
1 

 

Lunds Universitet 

Sociologiska Institutionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isomorfi i en ideell förening 

Kommersialiseringens vara eller icke vara i organisationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Jenny Masri 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15p 

Höstterminen 2008 

Handledare: Anders Järnegren 



2 

 

Abstrakt 

Författare: Jenny Masri 

Titel: Isomorfi i en ideell förening – kommersialismens vara eller icke vara i organisationen 

Kandidatuppsats: SOCK 01, 15p 

Handledare: Anders Järnegren 

Sociologiska institutionen, Höstterminen 2008 

 

Bryggeriet är en ideell förening som ingår i det civila samhället i och med att man tar ett 

tydligt socialt ansvar för framför allt ungdomar och deras fritidssysselsättning i Malmö. 

Föreningen är mitt uppe i en organisationsförändring till följd av en längtan efter stabilitet i 

organisationen men även en önskan om att hitta nya finansieringsalternativ till de bidrag man 

får från kommunen. Syftet med den här uppsatsen är att belysa vad som händer med en 

organisation i det civila samhället när inledningsfasen är slut och organisationen utvecklas 

och går vidare till att etablera sig på marknaden. Undersökningen är utformad som en 

fallstudie vilket bland annat betyder att det är en specifik enhet som är studerad.  Den 

teoretiska utgångspunkten i min undersökning har varit DiMaggios och Powells teori om den 

institutionella isomorfin som menar på att organisationer inom samma fält blir mer lika 

varandra över tiden. Genom att intervjua nyckelpersoner i den ideella föreningen Bryggeriet 

har det framkommit att det finns tydliga isomorfa tendenser i organisationen framförallt en 

tvingande isomorfi från kommunen men även mimetiska och normativa indikationer. Det 

finns även tankar på att hitta nya sätt att finansiera föreningen men exakt hur dessa kommer 

att se ut är idag oklart.   
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1 Inledning 

Jag har länge haft ett intresse av organisationer och hur dessa fungerar ur framförallt ett 

socialt perspektiv. När jag fick möjligheten att få inblick i en för mig tidigare okänd värld av 

organisationer i det civila samhället så tvekade jag inte. Jag har i och med denna 

undersökning fått en liten inblick i en organisation i det civila samhället som visar på den 

komplexitet som ofta finns i organisationer i allmänhet men också den passion och kreativitet 

som står för drivkraften i denna organisation i synnerhet.  

Jag ville undersöka en organisation i förändring som tillhör det civila samhället och därför 

passade Bryggeriet in då det är en organisation med ett tydligt socialt ansvarstagande och den 

är inte heller helt nystartad. Föreningen är mitt uppe i en organisationsförändring, delvis för 

att man vill hitta nya sätt att finansiera organisationen men kanske framför allt är man ute 

efter att hitta en jämvikt och stabilitet. Organisationsförändringen kommer att innebära en 

brytpunkt från det gamla sättet att styra men exakt vad det kommer att innebära vet ingen 

ännu. Jag upptäckte när jag gjorde min undersökning att organisationen som jag studerade 

eventuellt hade inslag av att bli mer lik andra organisationer.  

Det finns två amerikanska sociologer, DiMaggio och Powell, som har lagt fram en teori som 

man kallar institutionell isomorfi där de menar att med tiden så blir organisationer inom 

samma fält mer och mer lika varandra. Jag tyckte att det var intressant och passande till de 

tendenser jag upptäckte i Bryggeriet och ville därmed undersöka detta närmare. 

Att ideella organisationer och då främst idrottsföreningar som sysslar med elitidrott väljer att 

flytta över hela eller delar av organisationen till en bolagsform visar att man går mot en mer 

kommersiell tanke. Ett exempel på idrottsföreningar som är mer kommersialiserade är 

fotbollsklubbarna Hammarby och Djurgården där man har valt att göra delar av 

organisationen till aktiebolag (Söderlund, & Hansson, 2006:24). Det finns även organisationer 

i den civila sektorn, framför allt inom omsorg och skola som har valt en mer kommersiell 

framtoning. Genom att studera om organisationen är på väg mot att bli mer isomorf kan man 

även se om det finns tendenser till att organisationen blir mer kommersialiserad.  

Undersökningen är utformad som en fallstudie vilket innebär att det är en speciell enhet som 

är studerad, den är studerad i sin naturliga miljö och den fokuserar på relationer och processer.  
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Detta är även en explorativ undersökning vilket innebär att man ska utforska och upptäcka ny 

kunskap om ett fenomen. Med min uppsats tänker jag ta reda på om det finns tendenser inom 

Bryggeriet, som en ideell förening i det civila samhället, till att organisationen blir mer 

isomorf och om dessa tendenser i sin tur kan leda till en mer kommersialiserad profil för 

föreningen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa vad som händer med en organisation i det civila 

samhället när inledningsfasen är slut och organisationen utvecklas och går vidare till att 

etablera sig på marknaden.  

– Hur ser föreningen Bryggeriet ut ur ett institutionellt isomorft perspektiv? 

– vad innebär den institutionella isomorfin för Bryggeriet ur ett 

kommersialiserings perspektiv? Finns det tendenser på att Bryggeriet är på väg 

mot att bli en kommersialiserad organisation? 

1.2 Disposition 

Jag börjar med att beskriva bakgrunden till min undersökning med en skildring av det civila 

samhället och ideella organisationer för att läsaren ska få en förståelse för det område som jag 

behandlar. Sedan visar jag på forskning om kommersialisering av den ideella sektorn. Jag 

fortsätter med att ge en översikt av hur forskningsområdet ser ut då det gäller 

nyinstitutionalismen och den institutionella isomorfin. Jag fortsätter sedan med att presentera 

de teorier som jag kommer att använda mig av, varför jag har valt dessa teorier och vad de 

kan belysa utifrån min frågeställning. Jag tar även upp kritik som har riktats mot dessa teorier 

och egen kritik. I följande avsnitt går jag igenom de metoder som jag har använt mig av i min 

undersökning och kritik av valet av metod. I nästa kapitel presenterar jag hur föreningen 

Bryggeriet har vuxit fram och hur den ser ut idag. I analysen jämför jag de teorier om 

institutionell isomorfi som jag valt med den empiri som jag har samlat. Jag avslutar uppsatsen 

med en diskussion och slutsats. 
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2 Bakgrund 

I den här delen beskriver jag det civila samhället och ideella organisationer i det civila 

samhället för att ge en förståelse för det område som jag kommer att behandla. Jag avslutar 

med att ta upp kommersialismen inom den ideella sektorn. 

2.1 Civila samhället  

Det finns ingen entydig beskrivning av det civila samhället i den litteratur som jag har läst, 

varje författare har sin egen bild och tolkning om vad det civila samhället är. Därför har jag 

valt att göra en sammanställning av vad ett par författare menar med begreppet det civila 

samhället och tagit de beskrivningar som jag anser passa bäst in i min undersökning. När vi 

pratar om organisationer i samhället så är det ganska vanligt att man delar upp den i privat och 

offentlig sektor (Wijkström & Lundström, 2002:1). Det finns även en tredje sektor som på 

senare tid har fått allt mer uppmärksamhet och den brukar kallas bland annat för det civila 

samhället, social ekonomi, idéburen sektor eller helt enkelt den tredje sektorn. Alla dessa 

begrepp syftar tillbaka på ungefär samma sak; en organisation som har ett nytt sätt att lösa 

problem i samhället och som bygger på ett samhällsansvar (Svedberg & Trädgårdh 2006:12). 

Historiskt så har det civila samhället stått för medborgarnas politiska samhälle och i en del 

länder även för det borgerliga samhället. Idag står det civila samhället för en icke politisk del 

av samhället som t.ex. familjelivet, umgängeslivet och föreningslivet. I det civila samhället 

menar Zetterberg (1995:70) finns det en broderlig moral som inte finns i näringslivet och en 

frivillighet som inte finns inom staten. Han anser att i det civila samhället har människan 

möjlighet att lära sig att bli en bra person med hög moral och andra positiva egenskaper för en 

medborgare som det inte finns möjlighet till i näringslivet eller den statliga sfären.  

