av informanterna hur viktigt det är att tränaren lägger upp verksamheten så att spelarna 

har roligt och mår bra i den sociala gemenskapen eftersom det i längden bidrar till att fler 

spelare dyker upp på träningar vilket sin tur onekligen leder till utveckling, prestation och bättre 

resultat. Detta exemplifierar en tränare genom att säga att “...men för att bli fotbollsproffs så 

måste man ju känna glädje så att allihopa hela gruppen ska ju nånstans tycka att det är roligt att 

komma till fotbollen ju…” (C-P4). Just den situations- eller individanpassade naturen av dessa 

strategier tydliggörs av en av informanterna: 

Men framgången för mig är ju att killarna trivs. Man kan säga att “trivs” är ett bra 

övergripande ord, sen så om det beror på att de tyckte att träningen var rolig, eller om de 

känner att de har lärt sig nånting eller om de känner att de verkligen har fått jobba hårt. Det 

beror lite grann på vilken dag det är. (A-P3) 

Ett till sätt att hantera komplexa krav och samtidigt förhålla sig till olika logiker är en slags 

strategisk planering. Detta går ut på att planera till exempel matchningen så att trots tränaren 

har som utgångspunkt att alla spelare ska få spela lika mycket planerar man positionerna så att 

“...man ser till att man rätt spelare på rätt platser i de viktigaste matcherna eller när man vet att 

det är tuffast motstånd…” (B-F2) eller att “...då kanske vi sätter några som är trygga med att 

spela back som får spela där så att vi inte sätter in en ny i just den matchen…” (C-F2). 

En strategi, eller snarare mekanism, som förekommer i intervjuerna är att tränarna ibland 

upptäcker att lagets verksamhet börjar följa någon av logikerna för långt, med den 

konsekvensen att en eller flera andra logiker riskerar att hamna i skymundan. Detta kan ske 

genom att tränaren själv kommer på det, vilket en informant exemplifierade genom att beskriva 

hur man ibland märker att träningen har blivit för seriös och hur man då måste avbryta 

övningen och leka istället för att hitta tillbaka till glädjen. Ett annat exempel kan vara att några 

av spelarna är så kallade “vinnarskallar” vilket i flera fall höll på att orsaka konflikter inom laget. 

I dessa fall var tränaren tvungen att vidta drastiska åtgärder som att till exempel stänga av eller 

till och med plocka bort spelare från laget helt och hållet. En informant beskriver även en 

situation där föreningens styrelse tyckte att laget skulle fokusera mer på resultatet, men att 

tränaren sa ifrån då denne bedömde att det inte var passande med tanke på spelargruppen. 

Liksom dessa fyra exempel är det en till informant som sammanfattar att för mycket 

resultatfokus leder till att spelarna tappar motivationen och att man därför måste vara försiktig 

med det: “Motivationsklimatet blir ju någonstans att jag måste prestera liksom för att ens få 

plats i laget för att det jagas bara poäng och får inte lägga fokus på det jag vill utveckla…” (A-P5). 

Samtidigt menar en annan informant att medan lek för glädjens skull kan vara en del av 

fotbollsträningen, ska en tränare inte lägga upp hela verksamheten utifrån det: “...vill vi leka 

gymnastik då är det ju vi det vi ska hålla på med även om allt kan vara ett komplement till 

fotbollen naturligtvis men vi tycker att bollen ska vara med rätt mycket” (C-P2).   
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Dessutom nämner nästan alla informanter att det är viktigt alla berörda parter är överens om 

vad syftet med lagets verksamhet är. Flera av tränarna beskriver hur de aktivt har jobbat med 

att tydliggöra verksamhetens ändamål eller att sätta ramar för verksamheten genom att 

“förklara att det är inte idén med det här laget” (B-P3). Eller som en annan tränare förklarade 

hur denne engagerade spelarna i syftesformuleringen och sen såg till att alla accepterade syftet. 

Ja alltså, först ställde jag frågan till laget, vad vill ni med den här säsongen, vad är syftet och 

sådär. Så jag vill att det ska komma från de och utfrån vad de sa, vad de vill, så har jag pratat 

om det som krävs för att uppnå målet och det var inte så mycket att diskutera utan, okej, vi 

köper det. (B-F5)  

Därutöver identifierades en mekanism som kan beskrivas som en slags ignorering. Denna 

strategi är det ingen tränare som själv direkt använder utan denna strategi eller mekanism 

ligger på föreningsnivå och innebär att det ska anses vara acceptabelt att låta de spelare som vill 

satsa på sin egen utveckling byta lag. Detta medför att klubbar som är mer specialiserade på en 

specifik logik kan fungera som en lösning när motstridigheter mellan logiker upplevs. 

Informanten menar att det ligger en problematik i att ha olika logiker närvarande tillsammans 

och att det då skulle vara bättre att fullt anamma en logik och dess värden i verksamheten 

istället för att behöva hantera konflikterna i dagliga verksamheten.    
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Analys 

I detta avsnitt redogörs för vilken koppling studiens resultat har till studiens teoretiska 

utgångspunkt. Avsnittet inleds med en analys av de olika krafterna i förhållande till 

institutionernas tre pelare. Därefter analyseras den upplevda institutionella komplexiteten, 

hantering av den samt föreningens betydelse som ett filter för olika institutionella 

påtryckningar. 

Institutionella krafter 

Det insamlade datamaterialet visade på flertalet olika identifierade krafter som sätter ramarna, 

påverkar eller styr fotbollstränarnas ledarskap och indirekt hur verksamheten sedan tar sig i 

uttryck. Studiens teoretiska utgångspunkt redogör för Scotts (2008) teori om att institutioner 

bygger på olika regulativa, normativa och kulturell-kognitiva element. Fotbollförbundets 

påverkan och styrning kan med andra ord beskrivas som ett exempel på? sådana element eller 

krafter. Spelregler, som exempelvis retreat-regeln, andra tävlingsbestämmelser och hur själva 

spelutförandet ser ut, exempelvis när spelas 9-manna och när spelas 11-manna, har flera 

grunddrag som återfinns i den regulativa pelaren som Scott (2008) beskriver. Reglerna bygger 

på en formell lämplighet och de fungerar som fotbollens grundläggande lagböcker, vilket 

medför att de är tvingande för alla aktörer och klara sanktioner finns och används om en aktör 

skulle bryta mot dem. Dessa beståndsdelar kan sammanfattas till att de bygger på en 

instrumentell logik enligt Scotts (2008) ramverk. Den andra delen av Fotbollförbundets 

påverkan ligger i de utbildningar, rekommendationer och gemensamma värdegrunder som 

förbundet erbjuder. Dessa fungerar mer eller mindre som normativa krafter enligt Scotts (2008) 

teoretiska utgångspunkt. De tränare som gått utbildningarna påpekar att utbildningarna, 

rekommendationerna och gemensamma värdegrunderna inte tvingar dem att agera på ett visst 

sätt, utan snarare fungerar som tankesätt, riktlinjer eller antydningar till hur de bör agera. Detta 

tyder på de inte är regulativa krafter utan att de bygger istället på bindande förväntningar och 

social förpliktelse om ett lämpligt beteende. Dessutom får tränare en slags certifiering när de 

har genomfört en utbildning, vilket också är en beståndsdel i den normativa pelaren. Vidare har 

Svensk idrott sina regelverk om hur bra idrott ska bedrivas och dessa verkar kommuniceras 

framförallt genom olika typer av utbildningar som utbildningsorganisationen SISU arrangerar i 

samarbete med föreningar. Även SISU:s regelverk som en institution kan kopplas till vad Scott 

(2008) kallar för element av den normativa pelaren. Riktlinjerna uppfattas som bindande 

förväntningar som styrs framförallt genom tränarnas uppfattning om vad som är moraliskt rätt 

eller lämpligt beteende. Kontrollen av efterlevnaden av SISU:s riktlinjer förlitar sig på social 

förpliktelse, då det inte finns något annat kontroll- eller sanktionssystem. 

