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Abstract 

This thesis describes and analyses how the leadership culture is constructed by the leadership 

discourse and leadership practices, in the Swedish non-profit organisation ABF, the Workers 

Education Association. The theoretical framework for the study is based on the practice theory 

by Swidler (2001) who claim that culture conceptualizes as practices in interaction with 

discourse. The empirical material consists of policy documents for the study of leadership 

discourse, and twelve qualitative interviews with leaders about their leadership practices. The 

empirical results show that the leadership discourse is based on three concepts: Carrying of 

idéas, Communicating and Developing. The leadership practice of the organisation is 

demonstrated through six leadership approaches: The communicative, The democratic, The 

stringent, The development focused, The situated and The positive. These approaches are used 

in internal and external activities. The conclusion of the study is that there is a clear stringency 

between the leadership discourse and leadership practices within the organisation which creates 

the leadership culture within ABF. The values and approaches expressed in the leadership 

discourse are also described in the interviews as practiced by the leaders.  

Keywords: Non-profit organisation, Leadership culture, Leadership discourse, Leadership 

practices.  
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Inledning 

Den ideella sektorn är en viktig del i samhället då den tillhandahåller tjänster och produkter 

som varken den offentliga eller privata sektorn gör, främst i frågan om social inkludering 

(McMurray, Islam, Sarros & Pirola-Merlo, 2012; Weerawardena, McDonald och Mort, 2010). 

Flera författare poängterar att de ideella organisationerna har uppdraget att förändra samhället 

och arbeta med socialt utsatta grupper vilka ofta faller mellan stolarna hos de kommunala eller 

statliga myndigheterna (Hailey & James, 2004; McMurray et al., 2012).   

 Weerawardena et al (2010) presenterar att definitionen för en ideell organisation (Non-profit 

organisation, NPO), ur en amerikansk kontext, är en organisation som är förhindrad enligt lag 

att plocka ut vinster till ägare eller chefer. Författarna beskriver att syftena för ideella 

organisationer kan vara många, att bedriva hälso- och sjukvård, utbildning, välgörenhet, 

matdistribution, härbärgen, idrottsverksamhet, fackföreningar, politiska partier, religiösa 

samfund m.fl. På svenska Skatteverkets (2015) hemsida skriver de att en ideell förening 

kännetecknas av att dess ändamål och/eller dess verksamhet är ideell. Den ska även ha ett eller 

flera allmännyttiga ändamål såsom exempelvis idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och 

ungdom, politisk verksamhet, religiös verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, Sveriges 

försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet, utbildning, vetenskaplig forskning eller 

annan likvärdig verksamhet.  

Däremot har forskare fastställt att även ideella organisationer verkar i en mer och mer 

konkurrensutsatt miljö, då de varken kan förlita sig på vinster, som i privat sektor, eller 

skatteintäkter, som i offentlig sektor (McMurray et al., 2012; Weerawardena et al., 2010). 

Författarna beskriver att den ideella sektorn traditionellt är finansierad med statsbidrag men att 

osäkerheten i finansiering ökar bland annat på grund av new public management men också i 

och med att antalet ideella organisationer ökar. Samtidigt lyckas dessa organisationer utmana 

privat sektor mer och mer genom att exempelvis vinna offentliga upphandlingar (Lane & 

Wallis, 2009).  

Dessa förändringar har lett till att ideella organisationer måste ta fram strategier för att bygga 

levande och hållbara organisationer för att kunna fortsätta att uppnå sina sociala mål, att 

förändra världen utifrån sina värderingar (Weerawardena et al., 2010). Författarna menar att 

ideella organisationer är tvungna att balansera målet och medlen men det är en organisatorisk 
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fråga, kärnfrågan handlar om behovet att bygga hållbara organisationer, vilka kan fortsätta bidra 

med socialt värde genom att arbeta för måluppfyllelse.  