2.2 Ideella sektorn i det civila samhället 

Ideella föreningar har funnits i Sverige länge och har sin grund i folkrörelserna från slutet av 

1800 talet (Svedberg & Trädgårdh 2006:10). I boken Den ideella sektorn - organisationer i 

det civila samhället delar Wijkström och Lundström(2002:7) istället upp samhället och 

samhällssektorerna i 4 delar. Den ideella sektorn ligger i civila samhällesfären, den övriga 

uppdelningen ser ut som så att företagssektorn ligger i näringslivssfären, den offentlig sektor 

ligger i den statliga sfären och hushållssektorn ligger i familje- eller samlivssfären. Detta är en 

förenkling av verkligheten för att göra samhället lite mer begripligt, det finns andra 
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uppdelningar men jag anser att detta visar på en modell över samhället som är tydlig och 

överskådlig. 

Den definition som jag väljer att använda för ideella sektorn är från Wijkström och 

Lundström (2002:8) som i sin tur har använt sig av en definition som har sitt ursprung ur ett 

internationellt forskningsprojekt- The John Hopkins Comparativ Nonprofit sector project. Där 

lyder definitionen för en ideell organisations så här; 

� En ideell organisation ska vara formell, vilket man menar att det ska finnas en styrelse 

och skrivna stadgar men även möten och aktivitet med viss regelbundenhet. 

� En ideell organisation ska vara privat, alltså inte vara en del av staten. 

� En ideell organisation ska inte dela ut sitt ekonomiska överskott till någon form av 

ägare eller huvudmän. 

� En ideell organisation ska vara självstyrande och inte vara en del av t.ex. ett 

vinstdrivande företag. 

� En ideell organisation ska ha inslag av idealitet vilket menas att organisationen ska ha 

bidrag från människor som jobbar ideellt i organisationen eller som ger gåvor till 

organisationen. 

2.3 Kommersialisering i den ideella sektorn 

Ideellas huvudsakliga relation till den offentliga sektorn är att man får bidrag av olika slag 

som vanligtvis är avgörande för organisationens överlevnad (Wijkström & Lundström 

2002:29-ff). De ideella organisationernas roll gentemot den offentliga sektorn har i många fall 

förvandlats från att vara en röst åt folket till att idag vara en serviceproducerande organisation. 

Relationen mellan offentlig sektor och den ideella sektorn har alltid förknippats med ett 

beroende och en närhet, som för den skull inte behöver betyda att självständigheten är sämre. 

Studier har enligt författaren visat att ju närmare statens kärnverksamhet en organisation rör 

sig desto högre är kraven på anpassning (Johansson, 2005:35-ff).   

Ideella organisationer och näringslivet har länge haft kontakt med varandra på olika sätt. På 

senare år har denna kontakt blivit mer i fokus både i den offentliga debatten och i den 

akademiska världen. Wijkström och Lundström har delat upp relationen mellan den ideella 

organisationen och näringslivet i fyra delar, ideella organisationer som en marknad, ideella 
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organisationen som en källa till ny kunskap, ideella organisationer som ”änglar” och ideella 

organisationer som ”raptors”. Den första delen beskriver författaren som att näringslivet, och 

då främst de större internationella organisationerna, har börjat betrakta de ideella 

organisationerna som en marknad. Revisionsföretag kan t.ex. se på ideella organisationer som 

ett eget segment och specialisera sig för att de ideella organisationerna ska vända sig till just 

dem.  Den andra delen handlar om att organisationerna från näringslivet försöker att förstå 

vad det är för krafter som motiverar och driver de människor som jobbar i de ideella 

organisationerna för att eventuellt kunna överföra den kunskapen till sina egna företag och på 

så sätt bli mer attraktiva för sina anställda, aktieägare eller kunder. Den tredje delen är mer 

komplex enligt författaren. Det handlar om företags sociala ansvarstagande där man ser de 

ideella organisationerna som ”goda” och därmed söker partnerskap med dessa. I den sista 

delen är det istället de ideella organisationerna som förstör för företagen, författaren tar upp 

Green Peace som förstör för oljeföretagen och IOGT-NTO som protesterar mot 

alkoholbolagen. Med andra ord så är de ideella organisationernas relation till marknaden 

mycket komplex och svår att sammanställa (Wijkström & Lundström, 2002: 37-ff). 

Wijkström och Lundström visar även på att den ideella sektorn håller på att förändras, de tar 

bland annat upp att vård skola och omsorg har gått från att ha drivit sakfrågor och 

intressepolitik till att idag erbjuda samhällstjänster inom sina områden. Allt fler 

organisationers relation till den offentliga sektorn har gått från bidrag till ersättning. Ett annat 

exempel är att ideella organisationer har börjat använda sig av marknadens språk med ex som 

att man beskriver sin verksamhet som en marknad, sina medlemmar som kunder, man arbetar 

med sitt varumärke och med affärsplaner. Anledningen till detta kan enligt Wijkström och 

Lundström bero på att det har införts en generell ekonomisering inom den offentliga sektorn 

och man vill inte inom den ideella sektorn verka gammalmodig genom att inte använda dessa 

termer(Wijkström & Lundström, 2002:18–22). 

Författarna tar vidare upp bland annat nya organisationer i stiftelseform, social ekonomi och 

kommersialisering. Tidigare har organisationer nästan reflexmässigt valt ideell föreningsform 

mycket på grund av att det har varit normen för bidragssystemet. Förutsättningarna för 

stiftelseformen har förändrats vilket har gjort att fler äldre organisationer väljer att byta form. 

Framförallt är det inte lika självklart att välja föreningsformen längre, det finns alternativ. Den 

sociala ekonomin har vuxit fram på senare år och fokuserar främst på kooperativa 

organisationer och på hur resurser ska fördelas från den offentliga sektorn. Författaren menar 
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också att han kan se en ökning av kommersialiseringen bland vissa ideella organisationer. 

Övertagandet av näringslivets språkbruk är en signal, rena bolagiseringar av bland annat 

idrottsföreningar är en annan och vård och omsorgssektorns vilja att komma in på den 

offentliga sektorns område är en tredje(Ibid:45-ff). 

2.4 avgränsning 

Jag har valt att koncentrera mig på föreningen Bryggeriet som innefattar skateparken i 

Föreningarnashus, Stapelbäddsparken och parken i Sibbarp. Bryggeriets gymnasieskola har 

jag bestämt mig för att inte ta med trots att det är en viktig del av Bryggeriet och dess sociala 

engagemang och man har ett mycket nära samarbete. Jag har valt att göra på detta viset då 

Bryggeriets gymnasium är en egen juridisk person och har en egen organisationsuppbyggnad 

skild från Föreningen Bryggeriet, den sköts som en friskola och följer skollagen.  

3 Forskningsområdet 

Isomorfi i organisationsvärlden finns det endel skrivet om, även om mycket har sitt ursprung i 

företagsekonomin och inte inom sociologin som jag är intresserad av. Jag har inte hittat så 

mycket skrivet om ideella föreningar i det civila samhället som blir mer isomorfa. Urban 

Markström har i ett kapitel i boken Organisation och omvärld, med redaktör Ove Grape, tagit 

upp professionalismen inom ideella organisationer i det civila samhället. Jag har också hittat 

ett par artiklar från andra länder som tar upp isomorfismen inom föreningslivet.  Jeffery Leiter 

har gjort två olika undersökningar, den ena tar upp isomorfismen i australienska ideella 

organisationer, Structural Isomorphism in Australian Nonprofit Organizations, den andra 

undersökningen jämför australienska och amerikanska ideella organisationer utifrån den 

isomorfa teorin, Nonprofit Isomorphism: An Australia-United States Comparison.  