Föreningarnas policydokument och regler för verksamheten kan tolkas som att de ska vara 

direkt styrande och formellt bindande för hur tränarna bedriver verksamheten. Avsaknaden av 

kontroll och därmed även av sanktioner eller konsekvenser för de som bryter mot föreningens 

riktlinjer, gör att föreningens regler inte upplevs som en regulativ kraft som Scott (2008) 

beskriver den. Det verkar inte finnas någon press eller några större förväntningar från 

föreningen som tränarna upplever det, vilket också tar sig i uttryck i att föreningens brott mot 

föreningens regelverk inte verkar ge tränarna några känslor av rädsla eller skuld. Således finns 

det indikationer på att föreningens riktlinjer för verksamheten upplevs mer som normativa, 

med andra ord som sociala förpliktelser som är moraliskt styrda, snarare är formellt 

sanktionerade. Därutöver finns det även kulturellt-kognitiva element (Scott, 2008) i hur 

föreningarnas regelverk uppfattas. Detta främst för att föreningarna arbetar med olika typer av 

ledarträffar, där både riktlinjer för fotboll och för värdegrund diskuteras. Detta kan leda till att 

det i föreningen utvecklas en gemensam förståelse för hur en bra verksamhet ska bedrivas i just 

den föreningen. Denna förståelse sprids genom att tränarna härmar varandras beteenden och 

konstruerar liknande scheman för hur man ska agera, vilket i sin tur tar sig i uttryck i att 

tränarna kan känna en viss säkerhet för just den typen av agerande.  
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Även erfarenheter av egna gamla tränare samt diskussioner med mentorer eller andra erfarna 

tränare kan leda till att tränarna bygger en gemensam förståelse för hur en tränare kan bete sig. 

Dessa kan då också tolkas vara det som Scott (2008) beskriver som kulturell-kognitiva element 

som ligger bakom de institutionella strukturerna som formar tränarnas beteenden. Genom att 

diskutera med, observera och härma sina gamla tränare och andra mentorer, verkade tränarna i 

denna studie konstruera sig en förgivettagen förståelse för hur man ska göra och vara som 

fotbollstränare. Vidare finns det andra krafter som påverkar tränarnas förgivettagna 

uppfattningar om hur en fotbollstränare ska agera. Precis som tränarna gör med sina gamla 

tränare eller andra mentorer så kan tränarna även ta efter och kopiera beteenden från böcker, 

klipp på internet eller att kolla på fotboll på TV eller live. Skillnaden mellan dessa två är att med 

sina gamla tränare eller mentorer är att de har tillgång till komplett information om beteenden 

och tanken bakom. När det gäller de sistnämnda källorna till kulturellt stöd om hur man ska 

agera kan de tolkas vara källor till ytlig, inkomplett information. Detta är någonting som även 

Skille (2011b) var inne på och menade att sådant härmande beteende är typiskt när aktörer vill 

undvika dåliga prestationer jämfört med andra aktörer på fältet. Vidare förklarar Skille (2011b) 

även att detta leder till att det härmade beteendet som är baserat på ytlig information, översätts 

och anpassas till den egna verksamheten, vilket kan innebära att agerandet i slutändan blir 

relativt annorlunda jämfört med det aktören försökte kopiera eller härma. 

Två krafter som identifierades i studiens resultat, föräldrar och spelare, har inte lika tydlig 

koppling till någon av Scotts (2008) teoretiska tankar om institutioner. Det visade sig att 

fotbollstränarna för diskussioner med föräldrarna i olika sammanhang och det kan beskrivas 

som att föräldrar som kraft ligger närmast den normativa pelaren. Däremot saknar föräldrar 

flera beståndsdelar för att egentligen kunna forma de institutionella strukturerna som styr eller 

formar tränarnas ageranden. Möjligtvis kan en tolkning ligga i att föräldrarna inte har några 

slags sanktioner gentemot tränarna samt att tränarna inte upplever någon större påverkan i 

form av rädsla, skuld, säkerhet eller förvirring. Studiens resultat indikerar dock att tränarna 

ibland kan uppleva skam eller ära efter återkoppling från föräldrarna. Vidare präglas 

föräldrarnas förväntningar på tränaren av krav på sunt förnuft, vilket kan kopplas till social 

förpliktelse. Dessa två kopplingar skulle kunna fungera som en anknytning till Scotts (2008) 

normativa pelare. Spelarna å andra sidan, är en kraft som tränarna till större del värderar i och 

med att många tränare lyssnar till spelarna och ser till att deras behov tillfredsställs. Fler av de 

emotionella krafterna från Scotts (2008) tre olika pelare kommer fram i hur tränarna beskriver 

hur de förhåller sig till spelarna. Bland annat visade det sig att tränarna kan få beröm eller 

kritik, vilket leder till att de kan känna säkerhet eller förvirring, vilket är enligt Scott (2008) ett 

kulturell-kognitivt inslag, alternativt ära eller skam, ett normativt inslag enligt Scott (2008). 

Spelarna skulle kunna beskrivas som en institutionell kraft som bygger på den normativa 

pelaren, då relationen mellan tränarna och spelargruppen bygger på social förpliktelse och 

bindande förväntningar, vilket ligger till grund för de institutionella strukturerna. Dock 

fungerar spelare som en institutionell kraft i varierande grad och möjligtvis ska det inte 

beskrivas fullt ut som en normativ kraft.  

Fortsättningsvis är utbildningar utanför fotboll och ledarskapserfarenheter i allmänhet också 

institutionella krafter som enligt denna studies resultat påverka tränarnas agerande. Det som 

gör denna typ av Scotts (2008) kulturell-kognitiva element speciella, är att de kräver en 

översättning från en annan typ av verksamhet till fotboll. I vissa fall kan översättning tolkas vara 

lättare än i andra, då vissa informanter förklarade att de tog influenser till sitt ledarskap från 

idrottslärar- eller idrottspsykologiutbildningar medan andra influerades av företagsledning eller 

det militära. Gemensamt för dessa är dock en isomorfism som i varierande utsträckning kräver 

en anpassning till den nya verksamheten och att denna kraft trots allt erbjuder kulturellt stöd 

och säkerhet till vilken typ av ledarskap en tränare ska bedriva. 

Det stora handlingsutrymmet som informanterna beskriver tyder på att dessa institutionella 

krafter eller påtryckningar inte upplevs som speciellt starka och räcker därmed inte till för att i 

någon högre utsträckning begränsa tränarnas handlingsutrymme. Det kan snarare tolkas som 
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att tränarna har gott om alternativ till bekräftelse och berättigande av deras agerande. Kopplat 

till Greenwood et al. (2008) och definitionen av vad som uppfattas som institutioner och 

institutionella krafter, verkar det som att de gemensamma grundantaganden och värderingar 

eller uttalade och outtalade reglerna upplevs som relativt spretiga och oeniga. Detta kan i sin tur 

leda till att tränarna upplever ett stort handlingsutrymme. 

Tränarna och legitimitet 

Det har konstaterats att legitimitet ses som en förankringspunkt som begränsar, konstruerar, 

och berättigar organisatoriska aktörer relaterat till de normativa och kognitiva krafterna enligt 

Suchman (1995). Det insamlade datamaterialet indikerar att tränarna berättigar sina beteenden 

dels genom att agera i enlighet med föreningens eller fotbollförbundets formella riktlinjer. 

Sådana riktlinjer och likaså olika policys, verkar således vara källor till vad som Suchman (1995) 

beskriver som önskvärda, lämpliga eller passande drag inom ett socialt konstruerat system, i 

detta fall fotbollen. Att vissa tränare väljer att inte gå någon tränarutbildning tyder på att 

fotbollförbundet i deras ögon saknar legitimitet som kunskapskälla. Tränarna bedömer således 

inte att kunskaperna som kan erhållas på sådana utbildningar alltid är nödvändiga för att 

bedriva legitim fotbollsverksamhet. Samtidigt finns det dock, precis som Suchman (1995) 

beskriver, vissa handlingar som uppfattas som förgivettagna och som enligt Colywas och Powell 

(2006) återproducerar sig själva utan att aktörerna aktivt och medvetet göra det. Detta innebär 

att de gamla förgivettagna sätten att agera som tränarna kopierar eller lär sig av sina gamla 

tränare och mentorer kan motstå nya sätt att agera som bryter mot det förgivettagna. Detta kan 

i sin tur leda till att de gamla sätten lever kvar och tränarna legitimerar sina handlingar genom 

att vissa handlingsmönster har fungerat tidigare och gett bra resultat och bör därmed fungera 

igen.  