4 Teori 

Jag ska i det här avsnittet ta upp de teorier som jag ska använda i min analys. Jag börjar med 

att ta upp nyinstitutionalismen för att få in den teori jag ska använda i sitt sammanhang och 

sitt historiska perspektiv. Sedan går jag igenom social institutionell isomorfi som är min 

huvudteori. Jag avslutar med att ta upp varför jag har valt denna teori och lite av den kritik 

som har riktats mot institutionell isomorfi.  
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4.1 Nyinstitutionalismen 

I boken Organisation och omvärld tar författaren Roine Johansson(2006:17-ff) upp hur den 

nyinstitutionella teorin har vuxit fram i USA och även hur den har spridits och utvecklats i 

Sverige. I mitten på 70-talet introducerades nyinstitutionalismen inom organisationsteorin. I 

och med det så förändrades också synen på organisationer och dess omgivning. Författaren 

menar att nyinstitutionalismen kan ha varit en reaktion på contingency och 

resursberoendeperspektivets. Dessa teorier ser på organisationer som i grunden rationellt 

målinriktade, aktiva och anpassningsbara sociala strukturer. Nyinstitutionalismen fokuserade 

istället på samspelet mellan organisationen och omvärlden, därmed blev det ett nytt perspektiv 

på organisationen och dess omgivning (Roine Johansson, 2006:17-ff). I början av 1980 talet 

skrev DiMaggio och Powell en artikel som heter ”The iron cage revisited: institutional 

isomorphism and collective rationality in organizational fields” där man presenterade sin teori 

om institutionell isomorfi (DiMaggio & Powell 1983). Nyinstitutionalismen i framförallt 

USA kan delas upp i tre faser där den tredje fasen inleddes i början av 1990 talet. Det var då 

man försökte sammanföra kunskaperna om omgivningarnas påverkan på organisatoriska fält 

samtidigt som man införlivade de enskilda organisationerna som deltagare (Johansson, R 

2006:17-ff). I och med den tredje fasen kom också DiMaggios och Powells(1991:1-ff) bok 

The new institutionalism in organizational analysis som visar på hur teorier inom 

nyinstitutionalismen använts tidigare, hur man använde dem då (på 1990 talet) och sedan hur 

teorierna kunde användas i framtiden och då främst ur ett organisationsförändringsperspektiv. 

I Sverige har nyinstitutionalismen främst använts inom företagsekonomin och har inte 

uppmärksammats av sociologerna i Sverige förrän på senare tid trots att det finns ett tydligt 

sociologiskt ursprung. I Sverige har nyinstitutionalismen huvudsakligen använts för att 

studera idéspridning(Johansson, R 2006:17-ff ). 

4.2 Institutionell Isomorfi 

Paul J. DiMaggio och Walter W Powell är amerikanska sociologer som har utvecklat en teori 

om att organisationer som verkar inom samma fält med tiden mer och mer liknar varandra, 

man har kallat detta för isomorfi. Man har vidare ansett att det finns två typer av isomorfi, 

konkurrensbetingad och institutionell. Författarna anser att konkurrensbetingad isomorfi hör 

hemma på den fria och öppna konkurrensmarknaden. Institutionell isomorfi finns där 

organisationer främst måste beakta andra organisationer. Då handlar det inte bara om kunder 
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och tillgångar utan också om politisk makt och legitimitet, social och ekonomisk styrka 

(DiMaggio & Powell 1983:149-ff). Författarna har dessutom delat upp den institutionella 

isomorfismen i tre delar, tvingande, mimetisk och normativ.  

Glenn Morgan är organisationsteoretiker och föreläser i sociologi. Han menar för det första att 

det finns en process av institutionell isomorfi i vårt samhälle som gör att organisationer mer 

och mer efterliknar strukturerna som finns i organisationer på den kapitalistiska marknaden. 

Det i sin tur bygger på idén om att alla organisationer kan dela samma uppbyggnad, med 

andra ord att alla organisationer kan använda samma sorters tekniker av rationellt tänkande. 

För det andra så menar han att det är framförallt akademiker som är bärare av den myten, 

speciellt de som jobbar med ekonomi men även de inom management och liknande. Deras roll 

är att strukturera alla organisationer utifrån ett mönster från näringslivet (Morgan 1990:121). 

4.2.1 Tvingande isomorfi 

Tvingande isomorfi kommer från andra organisationer som man är beroende av inom fältet, 

det gäller både formella och informella påtryckningar. Påtryckningarna kan visa sig som 

tvång, övertalning eller inbjudan att delta i något. Staten eller kommunen är ett exempel på en 

stark organisation som många andra organisationer är beroende av. Författarna tar som 

exempel ideella organisationer som måste bokföra, de blir ”tvingade” att anställa en revisor 

för att kunna följa skattereglerna som krävs av kommunen. Att det finns lagar och 

ekonomiska krav från staten påverkar givetvis en organisations struktur och beteende.  Det 

finns även mindre tydliga exempel på tvingande isomorfi som t.ex. att friviligorganisationer 

är tvungna till att bygga upp en organisatorisk hierarki med bland annat en ledare som för 

organisationens talan gentemot andra organisationer för att på så sätt få möjlighet att komma 

in på ”spelfältet” och agera (DiMaggio & Powell 1983:150–151). 

4.2.2 Mimetisk isomorfi 

Osäkerhet är också någonting som kan driva en organisation till imitation. När en organisation 

känner osäkerhet inför den teknik man använder, målen är otydliga eller det finns en inbyggd 

osäkerhet i organisationen då finns det risk att man försöker hitta andra organisationer att 

imitera. Fördelen med att imitera är att om en organisation har problem med t.ex. otydliga mål 

så kan det vara ett snabb och billigt sätt att lösa problemet genom att titta på liknande företag 

hur de löst problemet. Det finns två anledningar till att man som organisation med tvetydiga 

mål imiterar andra organisationer. Den första är att man är mer beroende av att visa sin 
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legitimitet gentemot andra organisationer. I de flesta situationer är det en fördel att man har 

tillförlitliga och etablerade legitimerade processer kopplade till organisationen, det förbättrar 

överlevnadsförmågan för organisationen. För det andra så kan det i situationer där det är 

konflikter runt organisationsmålen vara lättare att imitera andra organisationer än att fatta 

beslut på systematiska analyser då dessa kan vara plågsamma att sammanställa. Mycket av 

homogenereringen inom organisationerna kommer från att det inte finns så många olika sätt 

att välja på. Nya företag tittar på hur gamla företag är uppbyggda och kopierar. Stora företag 

väljer ofta mellan ett litet antal konsultföretag när de ska förändra i organisationen och dessa 

konsultfirmor använder sig av ett fåtal olika modeller vilket gör att det totala utbudet av 

modeller inte blir så stort (Ibid:151-ff).  

4.2.3 Normativ isomorfi 

Normativ isomorfi kommer vanligtvis från professionalisering av en organisation. Det finns 

två viktiga aspekter av professionalisering som leder till isomorfi. Först genom att man 

anställer personer med akademisk bakgrund. I dessa fallen så får man även med vissa normer 

och värderingar från den akademiska världen vilket bland annat gör att man har ett likartat sätt 

att upptäcka och lösa problem. För det andra kan det även vara så att man ingår i nätverk med 

andra professionella där man träffas och diskuterar och där även nya idéer delas och sprids till 

organisationerna man representerar. Vanligaste professionerna där normativ isomorfi sprids är 

inom management och ekonomi (Ibid:152-153). 

Det är viktigt att uppmärksamma att varje institutionaliserad isomorfisk process kan fortsätta 

trots brist på bevis på att det ökar den interna effektiviteten i organisationen. Det kan ske i 

sådan omfattning att effektiviteten ökar. Anledningen är att organisationer oftast blir belönade 

för att de liknar andra organisationer i sitt fält. Likheterna kan göra det lättare att ha ett utbyte 

med andra organisationer, att locka till sig de anställda man vill ha och behöver, att bli 

erkända som legitima och respektabla och att passa in på den administration som gör att man 

får tillgång till statliga och privata stöd och kontrakt (Ibid:153). 

4.3 Val av teori 

Jag har valt denna teori då jag vill studera vad det är som gör att organisationer kan utvecklas 

mot att bli mer lika andra organisationer. Jag anser att den här teorin kan visa på en av 

anledningarna till att Bryggeriet är i den förändringsprocess som man är idag. Den kan även 

visa om det finns tendenser till att organisationen håller på att bli mer kommersialiserad, 
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vilket är en del av det jag vill undersöka. Det finns andra teorier och modeller om 

organisationer och dess omgivning som man skulle kunna använda både fristående men även 

tillsammans med teorin om den institutionella isomorfin för att få andra infallsvinklar på 

problemet. Ett exempel är contingency teorin ett annat är resursberoende begreppet. Dessa 

teorier och begrepp tar upp organisationer, dess omgivning och hur organisationen anpassar 

sig till omvärlden(Abrahamsson & Andersen 2005:182). Som jag nämner tidigare i texten så 

är den institutionella isomorfismen troligtvis en reaktion på just dessa teorier och deras syn på 

anpassning. I teorin om isomorfi ser man istället på samspelet mellan omgivningen och 

organisationen (Roine Johansson, 2006:17-ff). Jag har valt bort att använda fler teorier då jag 

menar att den institutionella isomorfin i sig själv ger en spännande och ovanlig vinkling på 

undersökningen. Den institutionella isomorfa teorin tar även upp frivilliga organisationer i sin 

beskrivning vilket gör att den passar bra i min undersökning (DiMaggio & Powell 1983:150–

151).  

4.4 Kritik av teori 

Isomorfismen har främst fått kritik för att den säger lite om hur det ser ut inom själva 

organisationen. Teorin fokuserar istället på omgivningens påverkan på organisationen 

(Johansson, R 2002:25). För att komma runt det här problemet kan man komplettera med 

andra teorier som fokuserar på hur organisationen ser ut på insidan. Eftersom jag är 

intresserad av just hur omgivningen påverkar organisationen, utifrån vad de anställda 

upplever så anser jag att det räcker med den teorin för att förklara mitt material. Jag anser att 

den institutionella isomorfin är en enkel teori som kanske i vissa fall förenklar verkligheten 

lite för mycket.   

5 Metod   

I det här avsnittet ska jag gå igenom hur själva insamlandet och bearbetningen av det 

empiriska materialet har gått till. Jag börjar med att gå igenom valet av metod, fallstudie, 

intervju, intervjuguide, och fortsätter med inspelningen och analys av materialet. 

 5.1Metod för datainsamlande 

 När jag började planeringen för uppsatsen så ville jag först fokusera på hur organisationen 

förändras över tid. Jag har valt att fokusera på tre huvudpunkter av organisationen, 

organisationskulturen, ledarskapet och rekryteringen. Alla dessa tre faktorer är viktiga i en 
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organisation och är enligt mig avgörande för hur organisationen kommer att se ut även ur ett 

isomorft perspektiv. När jag började intervjua hade jag inte klart vilken eller vilka teorier jag 

skulle använda mig. Det i sin tur medförde att jag fick använda mig av baklängesarbete som 

David Wästerfors(2006: 68-69) tar upp i boken Uppdrag forskning. Howard S Becker är 

mannen som kom på det analytiska knepet baklängesarbete och knepet innebär i korta drag att 

man tar det material som man har och ser vilken fråga som materialet besvarar (Becker 

(2008/1998), Wästerfors 2008:68–69). Det var delvis så jag gjorde, jag tog det material som 

jag samlat in och tog fasta på det som utmärkte sig vilket visade sig vara en osäkerhet om 

framtiden och hur organisationen kommer att utvecklas och främst då det gäller finansiering. 

Det som alla intervjupersonerna tog upp var hur svajig ekonomin alltid har varit och att det 

hade varit begränsande för utvecklingen av Bryggeriet som organisation. Förutom fokusering 

på finansiering så märkte jag att det fanns tendenser till att organisationen liknade andra 

organisationer. Genom att jämföra DiMaggios och Powells teori om den institutionella 

isomorfismen så kan man ta reda på om organisationen håller på att bli mer lika de övriga 

organisationerna på fältet. Man kan även se om de därmed kommer att bli mer lika 

kommersialiserade ideella organisationer eller eventuellt mer likt organisationer i näringslivet.  

5.1.1 Fallstudie 

Att använda sig av fallstudie som metod innebär att man studerar ett definierat system. I mitt 

fall är föreningen Bryggeriet det avgränsade system som jag studerar. Fallstudier kräver ingen 

speciell metod utan kan användas både vid textanalys, observationer eller intervjuer. 

Meningen med en fallstudie är inte att komma fram till den faktiska eller den riktiga 

tolkningen av det material man har utan det handlar snarare om att tillslut få fram den mest 

trovärdiga tolkningen(Merriam 1994:44) Denscomb (2000:41-ff) tar även upp att en fallstudie 

har möjlighet att gå in på djupet i detaljer vilket till exempel surveyundersökningar inte klarar 

av. Det ligger även en fokus på relationer och processer men även den naturliga miljön 

pointeras. Jag har i min undersökning fokuserat på just relationer och då främst mellan 

bryggeriet och dess inre och yttre aktörer. Jag har också försökt att fånga det ”naturliga” i 

organisationen och beskriva det.  En fallstudie kan med fördel även använda sig av ett flertal 

metoder i samma undersökning. Det har jag däremot inte använt mig av i just denna 

undersökning utan jag har enbart använt mig av intervjuer. Denscomb beskriver ett flertal sätt 

som man kan välja ut sitt fall, den typiska, den avvikande, den teoriprövande och den minst 

sannolika undersökningsenheten(Denscomb, 2000:44). Jag har valt den typiska 
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undersökningsenheten när jag valde Bryggeriet som studieobjekt. Bryggeriet är en typisk 

ideell förening i det civila samhället vilket gör att denna undersökning skulle kunna användas 

på liknande organisationer i liknande situation. 

5.1.2 Intervju 

Jag har valt att använda mig av intervjuer eftersom jag anser att det är genom intervjuer som 

man bäst kan få fram den information som kan besvara min frågeställning. Man kan välja 

olika grad av strukturering på sin intervju och därmed få olika sorters resultat på sitt material. 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer som innebär att man har vissa 

frågor eller rubriker som man följer men man håller ändå en ganska stor frihet i 

genomförandet i intervjun (Crang & Cook 2001:60). Jag anser att den metoden passar min 

undersökning bäst då det finns möjlighet att följa upp och fördjupa de svar som är intressanta. 

Semistrukturerade intervjuer gör det också möjligt för intervjupersonen att svar med sina egna 

ord vilket ger en möjlighet till utförligare svar (May 1997:150-ff).  

Urvalet av intervjupersoner har handlat om tillgänglighet. Jag har valt att intervjua personer 

som har nyckelpositioner i organisationen och därmed kan svara på de frågor som jag har 

intresse av. Jag har intervjuat två personer som har eller har haft ledande ställningar i 

organisationen. Jag har även intervjuat två personer som är anställda. Jag hade önskat ha en 

eller två intervjuer till men personerna har inte svarat vilket jag tolkar som att de inte velat 

delta i undersökningen. En av de etiska aspekterna som jag använt mig av i undersökningen 

bygger på frivillighet och ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Tidsbristen är givetvis också 

en viktig anledning till att det inte blev fler intervjuer. 

5.1.3 Intervjuguide 

När jag började intervjua så hade jag inte bestämt vilken teori jag skulle använda vilket gjord 

det svårt att bestämma vilka frågor som jag skulle ställa. Därför valde jag att använda mig av 

en intervjuguide med frågor som rör organisationen i allmänhet. Jag har i första hand varit 

intresserad av att höra den intervjuades historia för att få en djupare förståelse för hur 

organisationen fungerar utifrån intervjupersonernas perspektiv. Jag inledde med frågor som 

rörde Bryggeriet och Bryggeriets uppkomst sen valde jag ut frågor som rör organisationen i 

allmänhet för att sedan gå in lite mer i detalj på ledarskap, rekrytering och 

organisationskulturfrågor. Under intervjuerna har det visat sig att rekrytering inte är så stor 

del av föreningens vardag och organisationskulturen har varit svår att definiera. Frågorna har 
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ändå gett mig en inblick i hur organisationen fungerar vilket har varit till hjälp i min studie om 

de isomorfa tendenserna i organisationen. 