Föräldrarna är däremot en aktör som inte verkar besitta kunskaper eller information om de 

drag eller beteendesätten som uppfattas som önskvärda, lämpliga eller passande inom fotbollen 

enligt tränarna. Föräldrarna kan möjligtvis ha lite påverkan på det som Suchman (1995) 

beskriver som normer och värderingar inom vissa socialt konstruerade system, då tränarna 

menar att de ibland påverkas och tar hänsyn till det som föräldrarna har att säga. Vad gäller 

tränarnas förhållande till spelare så indikerar resultaten att spelarnas reaktioner och feedback 

fungerar främst som ett kognitivt berättigande att tränarens agerande är önskvärt. Detta kan 

leda till att tränaren, medvetet eller omedvetet, fortsätter att återproducera den handlingen som 

ledde till positiva reaktioner hos spelarna eftersom tränaren då får bekräftelse på att det 

beteendet stöds eller accepteras, som Suchman (1995) beskriver det. 

Därutöver söker vissa tränare att berättiga och legitimera sina beteenden genom vetenskaplig 

forskning. Det verkar som att ett beteendemönster förankrade i aktuell forskning har större 

chans att bryta genom den barriären som de traditionella förgivettagna handlingarna utgör. En 

möjlig förklaring till genombrytningen kan ligga till grund i vad Jepperson (1991) beskriver att 

handlingarna, metoderna eller andra förfaranden som forskningen anser önskvärda, lämpliga 

eller passande har till större grad blivit inbyggd i den sociala ordningen. 

Institutionella logiker och komplexitet 

I studiens resultat redovisas flera olika sammanhängande värden som tillsammans konstruerar 

spelets regler eller som Thornton och Ocasio (2008), Scott (2001) och Battilana och Dorado 

(2010) beskriver det, förgivettagna sociala föreskrifter som ligger till grund för mål och 

förväntningar samt legitimerar beteenden. Olika sammanhängande värden ligger till grund för 

studiens fyra identifierade logiker; bredd, utveckling, prestation och tävling. Precis som tidigare 

forskning (t.ex. Stenling & Fahlén, 2009; Skirstad & Chelladurai, 2011; Gammelsæter, 2010; 

Carlsson-Wall et al., 2016; Senaux, 2011) har indikerat, verkar det utifrån denna studies resultat 

som att svensk fotboll på gräsrotsnivå är en kontext som präglas av flera logiker som 

samexisterar, istället för flera logiker som slår ut varandra. Detta trots att det kan finnas vissa 

motstridigheter logikerna emellan. Dessa logiker som existerar sida vid sida tyder på det som 
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Kraatz och Block (2008) beskriver institutionell komplexitet som, det vill säga en närvaro av två 

eller flera logiker i en omgivning.  

Två av logikerna som Stenling och Fahlén (2009) i sin studie på föreningsnivå hittade, idrott för 

alla-logiken och resultatlogiken, kunde även identifieras de i denna studie. Idrott för alla-

logiken benämns i denna studie som breddlogiken och går, precis som Stenling och Fahlén 

(2009) beskriver, ut på att alla ska ha lika rätt att delta och ha roligt i idrottsaktiviteterna samt 

att verksamheten huvudsakliga mål är att främja de mjuka demokratiska, sociala och moraliska 

värderingarna. Resultatlogiken kallas i denna studie tävlingslogiken men innebär, som även 

Stenling och Fahlén (2009) menar, ett starkt fokus på idrottens inbyggda tävlingsmoment, 

utslagningar i form av att de bästa spelarna prioriteras och en verksamhet som går ut på att få ut 

en maximal utdelning i form av mål, poäng och höga placeringar i serietabeller och cuper. Det är 

inte heller ovanligt att sådan verksamhet leder till att spelarna delas upp i olika grupper 

beroende på deras idrottsliga färdigheter istället för social tillhörighet.  

Utöver dessa två logiker, identifierades även ytterligare två logiker, utvecklingslogiken och 

prestationslogiken, som skulle kunna placeras någonstans mittemellan de motsatta bredd- och 

tävlingslogikerna på ett slags kontinuum. Denna typ av dynamisk modell föreslår även 

Gammelsæter (2010) och Carlsson-Wall et al. (2016). Dessa två tidigare studier genomfördes 

dock i olika kontexter än denna studie och använder därför lite olika logiker i sina modeller. Vad 

Gammelsæter (2010) menar är att denna komplexa situation med flera mer eller mindre 

konkurrerande logiker, inte ska uppfattas som linjär, där logikerna skulle kunna rangordnas 

eller beskrivas som mer dominanta än andra beroende hur förankrade eller utbredda de är i 

organisationen. Liksom Gammelsæter (2010) och Carlsson-Wall et al. (2016), indikerar denna 

studies resultat att de olika logikerna samexisterar i ett bestående tillstånd och att de ibland kan 

verka i samförstånd i situationen och sammanhanget. Denna typ av dynamiska modeller där 

flera delvis konkurrerande logiker kan leva i symbios har tidigare även identifierats i andra 

kontexter som vinbranschen (Voronov, De Clercq & Hinings, 2013) och narkotikadomstolen 

(McPherson & Sauder, 2013) 

Precis som Greenwood et al. (2011), Kraatz och Block (2008) och Smets et al. (2015) nämner 

kan institutionell komplexitet orsaka problem med konflikter och legitimitetsproblem, men 

samtidigt kan en sådan situation hjälpa organisationen att tillfredsställa olika krav och 

förväntningar från olika intressentgrupper. Resultatet av denna studie visade, att medan till 

exempel spelarnas olika viljor och förväntningar orsakade vissa problem, går det att inom ett 

och samma lag tillfredsställa behoven och förväntningarna både av spelare som vill bli 

fotbollsproffs och av andra spelare som bara vill umgås med sina kompisar. Detta är någonting 

som tränarna beskrev som en utmaning, men precis som tidigare forskning (t.ex. Carlsson-Wall 

et al., 2016; McPherson & Sauder, 2013; Voronov, De Clercq & Hinings, 2013) har visat, verkade 

det inte vara omöjligt att klara av, enligt informanterna i denna studie. Splittringar och otydliga 

mål, var även något som Kraatz och Block (2008) beskrev att institutionell komplexitet kan leda 

till. I denna studie kom olika förväntningar och viljor fram inte bara från spelarnas håll, utan det 

visade sig att det även var från andra aktörer, som exempelvis föräldrar, föreningen och 

tränarna själva. När de olika aktörerna utgår från olika logiker och därmed har olika 

förväntningar eller krav på verksamhetens utformning, ansågs det vara ett problem som ska 

hanteras.  

Föreningen som ett organisatoriskt filter 

Studiens resultat visar även på att fotbollstränarna anser att föreningen har en betydelse för hur 

tränarna agerar och bedriver verksamheten, även om flera tränare påpekade att ytterligare 

styrning eller ramar behövs från föreningens sida. Indikatorerna som det redovisade 

datamaterialet ger kan tolkas enligt vad som Greenwood et al. (2011) beskriver som 

organisatoriska filter, då organisationer besitter olika egenskaper som gör att den institutionella 

komplexiteten som präglar organisationsfältet inte påverkar organisationer på samma sätt. 

Flera olika element beskrivs av fotbollstränarna som kan liknas med aspekter som reglerar i 
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vilken utsträckning de olika institutionella krafterna påverkar tränarnas beteenden. 

Föreningens styrsätt eller organisationsstruktur är ett sådant element, eller med andra ord 

ägande och styrning som Greenwood et al. (2011) beskriver det. Även föreningarnas relation till 

de övriga aktörerna inom Svensk fotboll och föreningskultur är element som kan härledas till 

Greenwood et al. (2011) redogörelser om organisationens struktur respektive identitet.  