 Jag har använt mig av två olika intervjuguider då jag har intervjuat personer på olika nivåer i 

organisationer och därmed har det inte passat att använda samma intervjuguide till alla 

intervjuer. Jag bestämde mig för att inte skicka ut intervjuguiden i förväg då jag enbart använt 

intervjuguiden som riktlinje. Jag valde istället att informera den som ska intervjuas om vilka 

teman som kommer tas upp under intervjun. Intervjupersonerna har även haft möjlighet att 

ställa frågor till mig och få ut intervjuguiden i förväg vid förfrågan. Intervjuguiderna finns 

som bilagor i slutet av uppsatsen.  

5.1.4 Inspelning av intervju 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av mp3 spelare på lugna avskilda platser, utom en som 

genomfördes på ett café på förslag från intervjupersonen. Jag valde att använda mp3 spelare 

för att lättare kunna återberätta det de intervjuade hade att beskriva. Att anteckna vid en 

intervju gör att man inte kan koncentrera sig helt på att intervjua och det finns risk att man 

sållar bort eller återger fel information (May 1998:168). Nackdelen med att använda mp3 

spelare eller liknande kan vara att vissa intervjupersoner kan känna obehag med att bli 

inspelade men de personer som jag intervjuade hade inga problem med detta. 

5.1.5 Analys av materialet 

Intervjuerna som är gjorda är transkriberade i stort sätt ordagrant. Då jag har valt att inte göra 

en språklig analys av mitt material så har jag inte heller ansett det nödvändigt att ta med alla 

pauser och upprepningar som gjorts under intervjun. Det har medfört att texten blivit mer 

läsvänlig (Kvale & Brinkmann 2008:186). Jag har även valt att ta bort namn på vissa personer 

som nämns och andra personspecifika detaljer. Detta för att försöka upprätthålla anonymiteten 

hos de personer som nämns i intervjuerna och det är på begäran av vissa av 

intervjupersonerna(Ibid:186-ff). Vid speciella skäl så kan man få läsa transkriberingen som 

finns tillgängliga hos mig. När jag vidare har analyserat mitt material så har jag använt mig av 

först nyckelord som senare har delats in i teman. De teman jag har använt är tagna från 

DiMaggio och Powells teori om institutionell isomorfi och deras uppdelning i normativ, 

mimetisk och tvingande isomorfi. Jag har även tagit upp kommersialismen och detaljer som 

inte stämmer in på isomorfin som teman i analysen. Karin Widerberg (2002:144) tar upp att 

det finns olika sätt att få fram vilka teman man ska använda i sin analys. Hon nämner tre sätt 
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att förhålla sig till temauppdelning av sitt material, empiriskt förhållningssätt, teoretiskt 

förhållningssätt och framställningsformen som grund till indelningen. Jag har valt att använda 

mig av främst ett teorinära förhållningssätt då jag anser att det är så jag kan besvara min första 

frågeställning. Jag använder mig även av empirinära förhållningssätt då jag väljer att ta upp 

kommersialismen som ett tema i analysen. Jag tar upp kommersialismen för att kunna besvara 

min andra frågeställning. Widerberg menar att man bör använda sig av båda dessa 

förhållningssätt i kombination (Widerberg 2002:145). Risken med att lägga tonvikten vid ett 

teorinära förhållningssätt är att det kan medföra en mindre öppenhet för vad materialet har att 

berätta, vilket i sin tur kan leda till en begränsning av införande av andra teorier. Jag har valt 

att fokusera på just en teori i syfte att ta reda på vad just den kan säga om Bryggeriets 

framväxt, därmed har det också varit naturligt att primärt välja ett teorinära förhållningssätt i 

temaindelningen av analysen.  

Det är även viktigt att påpeka att jag som forskare spelar en viktig roll i hela processen både 

då det gäller insamlandet av material men även då det gäller analyseringen av materialet. Jag 

har en förförståelse för det ämne som jag behandlar i min undersökning vilket naturligtvis 

avspeglar sig i uppsatsen. Det finns ingen som kan vara helt objektiva i en undersökning som 

genomförs, forskaren kan snarare se som ett instrument i processen som känner av medvetet 

eller omedvetet vad som är rätt i just det tillfället (Merriam1994:32). Jag försökte att gå in i 

den här undersökningen med så öppna sinnen som möjligt, men helt utan förförståelse är man 

aldrig som människa. Min förförståelse i det här sammanhanget ligger kanske främst i hur 

organisationer kan förstås då jag tidigare har läst både organisationsteori och 

organisationssociologi.   

5.2 Kritik av val av metod 

Problem som kan uppstå när man använder sig av intervju som metod är att man som 

intervjuare inte är tillräckligt objektiv samtidigt som det är viktigt att man får en närhet till 

den man ska intervjua för att det är lättare att intervjua om man har ett förtroende för den som 

intervjuar (Widerberg 2002:114). Det är en ganska svår balansgång. Ett annat problem som 

man kan råka ut för är att man ställer slutna frågor istället för öppna frågor vilket kan göra att 

man inte får tillgång till den information som den man intervjuar har (May 2001:157). Jag 

försökte att ställa öppna frågor och inte slutna men jag märkte vid transkriberingen att jag inte 

lyckats fullt ut.  
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Att använda sig av observationer som metod och då gärna deltagande observation skulle 

definitivt vara ett alternativ eller komplement till de intervjuer som jag genomfört. Då skulle 

jag istället få vara delaktig i det som händer på plats och uppleva vad människor i 

organisationen verkligen utför på sin arbetsplats istället för att höra någon berätta om vad som 

görs. Det är inte alltid att man verkligen gör det man tror sig göra, eller kanske förskönar man 

verkligheten, medvetet eller omedvetet. På grund av kort tid så valde jag bort det. Jag valde 

även bort att använda dokumentation som empiriskt material främst för att det inte finns så 

mycket dokumenterat om just Bryggeriet. 

6 Bryggeriet som organisation 

Jag ska i det här avsnittet gå igenom hur Bryggeriet har vuxit fram som organisation och hur 

organisationen ser ut idag. 

6.1 Bryggeriets framväxt 

I början av 90 talet fanns det ett gäng skateboard åkare, fortsättningsvis så refererar jag till 

skateboardåkare som skatare, i Malmö som brukade åka skateboard i staden på somrarna och i 

parkeringshusen på vintrarna. Att hålla till i parkeringshusen på vintrarna var inte helt 

oproblematiskt, många gånger blev skatarna jagade av väktare med hundar. Samtidigt så var 

det perioder där vissa väktare till och med lät skatarna ha sina grejer i ett hörn i garagen. 1991 

bildade skatarna en förening som hette Aggrokult och som såsmåning om blev en av 

grundpelarna för Bryggeriet. I början var det hela inte så seriöst men man hade ett par 

medlemmar.  

”Det var inte så attraktivt att vara med i en förening, det var tramsigt, vi ville åka 

skateboard.”1  

Många av skatarna var ganska unga och inte så intresserade av föreningslivet. Föreningen fick 

en tillfällig lokal i Sofielunds folketshus där man byggde en liten ramp och där man träffades. 

Men man var hela tiden ute efter att hitta mer permanenta lokaler. Det var inte förrän det 

öppnades en skateboardbutik i Malmö 1996 som man fick en naturlig samlingsplats och 

Aggrokult började växa. Man började samarbeta med Unga Örnar och man sökte lokaler men 

utan lycka. Parallellt med Agrokults och Unga Örnars försök till etablering så jobbade KFUM 

                                                 
1 Intervjuperson 4, intervju 2008-12-01 
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med ett uppdrag att starta en gatusportsanläggning tillsammans med Skåneidrotten i Malmö 

men även de var utan framgång. Dessa två aktörer kände inte till varandra eller varandras jobb 

men båda gjorde en skrivelse ungefär samtidigt till fritidsnämnden om att de behövde stöd i 

sina processer. Fritidsnämnden beviljade det under förutsättningen att de samarbetade. Det tog 

ca ett år att hitta en lämplig lokal. Vid årsskiftet 96/97 fick man tillträde till en lokal och i 

samma veva bildade Unga Örnar, KFUM och Aggrokult tillsammans föreningen Bryggeriet. 