Föreningarnas styrsätt eller organisationsstruktur bygger på en ideell sammansättning och 

arbetsform, vilket formar den relativa mottagligheten, som Greenwood et al. (2011) kallar det 

för, mot den institutionella komplexiteten. Det visade sig att tränarna upplevde att den ideella 

sammansättningen av föreningarna var en betydelsefull påverkansfaktor och att det kan skapa 

olika problem relaterat till krav och förväntningar på tränarna själva. Greenwood et al. (2011) 

diskuterar kring att styrningen av och beslutsfattandet i organisationen i större del beror på 

vilka som har inflytande än vilka som deltar i själva beslutsprocesserna. Gällande de undersökta 

tränarnas föreningar och de föreningsledare som styr föreningen verkar det som att det 

inflytande de besitter inte är tillräckligt stort, vilket i sin tur till att maktpositionerna inom 

föreningen blir diffusa. Greenwood et al. (2011) konstaterar att maktfördelningen i 

organisationen spelar en roll för hur olika beslut blir förankrade och till vilken grad. I och med 

den ideella sammansättningen på föreningen, att det är ideella föreningsledare och ideella 

fotbollstränare, verkar det som att maktfördelningen har förskjutits till tränarna till viss del. 

Detta är något som bland annat tar sig i uttryck i att flera tränare påpekar att de kan sluta när de 

vill och att det är svårt för föreningen hitta nya tränare. Detta leder till att den relativa 

mottagligheten (Greenwood et al., 2011) mot komplexiteten i föreningarna är hög och därmed 

kan föreningens organisationsstruktur som filter tolkas vara relativt öppet. Detta betyder i 

praktiken att flera olika logiker har möjlighet att påverka fotbollstränarna och föreningarnas 

möjlighet att filtrera logikernas påverkan är sämre. 

Greenwood et al. (2011) menar även på att de institutionella krafterna utifrån ges mening och 

tolkas av personer i organisationen som har en strukturell position som tillåter det. Med andra 

ord har organisationens olika beslut påverkan på hur många aktörer som har tolkningsföreträde 

och hur anknytningen mellan fältnivåns institutioner och organisationens medlemmar ser ut, 

vilket organisationen kan styra främst genom medlemmarnas medverkan på olika konferenser 

och utbildningar (Greenwood et al., 2011). Medverkan på utbildningar och andra liknande 

tillfällen verkar vara ett väldigt vanligt sätt för fotbollsföreningar att påverka hur stark 

anknytning föreningens tränare har till exempelvis fotbollförbundet och svensk idrott i stort. 

Studiens resultat visar på att föreningen har en stor möjlighet att påverka huruvida deras 

tränare deltar i utbildningar. Alla studiens föreningar erbjuder möjligheten och står för 

kostnaderna om tränarna vill delta på fotbollförbundets utbildningar vilket innebär att 

anknytningen till fältnivåns infrastruktur är öppen för de tränarna som vill ta del av den. Det 

verkar dock finnas betydelsefulla skillnader mellan föreningarna, då vissa föreningar ställer 

betydligt högre krav på vilka förbundsutbildningar tränarna måste gå medan andra föreningar 

enbart erbjuder möjligheten till att delta utan några krav. Föreningen som ett organisatoriskt 

filter (Greenwood et al., 2011) påverkar således i vilken utsträckning tränarna utsätts fältnivåns 

institutionella krafter, i detta fall till exempel förbundets riktlinjer, vilket i sin tur påverkar 

huruvida tränarna har ett stort handlingsutrymme att själva hämta in influenser till ledarskapet 

eller om de styrs av förbundets riktlinjer vars påverkan föreningen reglerar.  

Organisationsidentiteten, som Greenwood et al (2011) beskriver den, kan tolkas vara kopplad 

till hur idrottsföreningar arbetar med föreningskulturen, dels genom sina policydokument men 

även genom implementeringen av policys och riktlinjer. Som denna studies resultat visade på, 

ställs idrottsföreningar och därmed även fotbollstränare ständigt inför institutionell 

komplexitet. Greenwood et al. (2011) menar att organisationsidentiteten är en viktig faktor i hur 

en organisation hanterar institutionell komplexitet och hur olika, ibland konkurrerande, 

förväntningar och krafter prioriteras i organisationen. Vidare påverkar denna prioritering hur 

aktörerna, i denna studies sammanhang tränarna, reagerar på olika institutionella krafter. Detta 

verkar stämma enligt denna studies resultat, då tränarna verkade dela uppfattningen om att de 
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önskade tydligare riktlinjer och policys för hur verksamheten ska bedrivas. Detta kan tolkas vara 

en indikation på att tränarna skulle vilja ha föreningens hjälp när de i sin tränarroll ställs inför 

institutionell komplexitet. Vidare menar Greenwood et al. (2011) att identitetens styrka, med 

andra ord huruvida identiteten delas av hela organisationen och alla aktörer, kan påverka hur 

organisationen och dess medlemmar reagerar på och kan motstå olika institutionella krafter och 

förväntningar som organisationen utsätts för. I fotbollskontexten tar detta sig i uttryck genom 

styrkan av föreningskulturen i de olika föreningarna. Föreningarna kan försöka förstärka och 

förtydliga sin föreningskultur genom till exempel gemensamma utbildningar och ledarträffar 

samt genom att följa upp eller kontrollera vad tränarna faktiskt gör på träningarna. Genom 

dessa olika aktiviteter kan föreningen säkerställa att uppfattningen om  föreningens identitet är 

delad och gemensam, vilket i sin tur skulle leda till att tränarna känner en större säkerhet och 

trygghet när de ställs inför konkurrerande institutionella krafter. Vidare har föreningen på detta 

sätt möjlighet att försöka säkerställa, att de olika tränarna i föreningen reagerar och formar sitt 

lags verksamhet på ett mer liknande sätt samt att tränarna upplever situationen som mindre 

problematisk. 

Hantering av komplexitet 

Oavsett om organisationsmedlemmarna upplever den institutionella komplexiteten som 

problematisk eller snarare reagerar på den rutinmässigt, orsakar detta ändå en situation som 

aktörerna kontinuerligt måste hantera (Smets et al., 2015; Jarzabkowski et al., 2013). I studiens 

resultat identifierades strategier eller mekanismer som tränarna, medvetet eller omedvetet, 

använder för att orientera sig mitt i de ibland motstridiga institutionella krafterna. Tidigare 

forskning redovisar för segmentering/kompartmentalisering (Smets et al., 2015; Pache & 

Santos, 2013b; Jarzabkowski et al., 2009; Kraatz & Block, 2008), överbryggning (Smets et al., 

2015, Kraatz och Block, 2008; Pache & Santos, 2013a) och avgränsning (Smets, et al., 2015) som 

tre strategier eller mekanismer som dessutom enligt Smets et al. (2015) tillsammans bygger en 

sammanhängande hanteringsmodell. Indikationer från studiens resultat tyder på att dessa 

mekanismer eller strategier även tar sig uttryck i fotbollstränarnas ledarskap och ageranden. Ett 

sådant exempel är när fotbollstränarna håller isär olika delar i verksamheten och följer olika 

logiker i olika situationer, något som enligt resultatet kan ske i flera olika sammanhang. Denna 

mekanism att hålla isär eller separera olika situationer och olika logiker passar in under vad 

Smets et al. (2015) beskriver som segmentering, eller kompartmentalisering enligt Pache och 

Santos (2013b), Jarzabkowski et al. (2009) och Kraatz och Block (2008). Strategin medföljer att 

en aktör kan antingen omedvetet eller medvetet följa en logik och koppla bort de andra, så att de 

andra logikerna verkar i bakgrunden (Smets et al., 2015). I studien visade det sig att några av 

fotbollstränarna skiljde på matcher och matcher, cuper kontra seriematcher och vissa matcher i 

en serie kontra matcher i en annan. Tränarna spelade med olika konkurrenskraftiga lag vid de 

olika matcherna vilket kan indikera på att tränarna följer olika logiker vid de olika tillfällena. 

Enligt teorin (Smets et al., 2015) skulle detta bero på att aktören fortfarande ska kunna erhålla 

legitimitet från olika intressentgrupper även fast logikerna kan vara motstridiga, men om detta 

var fallet för de olika intervjuade fotbollstränarna går däremot inte att dra några slutsatser ifrån. 