Organisationen sökte nu pengar från arvsfonden, externa folkhälsoinstitutet och även andra 

fonder för att få ihop pengar till material så att man skulle kunna bygga upp en fungerande 

skatepark. Skatarna både ritade och byggde parken själva. I september 1997 invigdes 

skateboardparken av Tomas Östros. Då var skateboardparken klar, caféet var färdigt och man 

hade två anställda. KFUM och Unga Örnar fanns fortfarande kvar som stödjande konsulter. 

Man jobbade hela tiden med knappa resurser och delade upp arbetet, skatarna tog hand om 

skateboardbiten medan konsulterna tog hand om den administrativa biten. Man hade från 

början tydliga och klara visioner om vart Bryggeriet var på väg. 

 ”Det var att skapa ett ungdomscentrum som också skulle ha rykte i Europa.” 2. 

Man nådde detta målet ganska snabbt och är idag kända över hela världen bland skatare, man 

har inte slagit igenom i övriga samhället med samma kraft även om det är på god väg även 

där.  

6.2 Bryggeriet idag 

Bryggeriet är uppbyggt som en ideell förening med medlemmar, öppen struktur och 

demokratiskt beslutsfattande. Man använde sig de första åren av något man kallade 

tisdagsmöten, där man gick igenom det som skulle beslutas om och så fattade man kollektiva 

beslut. Med tiden blev organisationen så pass stor och med verksamheter som pekade åt 

många olika håll att man blev tvungen att använda sig av större personalmöten istället och det 

blev därmed svårare att fatta kollektiva beslut. Fram tills helt nyligen så har olika sociala 

projekt varit ett av sätten som Bryggeriet har finansierat sin verksamhet. Projekten har handla 

om t.ex. att hjälpa arbetslösa invandrarkvinnor ut på arbetsmarknaden, utbildning i olika 

former men även projekt inom skaten som t.ex. skatecamps och fotoutställningar. 

                                                 
2 Intervjuperson1 intervju 2008-11-02 
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Med tiden så växte Bryggeriet med först Stapelbäddsparken, i västra hamnen och nu senast 

betongskateparken i Sibbarp. Föreningen Bryggeriet har hand om skötsel och underhåll i alla 

tre parkerna, kaféverksamhet i inomhushallen och Stapelbäddsparken, en liten skateshop där 

man säljer skatetillbehör och byggandet av skateanläggningar och utveckling av skate 

framförallt i Malmö men även andra delar av Sverige vid förfrågan. Man anordnar tävlingar 

och arrangemang både för medlemmar och för övriga intresserade, bland annat arrangerar 

man tävlingar i världscupen och andra större tävlingar. Man håller öppettider i inomhusparken 

alla dagar i veckan och har olika fasta punkter i schemat som t.ex. Old bastards, tjejskate och 

nybörjarskate. Bryggeriet har inklusive skolan ca 30 anställda, själva föreningen har 11-12 

anställda och ett 1000 tal medlemmar. Det är de anställda och några frivilliga som ser till att 

alla tre anläggningarna fungerar som de ska.  

Man har nyligen valt bort att jobba med projekt och att istället fokusera på själva 

skateverksamheten och är därmed i ett stort förändringsarbete. Denna process är inte färdig 

ännu och man jobbar just nu med att få en stabilitet i organisationen som man kan bygga 

vidare på.  

7 Analys 

I det här avsnittet kommer jag att jämföra det material som jag har fått fram med vad den 

institutionella isomorfins teori säger. Jag har delat upp avsnittet i tre delar efter teorins 

huvuddelar. Jag avslutar med att analysera de kommersiella tendenserna i Bryggeriet. 

7.1 Tvingande isomorfi inom Bryggeriet 

Den tvingande isomorfismen bygger på att en starkare organisation utövar formella eller 

informella påtryckningar på en svagare organisation. I Bryggeriets fall så består den starkare 

organisationen av kommunen och påtryckningarna består av olika regler och förslag som man 

kommit med. Bryggeriet har varit ”tvingade” att acceptera dessa förslag, även om man 

troligtvis inte alltid har känt sig tvingad utan det har snarare handlat om ett förgivet tagande, 

att det är så här saker ska göras. Till exempel så är man tvungen att följa vissa regler som 

kommunen har satt upp för just ideella föreningar, vilket bland annat säger att man måste ha 

en styrelse, man måste följa vissa skatteregler och man måste följa vissa övriga bestämmelser 

för att få bidrag. Samma regler gäller för alla ideella föreningar. 
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”Det är ett av huvudansvaret som verksamhetschef, att folk får lön på sina konton. Men även 

att man kan redovisa skatt och sociala avgifter, det är ett av huvudansvaret för styrelsen 

egentligen. Misslyckas man och börjar schabbla där så kan ju styrelsen få rejäl kritik.”3 

Om organisationen inte lyckas med att uppfylla de krav som kommunen ställer så är det risk 

att organisationen får kritik och i slutändan indragna bidrag.  

Ett annat exempel på tvingande isomorfi inom Bryggeriet är den indirekta påverkan som 

kommunen har på att organisationerna bör ha en organisatorisk hierarki för att man ska arbeta 

tillsammans. Ett exempel här är ju att Bryggeriet har en anställd verksamhetschef, en 

ekonomiansvarig och även en person som är ”ansiktet utåt” som är de som har den mesta 

kontakten med aktörer utanför den egna organisationen. Rollerna är inte bestämda ännu men 

det finns tendenser som pekar på att personerna som jobbar inom Bryggeriet kommer att få 

mer fasta funktioner inom organisationen, alltså en mer strukturerad uppbyggnad i och med 

den organisationsförändring som man genomför. Bryggeriet har även insett vikten av att 

skriva kontrakt med de utomstående aktörer som man samarbetar med för att inte riskera att 

hamna i problem som en mindre aktör på marknaden. Även det är ett bevis på att man 

anpassar sig efter deltagare som är starkare än man själva är, för att kunna agera på 

marknaden. 

Ett flertal gånger tar olika intervjupersoner upp vikten av att ha ett bra samarbete med 

kommunen vilket visar på hur beroende man är av denna aktör. Man är som organisation 

mycket fokuserad på att man är en ideell förening och man har svårt att se andra alternativa 

lösningar. Man anser sig vara allt för beroende av det stöd och de bidrag som kommunen har 

att erbjuda.  Man tar även upp det behov man har av att vara vän med personer inom 

kommunen för att kunna ha ett samarbete överhuvudtaget, det visar också på en tvingande 

isomorfi. Bryggeriet måste bli isomorft för att ha en möjlighet att agera på den marknad som 

kommunen erbjuder, alternativet är att hitta andra områden att jobba mot. 

Kommunen har även, innan Bryggeriet bildats, tvingat tre organisationerna in i ett samarbete 

om man ville få stöd i processen att söka lokal till en inomhus arena. 

”fritidsnämnden sa att det här kan vara intressant men då måste ni samarbeta. Och det 

var så vi träffades första gången.”4 

                                                 
3 Intervjuperson 1 intervju 2008-11-02 
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 Hade dessa tre organisationer inte blivit tvingade till detta samarbete så är det inte säkert att 

Bryggeriet hade funnits idag samtidigt som det är en påtryckning utifrån som organisationerna 

inte kunde avböja om de ville ha stödet till en inomhusanläggning. 

Det finns även tecken som visar på att Bryggeriet inte alltid anpassar sig efter det kommunen 

säger. Ett exempel som togs upp i intervjuerna var att för att få ett visst bidrag måste man ha 

en ledare per fem utövare, så fungerar det inte på Bryggeriet eftersom där åker utövarna 

skateboard enskilt. Det borde innebära att man inte får bidraget trots att man har ledare på 

plats. Istället har Bryggeriet fått ett speciellt avtal som innebär att man får bidraget ändå trots 

att man inte uppfyller kraven. I det här fallet är det istället kommunen som har anpassat sig till 

den mindra organisationens förutsättningar. Andra banbrytande utvecklingar som Bryggeriet 

har utfört är det samarbete man hade med kommunen då Stapelbäddsparken byggdes. Det 

som var nytt i det sammanhanget var att Bryggeriet som liten organisation och brukare skulle 

stå för stora delar av planerandet, designandet och byggandet av en utomhusskatepark på 

allmän plats. Kommunen fanns med som en samarbetspartner men utan Bryggeriet skulle 

projektet aldrig gått att genomföra. Det visar på de unika i organisationen, den 

spetskompetens som man äger.  