Vad som emellertid går att konstatera är att tränarna relativt medvetet hanterade de delvis 

motstridiga institutionella logikerna med hjälp av en segmenteringsstrategi.  

Resultatet visade även på att tränarna ibland betonade olika logiker beroende på situationen. 

Till och med kunde en och samma tränare visa indikationer på beteenden tydligt kopplade till 

olika logiker i olika situationer, med syftet att dra fördelar av den logiken som bedöms bäst 

lämpad för den situationen. Denna typ av beteende tolkas vara samma som Smets et al., (2015) 

kallar för överbryggning, där aktörerna på ett dynamiskt sätt kombinerar praktiker som tydligt 

härstammar från motstridiga logiker just för att utnyttja logikernas fördelar i specifika 

situationer. Exempelvis kan tränare vid vinster glädjas åt och betona vikten den resultatmässiga 

framgången men vid förluster betona och flytta fokus till individuell utveckling eller andra delar 

av spelet som till exempel passningsspelet om laget har lyckats med det. Smets et al. (2015) 
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menar vidare på att aktörerna kan, genom överbryggning, undvika att helt ignorera eller avfärda 

någon av logikerna för att inte gå miste om den kompletterande effekten som de delvis 

motstridiga logikerna kan ha. Resultatet visade på att tränarna använde en slags strategisk 

planering när de i sin matchning dels lät alla spelare spela nästan lika mycket men samtidigt såg 

till att vissa viktiga positioner bemannades av mer utvecklade spelare. Detta för att kunna agera 

utifrån flera logiker och som på detta sätt kunde komplettera varandra och hålla hela laget nöjda 

och inte riskera att resultatet blir lidande. Fortsättningsvis verkade det även som att tränarna 

ibland måste dra i nödbromsen i sin hantering av konkurrerande krafter som härstammar från 

olika institutionell logiker. Dessa hanteringssätt eller mekanismer kan liknas med det som 

Smets et al. (2015) beskriver som avgränsning. Smets et al. (2015) menar på att aktörerna som 

utsätt för institutionell komplexitet ibland riskerar att överbetona en logik på bekostnad av de 

andra. Detta kan resultera en gummibandseffekt, som fungerar som negativ feedback mekanism 

där antingen aktören själv eller en annan organisatorisk aktör kommer på detta och drar 

aktören tillbaka närmare mot de andra logikerna. Enligt resultatet var den vanligaste 

situationen där avgränsning kunde identifieras den där tävlingslogiken hade tagit för stor plats 

och åtgärder måste vidtas för att de andra logikerna inte skulle hamna i skymundan. Precis som 

Smets et al (2015) beskriver, påminns aktören i dessa situationer om sitt handlingsutrymme 

inom organisationen. Med andra ord leder avgränsningen till att tränarna lär sig förstå sitt 

handlingsutrymme i orientering mellan de olika logikerna samt att gränserna mellan logikerna 

tydliggörs. Dessa tre strategier eller mekanismer verkar fungera som Smets et al. (2015) 

beskriver. Tränarna använder segmentering, överbryggning och avgränsning för att utnyttja de 

olika logikernas fördelar men för att samtidigt undvika att skapa konflikter kopplade till 

konkurrensen mellan dem. För att ytterligare förstå sitt handlingsutrymme och tydliggöra 

gränserna mellan logikerna samt vad som är acceptabelt beteende i specifika situationer 

använder tränarna sig, enligt resultatet, av möten där syftet med verksamheten diskuteras. 

Detta för att, tillsammans med alla inblandade aktörer, komma överens om vad verksamheten 

går ut på och vad ändamålet är och på detta sätt undvika konflikter mellan motstridiga 

institutionella logiker.  

Utöver dessa mekanismer eller strategier identifierades det även vad som kan beskrivas som 

ignorering (Kraatz & Block, 2008; Pache & Santos, 2013b) som en möjlig strategi som aktörerna 

kan använda när de utsätts för institutionell komplexitet. Strategin eller möjligtvis 

skyddsmekanismen kännetecknas av att aktören eliminerar, trotsar, marginaliserar eller helt 

enkelt förnekar att en logik upplevs som motstridande (Kraatz & Block, 2008; Pache & Santos, 

2013b). Att låta de spelare som följer en logik, till exempel spelare som vill blir fotbollsproffs, 

byta förening i syfte att fullfölja sina ambitioner kan tolkas som att strategin mer eller mindre 

bygger på en slags ignorering. I dessa fall har tränaren ignorerat tävlingslogiken och låter 

spelare som utgår från den logiken fortsätta sin karriär i en annan förening, för att fortsätta 

hålla tävlingslogiken borta från egen verksamhet. Tolkningen av ignorering som strategi bygger 

på att en aktör inte känner att denne kan ändra spelets förutsättningar eftersom de större 

kollektiva strukturerna präglas av starkare institutionella krafter (Kraatz & Block, 2008; Pache 

& Santos, 2013b). Med andra ord influeras fotbollen av institutionell komplexitet och tränarna 

känner att det är enklare att försöka ignorera en konkurrerande logik i egen verksamhet istället 

för att försöka leva med och hantera komplexitet i sin vardag.    
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Diskussion  

I detta avsnitt sammanfattas först de slutsatserna som kan dras av denna studies resultat 

kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Vidare beskrivs vilken nytta både framtida 

forskning och yrkespraktiken kan ha av studiens resultat. Slutligen diskuteras studiens brister 

och förtjänster i förhållande till den använda undersökningsmetoden. Resultatens värde 

analyseras kritiskt och kommenteras. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis har studien identifierat flera olika krafter och förväntningar som tar sig i 

uttryck i fotbollstränarnas vardagliga verksamhet. Flertalet av dessa krafter visade sig innehålla 

olika institutionella element som kan förstås med hjälp av Scotts (2008) teoretiska 

utgångspunkter. De flesta krafterna bygger på normativa och kulturell-kognitiva inslag, medan 

endast fåtalet krafter fungerar utifrån den regulativa pelaren. Spelregler och 

tävlingsbestämmelser är några exempel men dessa har egentligen en relativt minimal påverkan 

på tränarnas praktik. Brist på uppföljning eller sanktioner leder till att flera formella riktlinjer 

och policys från SvFF, SISU och RF fungerar mer som normativa krafter på tränarnas praktik än 

regulativa, vilket vissa av riktlinjerna enligt regeringsbeslutet (Regeringen, 2008) ska vara. 

Förbundets tränarutbildningar ska däremot vara en källa till legitim och normativ kunskap om 

hur man bedriver en bra fotbollsverksamhet. Tränärutbildningarnas legitimitet i både 

föreningarnas och tränarnas ögon kan dock tolkas variera. I vissa föreningar är det frivilligt att 

delta på tränarutbildningar och vissa tränare har varit aktiva tränare upp till 10-20 år utan en 

formell utbildning. Frågan är om inte förbundet eller föreningarna ska bli ännu tydligare med 

sina budskap och göra utbildningarna mer eller mindre obligatoriska. Detta skulle kunna öka 

utbildningarnas legitimitet och hjälpa dem bryta igenom det motstånd som de traditionella, 

förgivettagna handlingsmönster utgör. Dessutom finns det väldigt många andra tillgängliga 

influenser som fotbollstränare kan ta till sig. De kulturell-kognitiva institutionella element som 

berättar för tränaren hur denne ska vara är många och har uppenbarligen en stor 

genomslagskraft hos tränarna. Det problematiska med detta är att informationen i många fall är 

ytlig och inkomplett och härmas ofta från en viss verksamhet, lag, förening eller nivå till en helt 

annan typ av verksamhet. Detta leder till att beteendet måste anpassas till den egna 

verksamheten beroende på ens egna förutsättningar. Risken som kan ligga i det är att det 

kopierade beteendet inte passar den egna verksamheten. 

I enlighet med förväntningarna identifierades flera samexisterande logiker på svenska fotbollen 

gräsrotsnivå. Trots vissa motstridigheter logikerna emellan, växlar tränarna mellan beteenden 

kopplade till bredd-, utvecklings-, prestations- och tävlingslogikerna på ett dynamiskt sätt 

beroende på situationen. Det vill säga att ingen av logikerna verkade vara direkt dominant, utan 

tränarna rörde sig snarare på vad som kan beskrivas som ett kontinuum av dessa fyra logiker. 

Istället för att en av logikerna skulle ta över helt och de andra skulle få ge vika för den, skiftade 

tränarna snarare i olika situationer flexibelt från logik till logik. Medan tränarna upplevde vissa 

konflikter mellan logikerna vilket ibland kunde leda till utmaningar och svårigheter, verkade det 

ändå inte vara något större problem att leva med denna bestående institutionella komplexitet. 

Det verkar, åtminstone i vissa fall, som att tränarnas förhållande till mindre motstridigheter 

mellan logikerna är relativt oproblematiskt och komplexiteten upplevs som självklar. Detta 

tyder på att komplexiteten delvis har institutionaliserats och upplevs därmed av aktörerna som 

självklar i många situationer.  

Föreningens betydelse för tränarnas förhållningssätt till de olika institutionella påtryckningar, 

krafter och förväntningar som tränarna utsätts för, kan enklast beskrivas som ett organisatoriskt 

filter som Greenwood et al. (2011) definierade. Det finns indikationer på att föreningar har ett 

stort handlingsutrymme vad gäller hur strikta regler/riktlinjer man vill sätta på lagen och 

tränarna. Föreningarna har det autonoma ansvaret att utbilda sina tränare i enlighet med 

Svensk idrotts riktlinjer. Det finns hjälp att få från exempelvis SISU och fotbollförbundet, men 
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återigen finns det inget tvång utan föreningarna bestämmer själva hur öppet filtret är och hur 

strikt tränarna styrs. I och med att många tränare är ideella så finns det ganska lite en förening 

kan hota med vad gäller konsekvenser och sanktioner om en tränare inte följer 

föreningspolicyn. Däremot kan föreningarna i större utsträckning jobba med att skapa en kultur 

och en identitet som utgår ifrån den valda policyn eller föreningens “röda tråd”, för att skapa en 

situation där även de ideella ledarna känner att de, trots att de inte måste, vill följa föreningens 

vision om hur verksamheten ska bedrivas. Om föreningen skapar tydliga policys och riktlinjer 

och jobbar aktivt med den praktiska implementeringen, har föreningen en bra chans att 

engagera ledarna och bygga en stark kultur i föreningen. På detta sätt kan föreningen tydliggöra 

tränarnas handlingsutrymme i ett bredd-utveckling-prestation-tävlingskontinuum och därmed 

underlätta tränarnas förhållande till den institutionella komplexiteten. Som det ser ut nu så 

verkar det som att en stor del av makten att bestämma handlingsutrymmet ligger hos tränarna 

själva och många föreningar bjuder in den institutionella komplexiteten med alla dess 

utmaningar och svårigheter in i verksamheten. 

Modellen från Smets et al. (2015), med mekanismerna/strategierna segmentering, 

överbryggning och avgränsning i samarbete, kan tolkas vara verksam även i fotbollstränarnas 

vardag. De tre strategierna används dynamiskt och situationsanpassat för att hantera den 

institutionella komplexiteten utan att det uppstår för stora konflikter mellan de motstridiga 

logikerna och på så sätt att tränarna kan utnyttja fördelarna med de olika logikerna. Detta 

underlättar för att tränarna ska förstå sitt handlingsutrymme och gränserna mellan de olika 

logikerna och därmed kunna tillfredsställa en större publik. Med andra ord tillfredsställa ett helt 

lag med spelare med olika ambitioner samt andra olika inblandade aktörer som till exempel 

föräldrar och föreningen. Utöver denna modell föreslås ignorering som en möjlig strategi för att 

tackla utmaningarna med institutionell komplexitet. Detta skulle i praktiken kunna innebära i 

högre utsträckning specialiserade föreningar som tydligt riktar sig mot en specifik logik. Detta 

görs redan i teorin, men en tydligare uppdelning mellan till exempel en breddförening och en 

tävlingsförening skulle kunna göra det lättare för en tränare att förhålla sig till de motstridiga 

institutionella krafterna. 

När det gäller den stora sammantagna bilden av tränarnas och ledarskapets relation till 

institutionell komplexitet inom svensk fotboll, kan det konstateras att tränarna har en stor makt 

och autonomi att styra över den relationen. Tränarna verkar alltså ha ett stort 

handlingsutrymme att orientera sig bland de ibland diffusa och ibland motsägelsefulla 

institutionella krafterna och logikerna som de utsätts för. Avsaknaden av tydlighet, styrning och 

kontroll från både förbund och föreningar leder till att tränarna upplever att källorna till legitim 

kunskap är många. En slutsats som kan dras av detta är alltså att en situation som präglas av 

institutionell komplexitet, vid bristande styrning och kontroll, kan upplevas som en situation 

med ett stort handlingsutrymme vad gäller ledarskap och hur man bedriver verksamheten i 

stort. 

Studiens bidrag och framtida forskningsinriktningar  

Denna studie bidrar främst till den tidigare forskning som behandlat institutionell komplexitet 

och framförallt de inbyggda kontroverser oftast mellan den idrotten som fokuserar på mjuka 

och sociala värden och den som fokuserar på resultat och tävling (t.ex. Helle-Valle, 2008; Skille 

2011a; Sjöblom & Fahlén, 2010; Stenling & Fahlén, 2009; Skirstad & Chelladurai, 2011). Som 

även Stenling (2014b) föreslog, kunde denna studie genom att intervjua de riktiga 

gräsrotsaktörerna, det vill säga tränarna, identifiera flera samexisterande och samarbetande 

logiker. De två mellersta logikerna i denna studies modell, utvecklingslogiken och 

prestationslogiken, är nya logiker som inte har funnit i tidigare studier och kan placeras 

någonstans mittemellan resultat- och breddfokus. Anledningen till att utvecklings- och 

prestationslogiken kunde identifieras i denna studie kan vara att denna studie har kommit 

närmare praktiken och människor som inte bara ser fotboll svart och vitt som abstrakt bredd 

eller resultat. Denna studie har istället riktat uppmärksamheten mot praktiker som ofta 
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fokuserar just individernas, lagets eller spelets utveckling som kan placeras mittemellan de 

abstrakta extremiteterna. Dessutom i tidigare studier identifierades logiker som 

kommersialiserings-/professionaliseringslogiker som antingen verkar var för sig (Skirstad & 

Chelladurai, 2011; Senaux, 2011) eller i en kombinerad logik (Stenling & Fahlén, 2009). Vad 

gäller denna studie, kunde det inte identifieras någon påverkan från sammanhängande värden 

som kan liknas vid en kommersialiserings-/professionaliseringslogik hos tränarna. Detta kan 

bero på att dessa ovannämnda studier hade föreningarna som studieobjekt, medan denna studie 

försökte rikta uppmärksamheten mer mot tränarna. Slutsatserna kring de fyra logikerna som 

fungerar enligt ett kontinuum är dock i ett vetenskapligt tidigt skede och därmed föreslås 

ytterligare forskning där de olika logikerna mer eller mindre kan bekräftas. Fortsatt forskning 

behöver använda sig av olika ansatser och olika datainsamlingsmetoder (exempelvis enkäter och 

observationer) då detta kan ge en bättre förståelse för hur logikerna är närvarade i tränarnas 

praktik och eventuellt bekräfta denna studies fynd.  

Relaterat till policyimplementering kan denna studie även bidra med en ökad förståelse för hur 

gräsrotsaktörerna inom Svensk idrott uppfattar nationella policys och utifrån vilka syften 

idrotten bedrivs. Till exempel har Fahlén et al. (2015) och Stenling och Fahlén (2014) tidigare 

varit inne på att undersöka hur föreningarna förhåller sig till nationella policys och huruvida 

föreningarna är beredda eller lämpliga att agera som policyimplementerare överhuvudtaget. På 

denna front krävs det dock mer forskning och framförallt undersökningar som har tydligare 

fokus på att följa policyinnehållets väg från nationella nivån ner till gräsrötterna och de som 

håller i träningarna.  