7.2 Mimetisk isomorfi inom Bryggeriet 

Mimetisk isomorfi betyder att när det finns en osäkerhet hos en organisation så kan det leda 

till att man imiterar andra organisationer. Osäkerheten kan bero på många olika saker men det 

vanligaste är att man har otydliga mål, personerna i organisationen känner sig osäkra på hur 

den teknik man använder sig av fungerar eller så finns det en inbyggd osäkerhet i 

organisationen. Bryggeriet har haft och har fortfarande problem med otydliga mål. Det som är 

mest framträdande är att man inom organisationen tolkar målen på olika sätt. Målen har 

funnits men man har inte varit överens om vad de egentligen innebär. Man har inte heller varit 

medveten om dessa särskillnader i uppfattningen. 

 ”Jag uppfattar inte det målet klart och tydligt. Det gjordes en visions definition men 

även om den definitionen gjordes på visionsmötena, så kan jag känna att alla är inte 

med på det. För mig är det inte ett klart mål förrän alla är tydliga med vart vi ska.”5  

                                                                                                                                                         
4 Intervjuperson1 intervju 2008-11-02 

5 Intervjuperson 3 intervju 2008-11-21 
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En av personerna som beskriver de otydliga målen i organisationen. Alla som jag har pratat 

med har tagit upp att just målen är otydliga, men eftersom alla har blivit medvetna om 

problemet nu så kan man göra något åt det. Det är kanske omedvetenheten om att målen varit 

otydliga som har gjort att man inte heller har försökt imitera andra organisationer, man inte 

har varit medveten om problemet tidigare. 

”Vi söker något som kan göra att man är lika hängiven om 10 år och jag vet inte hur 

det skulle se ut. Vi försöker hitta något mål eller vision som är lite djupare och inte 

bara ha kul för stunden. ”6  

Man jobbar på att hitta en lösning till problemet med de otydliga målen, men man har ännu 

inte hittat en lösning som alla är överens om. 

Man har tittat på andra organisationer bland annat Fryshuset, Drömmarnas hus och Hultsfred 

främst för att titta på vilka olika organisationsformer man använder sig av och om de skulle 

kunna vara intressanta som alternativ till den ideella förening som man är idag. Fryshuset är 

en stiftelse, Drömmarnas hus är ett kooperativ och Hultsfred är i grunden en ideell förening 

men som har dotterbolag som är aktiebolag. Än så länge har man bara tittat på alternativen, 

man är inte redo att göra några drastiska ändringar just nu. 

Det som talar emot bryggeriet som användare av mimetisk isomorfi är att man inte vill göra 

några drastiska förändringar i nuläget. Det som är i fokus är att få en stabilitet i organisationen 

och därmed en fast grund att bygga vidare på.  

7.3 Normativ isomorfi inom Bryggeriet 

Normativ isomorfi eller professionalism som det ibland kallas handlar om att organisationer 

blir mer isomorfa när man anställer personer med en akademisk bakgrund eller om man ingår 

i ett nätverk med andra professionella. Med detta följer ett likartat sätt att lösa problem men 

även att nya idéer sprids genom nätverk vilket också kan leda till isomorfi.  

Man har nyligen inom Bryggeriet anställt en ny verksamhetschef eftersom den förre har valt 

att sluta av olika anledningar. Den förre verksamhetschefen har en akademisk bakgrund inom 

sociologi men har jobbat inom föreningslivet hela sitt arbetsliv vilket kan leda till att man får 

svårt att se andra lösningar än de som man är van vid. Den nya verksamhetschefen har en 
                                                 
6 Intervjuperson 4 intervju 2008-12-01 
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akademisk bakgrund inom marknadsföring och juridik men även ett förflutet inom 

näringslivet och den offentliga sektorn. Det i sin tur kan leda till att man ser lösningar på 

problem från de andra sektorer som man har erfarenhet från. Det var ett medvetet val från 

Bryggeriets sida att välja någon med en sådan bakgrund då man var intresserad av att hitta 

nya vägar för organisationen. Bryggeriet var osäkert på vad man ville åstadkomma men man 

ville ha förändring. Man var även ute efter att hitta nya finansiella utvägar som inte hade med 

projekt att göra.  

Förändringar har även skett på andra plan.  

”Nu har vi blivit bättre på det vi gör så vi kan sköta saker själva. Det är tråkigt på ett 

sätt samtidigt som vi är mycket mer effektiva idag.” 7 

Med den nya verksamhetschefen så kom även ett mer strukturerat och professionellt tänkande. 

Internt med t.ex. mer specialiserade arbetsuppgifter och mer ifrågasättande varför man gör 

saker på ett speciellt sätt och externt med ett mer professionellt agerande mot 

samarbetspartners med skrivna kontrakt som ett exempel. Verksamhetschefen sitter även med 

i andra arbetsgrupper, bland annat i ett EU projekt som handlar om det civila samhället. Om 

det finns någon spridning av idéer som kan påverka Bryggeriet finns det för lite information 

om för att jag ska kunna dra några slutsatser. Bryggeriet är en liten organisation med få 

anställda, det gör att det går snabbt att sprida nya idéer och strukturer. 

Det finns även här aspekter på normativ isomorfi som inte stämmer in på den organisation 

som Bryggeriet representerar. Samma anledning som jag tog upp tidigare, att Bryggeriet är en 

liten organisation med ett fåtal anställde medför även att behovet av en professionaliserig 

internt inte är så stort. Organisationen fungerar smidigt ändå vilket gör att en förändring i 

strukturen kan vara mer till besvär än till nytta.   

7.4 Kommersialisering av Bryggeriet 

Det finns tendenser på en kommersialisering inom Bryggeriet samtidigt som det finns 

aspekter som talar emot. Alla personer som jag har intervjuat och som finns i organisationen i 

dag har tagit upp att en förändring har varit nödvändig och att det inte är omöjligt att det blir 

ytterligare förändringar då det gäller just finansieringen. En sak som en av intervjupersonerna 
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tar upp är att det finns andra företag som tjänar pengar på skaten och då framför allt med att 

sälja skateboard tillbehör. Det är ett alternativ som man har tittat närmare på, att utöka skate 

shopen som finns på Bryggeriet. Man pratar även om att bli mer kommersiella genom att bli 

bättre på att ta betalt för de tjänster som man utför.  

”… sen ett nytt sätt för bryggeriet att tänka lite mer kommersiellt, att ta betalt för våra 

tjänster lite bättre när vi bygger ramper ute i andra kommuner och städer eftersom det 

ändå är spetskompetens medans vi tidigare har gått plus minus noll och inte tjänat så 

mycket pengar. Kanske få ett annat tänk där.”8  

Man besitter en spetskompetens då det gäller byggandet av skateboardanläggningar och 

tidigare har man inte varit så bra på att ta betalt för den delen utan har ofta gått jämnt upp när 

man genomfört projekt. Det tankesättet kommer troligtvis från det faktum att man är en ideell 

förening, då ska man inte gå med vinst. Samma tankesätt återkommer vid ett flertal tillfällen i 

intervjuerna och bland flera av de intervjuade.  

”I denna ideella förening är det mycket mer fokus på vilken form man är. Det lyfts hela tiden 

upp i en sådan här ideell förening”9 

En av intervjupersonerna tar upp den fokusering som finns på Bryggeriet som förening och 

även hur denna fokusering kan vara begränsande för de som arbetar i organisationen. Det är 

även denna fokusering på organisationen som en ideell förening som talar mest emot en 

kommersialisering. Man vill gärna vara en ideell förening, annars så får man inget bidrag från 

kommunen. 