Denna studie bidrar även till den forskningen som tidigare har behandlat hantering av 

institutionell komplexitet på aktörsnivå i andra kontexter. På samma sätt som Bodemar och 

Skille (2014) beskrev situationen för unga ledare i ungdoms-OS, visade det sig att även 

fotbollstränare upplever en vidd frihet att prova på egna idéer trots att de är en del av 

institutionaliserade stukturer och utsätts därmed för institutionella påtryckningar och krafter. 

Studien har även bidragit med en ökad förståelse för denna situation tydligare under 

institutionell komplexitet, det vill säga multipla motstridiga krafter och påtryckningar. 

Fortsättningsvis, till skillnad från McPherson och Sauder (2013) som menar att aktörerna 

medvetet och strategisk använder olika logiker beroende på situationen, tyder denna studies 

resultat på att aktörernas hantering av institutionell komplexitet sker snarare på ett 

halvautomatiskt eller halvrationellt sätt. I vissa situationer är logikerna så hoptrasslade att 

samverkan, som Voronov et al. (2013) beskriver det, blir så dynamisk och flexibel att det 

knappast kan handla om att aktörerna strategiskt skulle hinna välja rätt reaktion eller 

beteendesätt vid möte med en specifik institutionell påtryckning eller kraft. Vad gäller de 

dynamiska mekanismerna och hanteringen av institutionell komplexitet understödjer denna 

studie även den modell som Smets et al. (2015) tagit fram genom att testa den i en ny kontext. 

Framtida forskning behöver dock fokusera mer specifikt på att hitta de tre strategier aktiva i 

olika empiriska sammanhang. 

Bidrag till yrkespraktiken 

Yrkespraktiken, det vill säga fotbollförbunden, fotbollsföreningarna och fotbollstränare, kan 

även ta lärdom från vad som konstateras i studiens olika delar. Med hjälp av fotbollstränare från 

tre olika föreningar med någorlunda olika ändamål i grunden, kan det sammanfattas med att 

tydlighet och en röd tråd är något som betonas genomgående. Från förbundens sida behövs det 

arbetas med en tydlighet gällande hur fotbollsutbildningarna kommuniceras och vad de 

innehåller samt betydelsen av dem. Möjligtvis behövs en mer utvecklad? kontrollfunktion i form 

av att utbildningar blir mer eller mindre obligatoriska för att säkerhetsställa att idrotten bedrivs 

enligt de politiska besluten som tagits och i följd med de gemensamma idrottsvärderingarna. 

Frågan är om det är acceptabelt att träna ett lag inom Svenska fotbollförbundets regi under 

flertalet år utan att ha medverkat på en adekvat fotbollsutbildning som bygger på de senaste 

råden, riktlinjerna och policys. Svaret på denna fråga är något denna studie inte kan bidra med, 
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det enda som kan konstateras är att det i slutändan är en legitimitetsfråga och att 

fotbollsförbundet bör fundera kring frågan och således ta ett ordentligt beslut i frågan.  

Det tydligaste rådet till föreningarna är att arbeta tydligare med formulering av syfte, tydliga 

policydokument och implementeringen av dessa. En stark organisationsidentitet och 

föreningskultur är nyckeln till att styra tränarna i rätt riktning. Ideella föreningar har inte 

många sätt att sanktionera eller överhuvudtaget tvinga ideella tränare till att bedriva 

verksamheten på ett visst sätt. Det sättet som baserat på studiens resultat kan föreslås är att 

tydligt jobba med en föreningskultur för att få tränarna vilja göra på samma sätt som hela 

föreningen står för. Vidare kan en förening som lyckats skapa en stark föreningskultur, 

säkerställa efterlevnaden av dess röda tråd, genom att rekrytera nya unga ledare från de egna 

leden. På detta sätt är ledarna, redan när de börjar med sitt första tränaruppdrag, medvetna om 

föreningens identitet.  

Även de enskilda tränarna kan ha nytta av denna studie. Det största bidraget för tränarna är i 

princip samma som för föreningarna; insikten av vikten av att diskutera, tydliggöra och komma 

överens om vad syftet med verksamheten är. Det kan vara så att spelarna och föreningen har 

precis samma målsättningar och idéer om syftet som tränaren, men det kan lika väl vara så att 

tränaren ska anpassa sig till föreningens eller lagets syfte. Det är förmodligen betydligt svårare 

att få laget eller föreningen att anpassa sig till den enskilda tränarens målsättningar. Tränarens 

handlingsutrymme bestäms av aktörerna runt omkring laget och verksamheten. Får tränaren 

toppa laget för att vinna? Är det acceptabelt att vi leker kurragömma hela träningen och inte rör 

en boll? Ska vi sikta på att utveckla spelare till våra representationslag eller utveckla laget till 

den stora cupen nästa år? För att tränaren ska veta hur stort handlingsutrymme denne har så 

behövs det dels att tränaren bekantar sig med förbundets och föreningens riktlinjer och 

policydokument och dels att det finns en aktiv dialog med alla berörda parter kring laget.   

Metoddiskussion 

I tidigt stadie diskuterades fördelarna och nackdelarna för enkät gentemot intervju som 

datainsamlingsmetod. Frågorna av karaktären “hur” och “varför” bedömdes även tidigt som 

centrala för studien, vilket medförde att semi-strukturerade intervjuer bedömdes vara 

lämpligast som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta eftersom 

fördelarna som enkäter kunde medföra, var att studien möjligtvis skulle få en bredare förståelse 

för vilka krafter och förväntningar som påverkar mest men däremot skulle enbart intervjuerna 

ge svar på hur och varför i vissa viktiga sammanhang. Författarna för denna studie har ett stort 

intresse för fotbollen och är själva aktiva i idrotten. Denna förkunskap och förförståelse för hur 

det är att vara tränare kan ha påverkat bedömningarna, men det upplevdes snarare som en 

fördel i intervjusituationerna. Att författarna kunde småprata om fotboll både innan och ibland 

även under intervjuerna kunde få informanterna att slappna av och prata djupare om ämnet. 

Men samtidigt är det väldigt svårt att resonera kring om våra analyser är färgade på grund av 

våra förkunskaper men vi försökte hålla oss så objektiva som möjligt i värderingarna om vad 

som är “rätt” ledarskap och hur “rätt” fotbollsverksamhet ska bedrivas.  

Intervjuguiden var ett viktigt verktyg i arbetet att säkerställa studiens validitet. Intervjuguiden 

var starkt förankrad i den teori- och forskningsgenomgången som genomfördes i början av 

uppsatskursen. Utöver litteraturläsningen, kunde den egna förförståelsen kring ämnet användas 

för att formulera relevanta frågor som tränarna skulle kunna ge omfattande svar på. Däremot 

påverkade författarnas oerfarenhet som intervjuledare validiteten. Med lite mer erfarenhet hade 

bättre följdfrågor kunnat ställas och på så sätt grävas lite djupare för att få fram mer detaljerad 

och rikare information. Denna effekt lindrades något genom att bägge författarna var 

närvarande vid intervjuerna och kunde ställa följdfrågor. Vidare upplevdes det en definitiv 

utveckling av författarnas kunskaper som intervjuledare under arbetets gång, vilket ledde till att 

ju fler intervjuer som genomfördes desto bättre blev kvalitén på svaren. Alla tränare som 

kontaktades kunde inte nås vilket resulterade i att det valdes nya tränare för att uppfylla 

urvalskriterierna. Ett större urval, fler tränare och fler föreningar hade kunna en större 
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reliabilitet men tiden räckte inte till framförallt på grund av att teorigenomgången blev så 

omfattande. Kopplat till tidsbristen hade det också kunnat vara fördelaktigt att båda författarna 

skulle ha transkriberat alla intervjuer, men detta bedömdes som svårt inom dessa tidsramar. 

Genom en större geografisk spridning hade reliabiliteten kunnat stärkas ytterligare. Vi bedömde 

dock att fördelarna med att kunna genomföra alla intervjuer på plats övervägde nackdelarna 

med en mindre geografisk spridning.  

Vi bedömer att vi har lyckats besvara det formulerade syftet och frågeställningarna på ett 

tillfredsställande sätt och således bidragit med en ökad förståelse för både forskning om 

idrottens logiker, fotbollstränarnas ledarskap och institutionell komplexitet i allmänhet. Även 

fast vi främst inte var ute efter generaliserbara resultat med denna kvalitativa uppsats, är vår 

uppfattning att dessa resultat är fullt möjliga att generaliseras till andra kontexter vid andra 

tidpunkter.  
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Bilaga 1  Intervjuguide  

 

Inledning 

1. Vad är din tränarroll? (Huvud/assisterande., åldersgrupp) 

2. Vad har du för tränarerfarenhet? Hur länge? Vilken nivå? Annan ledarerfarenhet? 

3. Vad har du för spelarerfarenhet? Hur länge? Vilken nivå? 

4. Har du gått någon tränarutbildning? Förbundets, SISUs eller föreningens? Vilken nivå? När 

senast? 

 

Tema grön = Tränarrollen 

5. Beskriv en vanlig träning från planering, genomförande till efterarbete - vad är det tränaren 

gör (Vad pratas det om och vad är syftet med det?) 

6. Beskriv en vanlig match från planering, genomförande till efterarbete - vad är det tränaren 

gör (Vad pratas det om och vad är syftet med det?) - följdfrågor t.ex.: Vad är syftet med att 

tränaren går igenom den taktiska biten?) 

7. Finns det några andra tillfällen/möten/aktiviteter som ingår i tränarrollen? (Be att förklara! 

informella/formella, möten med spelare eller föräldrar, träffa någon på gatan, cuper, 

lagaktiviteter, individuella spelarsamtal, vad är syftet med olika saker)  

8. Hur är en bra fotbollstränare? (egenskaper, agerande, exempel på situationer)  

 Hur kommer det sig? 

9. Hur skulle du beskriva ett bra ledarskap? (Hur är en bra ledare? Egenskaper, agerande, 

exempel på situationer)  

 Hur kommer det sig? 

10. När tycker du att en fotbollstränare är framgångsrik eller har gjort något bra? (exempel på 

situationer, resultat sportsligt/annat? Beröm av vem?)  

 Hur kommer det sig?  

 Exempel på en framgångsrik tränare, varför? 

11. När tycker du att en fotbollstränare misslyckats eller har gjort något dåligt? (exempel på 

situationer. Resultat sportsligt/annat? Kritik/feedback av vem?)  

 Hur kommer det sig? 

 Exempel på en misslyckad tränare, varför? 

 

Tema blå = Motivation & Värderingar       

12. Hur kommer det sig att du blev tränare?) 

13. Vad motiverar dig i din tränarroll? 

14. Vilka värderingar är viktigaste för dig som tränare? (Principer, t.ex. Glädje, gemenskap, 

jämställdhet, utveckling som person eller fotbollsspelare) 

 Hur kommer det sig (att den är viktig?) 

15. Kan du ge ett exempel på en situation där dina värderingar testades och där du avvek från 

dina värderingar för att uppnå dina målsättningar? 



 64 

 Kan du berätta om situationen 

 Hur kommer du hantera en liknande situationen i framtiden? 

 

Tema röd = Ramar och strukturer (Tre pelare/krafter/institutioner) 

16. Hur skulle du beskriva ledarskapsklimatet för en fotbollstränare utifrån dina egna 

erfarenheter? (känner du press? Stress? Förväntningar?) 

 Vilka ramar sätter fotbollsförbundet på föreningarna vad gäller hur verksamheten ska 

bedrivas? 

 Vilka ramar sätter föreningen på tränarna/lagen?  

 Hur är dessa ramar närvarande i praktiken? 

 Finns det några skriftliga formella riktlinjer/regler som en fotbollstränare bör/borde 

följa? 

 Finns det några oskrivna normer/värden som en fotbollstränare bör/borde följa? 

 Hur mycket utrymme finns det för en fotbollstränare att prova på nya idéer? 

17. Känner du till innehållet i din förenings policydokument/ändamål/grundläggande syfte?   

 Hur uppfattar du syftet med laget som du tränar? 

 Har syftet med verksamheten varit tydligt under hela din tid som tränare? 

 Upplever du att syftet är detsamma för alla lag/åldersgrupper? 

 Har ni i föreningen haft några diskussioner om syftet/ändamålet? 

18. Var hämtar du information, inspiration eller input till ditt ledarskap? (t.ex. Hur en ledare 

ska agera, praktiska övningar)  

 Hämtar du information/idéer från föreningen? 

 Hämtar du information/idéer från fotbollförbundet eller SISU? 

 Finns det några andra källor? (Tränarforum, idéutbyte, andra tränare på TV eller live) 

 Har du möjlighet att anpassa idéer/inspiration från olika källor till att passa ditt lags 

verksamhet? (Känner du att det behövs?) 

 Finns det något specifikt som har fått dig förändra ditt agerande som tränare?  

19. Vad utvecklar dig som tränare? Finns det något specifikt som har fått dig att utvecklas som 

tränare? 

20. Finns det någon ledare eller tränare som du ser upp till och som inspirerar dig i din 

tränarroll? Vad är det i det ledarskapet som inspirerar dig? Hur får du information om vad det 

är den tränaren gör? (inom föreningen, känd tränar/ledarprofil) 

 

Tema orange = Problem och utmaningar (komplexitet) 

21. Vilka utmaningar/problem/svårigheter har du upplevt som fotbollstränare? (Hur kommer 

det sig att just det är en utmaning? Hur gör man då?) 

22. Har du någon gång upplevt några problem med konkurrerande 

intressen/förväntningar/krav i din roll som tränare? (Förening säger en sak, föräldrarna en 

annan, spelarna tredje etc. Ge exempel!) 
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EXTRAFRÅGOR 

23. Hur ställer dig till och hanterar problematiken med idrottens inbyggda tävlingsmoment 

kontra att idrotten ska vara rolig för alla och alla ska få vara med på sina villkor? 

24. Kan du beskriva vilka förväntningar föräldrarna har på dig som tränare? Upplever du att 

dessa skiljer sig från förväntningar från andra källor? (spelare, föreningen, förbundet) 

25. Kan du beskriva vilka förväntningar spelarna har på dig som tränare?  Upplever du att dessa 

skiljer sig från förväntningar från andra källor? (föräldrarna, föreningen, förbundet) 

 

Avslutning  

Känner du att det är något annat du vill tillägga, eller är det något särskilt vi glömt fråga om? 
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Bilaga 2  Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå 

Universitet. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete som behandlar ledarskap och 

fotbollstränare. 

Vår tanke med studien är att undersöka fotbollstränares ledarskap i relation till olika direkta 

och indirekta påtryckningar, förväntningar och krafter (som exempelvis spelarutbilningsplanen, 

föreningspolicys eller förväntningar från spelarna och föräldrarna) och hur dessa formar 

tränarnas ledarskap. Vi försöker även ta reda på vad det är som styr sättet fotbollstränare 

bedriver sin verksamhet på och vad ledarna baserar det vardagliga beslutsfattandet på. 

Varför behöver vi just din hjälp? 

Jo, datainsamlingen som studien kommer utgå från bygger till stor del på intervjuer med olika 

tränare. Vi undrar därmed om det skulle vara möjligt att du skulle ha möjlighet att hjälpa oss 

genom att ställa upp på en intervju under veckor 16-18. Vi beräknar att intervjun kommer ta 

cirka 45-60 minuter. 

Studien kommer följa Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att din 

medverkan är frivillig och att du när som helst har rätt att avbryta din medverkan. Insamlad 

information kommer enbart att användas för forskningsändamål. Personuppgifter kommer ges 

största möjliga konfidentialitet, alla namn på platser, föreningar och personer kommer att bytas 

ut för att försvåra identifikation, och förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Hör gärna av 

dig så fort som möjligt med besked om er möjlighet att medverka. Vi svarar även gärna på andra 

funderingar och frågor! 

Vi vore väldigt tacksamma om du kunde hjälpa oss med vårt examensarbete, tack på förhand! 

Mvh. 

Oskar Sundström     Vili Yrjänä 

 

Handledare: Docent Joakim Lindgren, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

 

 