I och med valet av ny verksamhetschef med en bakgrund i näringslivet och beslutet att man 

ska hitta nya vägar till finansiering så har man medvetet tagit ett steg närmare en 

kommersialisering. Men det finns krafter inom Bryggeriet som inte vill ha för drastiska 

förändringar från det som är idag 

Som jag tog upp i bakgrunden så finns det studier som visar på en ökning av 

kommersialismen inom den ideella sektorn, mestadels inom elitidrotten och vård och omsorg 

men även i övriga delar av den ideella sektorn så ökar tendensen. Man kan bland annat se att 

                                                 
8 Intervjuperson 4 intervju 2008-12-01 

9 Intervjuperson 3 intervju 2008-11-21 
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de ideella föreningarna börjar använda marknadens språk mer och mer. Bryggeriet har även 

de anammat marknadens språk, man talar om att bli bättre på att marknadsföra sig, talar om 

mål och visionsplaner, spetskompetens och om Bryggeriet som varumärke. Wijkström 

(2002:18–22) menar att det kan beror på en generell ekonomisering inom den offentliga 

sektorn som har gjort att ideella organisationer inte vill verka gammalmodiga genom att inte 

använda dessa termer. Jag menar att det inte nödvändigtvis beror på en rädsla för att verka 

gammalmodiga utan det snarare kan handlar om en institutionell isomorfi. Ideella 

organisationer blir mer lika den offentliga sektorn genom tvingande isomorfi då 

organisationen bör ta till sig det språk som används inom den sektor som de är beroende av 

för att vara legitima. Det kan även vara en direkt mimetisk isomorf från marknaden då man 

försöker efterlikna organisationen i näringslivet. Ett tredje alternativt är normativ isomorfi, 

där vi har till exempel akademiker och personer från näringslivet som sprider marknadens 

språk inom de ideella organisationerna.  

8 Diskussion och Slutsatser 

Det finns en del tendenser som tyder på att Bryggeriet är isomorft. Den tydligaste tendensen 

finns i den tvingande isomorfin. Kommunen är den starka aktören medan Bryggeriet är den 

svaga som måste anpassa sig. Det här är inget nytt utan har funnits i organisationen delvis 

redan innan den startades men är tydligast i hur Bryggeriet är uppbyggt med en styrelse, 

verksamhetschef och ekonom men också de avtal man har för att få bidrag. Det är inget unikt 

för Bryggeriet utan är vanligt inom föreningslivet bland organisationer som får bidrag från 

kommunen, vilket visar på den makt som kommunen har över dessa ideella organisationer. 

Det finns även vissa tendenser som visar på att Bryggeriet hittar nya vägar bland annat när det 

gäller bidragstagandet. 

Mimetisk isomorfi är inte lika tydligt i Bryggeriet, det kan bero den förändringsfas som man 

befinner sig i just nu. Man har otydliga mål och en allmän osäkerhet över hur Bryggeriet 

kommer att utvecklas. Det i sin tur kan leda till att man söker efter andra organisationer att 

inspireras av. Man har redan tittat på andra organisationer men inte fattat några beslut ännu 

om några förändringar. Så detta förändringsarbete kan leda till mimetisk isomorfi hos 

Bryggeriet.  

Normativ isomorfi är inte heller lika tydlig som den tvingande isomorfismen utan den ligger 

mestadels i den nya verksamhetschefen och personens bakgrund från näringslivet. Den nya 
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verksamhetschefen influerar mot en mer professionaliserad organisation med mer struktur och 

tydligare arbetsuppgifter. Den lilla organisationen gör att nya idéer sprids snabbt men det gör 

också att behovet av nya sätt att sköta organisationen är mindre. Dessa idéers spridning kan 

medföra att Bryggeriet blir mer likt andra organisationer. 

Det finns redan idag tendenser och tankar på att bli mer kommersialiserade. Främst märks 

dessa tendenser genom att man prata om att utöka den skateshop som redan finns men även 

genom att man funderar på att utöka och förädla den del av organisationen som bygger 

skatramper och skateparker. Annars så är det den mimetiska delen av isomorfi som jag tror 

kan vara det som i första hand leder Bryggeriet mot en mer kommersialiserad profil, beroende 

på vilken organisation väljer att eventuellt imiterar. Här finns det tecken på kommersialisering 

då Bryggeriet har tittat på andra organisationer med mer kommersialiserad profil men inte 

kopierat något ännu. Även professionaliseringen av organisationen kan göra att man går mot 

en mer kommersialiserad profil i och med att man har den nya verksamhetschefen och dennes 

erfarenheter av ett mer kommersiellt tänkande. Den tvingande isomorfismen som är den 

tydligaste tendensen i Bryggeriet är också den som jag anser är den som minst visar mot 

kommersialisering. Den visar snarare mot en likriktning bland de organisationer som får 

bidrag av kommunen och därmed hålls kvar i det gamla beprövade sättet av finansiering. 

Slutsats: det finns tydliga tendenser som visar på att Bryggeriet är institutionellt isomorft men 

det finns även tendenser som visar på motsatsen. Det är inte lika tydligt däremot att 

Bryggeriet håller på att bli mer kommersialiserat, det finns starka indikationer på att en 

kommersialisering är möjlig men även starka tecken på att man inte är redo för en 

kommersialisering just nu. Vilken väg Bryggeriet väljer kan vi troligen se när den 

omorganisation man genomför just nu är färdig.  

8.1Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att studera föreningen Bryggeriet efter omorganisationen för att se 

vilka vägar man har valt och även ta reda på varför man valde de vägarna. 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att man tittar vidare på andra organisationer inom den 

ideella sektorn för att se vilka tendenser man kan finna där då det gäller isomorfi och 

kommersialism. Det skulle vara spännande att göra en liknande kvantitativ undersökning i 

Sverige som Jeffrey Leiter gjort i Australien, för att se hur de isomorfa tendenserna ser ut i 

den ideella sektorn som helhet i Sverige. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 1 

Inledande frågor 

Berätta om dig själv och vilken bakgrund du har. 

När började du arbeta med Bryggeriet? 

Vilken är din uppgift i Bryggeriet? 

Hur många anställda har ni? 

Fanns det andra personer som jobbade på Bryggeriet, ideellt, tex? 

Hur är organisationen uppbyggd? 

Organisationskulturen 

Hur skulle du vilja beskriva organisationskulturen på bryggeriet? Ritualer och språkbruk, vad 
som är kvalitet i org, de regler som nyanställda måste lära sig. 

Rekrytering 

När man rekryterar personal, hur går det till? 

Hur gör ni för att socialisera in den nya personalen i organisationen? 

Ledarskap 

Hur skulle du vilja beskriva ditt ledarskap? 

Hur gör du för att motivera de du jobbade med?  

Vad är det som motiverade dig i ditt arbete? 

Övrigt 

Hur ser bryggerites mål och visioner ut? 

Vad är det som gjort att ni har lyckats? 

Hur ser framtiden ut? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 2 

Bakgrund 

Hur länge har du funnits med i Bryggeriet? 

Hur skulle du vilja beskriva hur Bryggeriet startade? 

Beskriv din roll i organisationen. 

Hur har din roll förändrats över tiden? 

Är det någon skillnad på organisationen från det den startade och hur den fungerar idag? 

Ledarskap 

Hur skulle du vilja beskriva NN ledarskap? 

NN ledarskap? 

Vilka är den största skillnaden? 

Företagskultur 

Hur skulle du vilja beskriva företagskulturen? 

Är det skillnad idag jämfört med från början? 

Har ni ett speciellt sätt att prata med varandra inom organisationen? 

Har ni speciella ceremonier eller ritualer? 

Speciellt sätt att klä er? 

Rekrytering 

Har du någonting och säga till om då det gäller rekrytering av personal? 

Hur tycker du att det brukar fungera att socialisera in den nya personalen i organisationen? 

Är det skillnad mellan när bryggeriet startade och hur det ser ut idag? 

Övrigt 

Hur ser Bryggeriets mål och visioner ut? 

Vad är det som har gjort att ni har lyckts? 
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Hur ser framtiden ut? 

 