Fallet som studeras i denna studie är Arbetarnas bildningsförbund (ABF), vilket är Sveriges 

största och äldsta studieförbund. De beskriver sig själva som ”en radikal idérörelse och en bred 

folkbildningsorganisation” (ABF, 2011).  En ”rörelse” kan beskrivas som ”ett kollektivt 

sinnestillstånd, en allmän och gemensam förståelse om att framtiden kan skapas, inte bara 

upplevas eller uthärdas” (Nygren, Mellberg och Kågerman, 2010, s. 13). De menar att rörelser 

kännetecknas av handlingskraft, att människor känner engagemang och vill vara med och bidra 

för att de känner meningsfullhet. Men ABF är inte bara en ideell organisation och folkrörelse, 

det är också en arbetsplats för över 1000 personer runt om i hela Sverige. 

Utgångspunkten för studien är pedagogiken som vetenskaplig disciplin och en praktikteoretisk 

ansats, där ledarskap tolkas som ett görande, en pedagogisk process, där ledarskapande sker i 

social interaktion med andra människor. Studien intresserar sig för ledarskapskulturen inom 

ABF utifrån dess ledarskapsdiskurs (vad som beskrivs vara det önskade ledarskapet utifrån 

organisationens syfte och värderingar) och dess ledarskapspraktik (vad ledarna i organisationen 

faktiskt gör och hur de gör detta).  

ABF som organisation 

ABF är ett studieförbund, en organisation som bedriver folkbildning, studie- och 

kulturverksamhet, främst tillsammans med sina medlemsorganisationer men även andra aktörer 

(ABF, 2014). De är partipolitiskt obundna men organisationens värderingar sammanfaller med 

arbetarrörelsens, då de grundades av Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. 

De har verksamhet i samtliga kommuner i Sverige och är organiserade i tre nivåer, lokal, 

regional och central nivå. Det finns totalt 57 lokala avdelningar med över 1000 anställda, vilka 

bedriver studiecirklar och kulturverksamhet för allmänheten och medlemsorganisationerna. 

Den regionala nivån består av ABF-distrikten vilka anordnar utbildningar och kurser för 

medlemsorganisationernas distriktsorganisationer. Avdelningarna och distrikten är egna 

juridiska enheter med eget ansvar över sin egen verksamhet. De som är ansvariga för dessa 

enheter är ombudsmännen. Totalt finns det 59 ombudsmän varav 25 kvinnor och 34 män. 

Slutligen finns den centrala nivån, där förbundsexpeditionen håller kontakt med de centrala 

medlemsorganisationerna och stöder verksamhetsutvecklingen i övriga ABF-organisationen. 
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 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera ledarskapskulturen i den ideella 

organisationen ABF utifrån dess ledarskapsdiskurs och ledarskapspraktik. 

Ledarskapsdiskursen analyseras genom utvalda dokument och utvalda delar ur intervjuer med 

ombudsmän vilka lyfter den idéburna organisationens värderingar och ledarskapssyn. 

Ledarskapspraktiken analyseras utifrån intervjuer med ombudsmän om deras görande av 

ledarskap. Studiens frågeställningar är:  

1. Hur beskrivs ledarskapsdiskursen i ABF:s styrdokument och av ombudsmännen i ABF? 

2. Hur beskrivs ledarskapspraktiken av ombudsmän inom ABF?  

3. Hur sammankopplas diskursen och praktiken i ABFs ledarskapskultur?  

 

 

 

 

 

 

  

 



4 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie har en praktikteoretisk ansats då begreppet ledarskap tolkas som ett görande, en 

pedagogisk process där ledarskapet är något som skapas i social interaktion med andra 

människor. Den främsta utgångspunkten för studien är Swidlers (2001) praktikteori vilken 

beskriver hur kultur kan studeras som ett empiriskt objekt. Med begreppet kultur menar Swidler 

(1986) uppfattningar, rituella praktiker, konstformer, ceremonier, samt informella kulturella 

praktiker såsom språk, skvaller, berättelser och ritualer i det vardagliga livet. Det är genom 

dessa symboliska former som sociala processer formar beteenden och synsätt inom en 

gemenskap. Kulturen påverkar människors agerande inte genom att bidra med slutgiltiga 

värderingar, utan mer genom att skapa en verktygslåda av vanor, kunskaper och stilar från vilka 

människor konstruerar strategier för handlande (Swidler, 1986). Swidler (2001) förklarar att 

människors värderingar inte går att studera i sig, utan att de manifesteras genom praktiker (läses 

genomgående som praktik i plural, inte praktikutövare) och diskurser (Se Figur 1.). 

 

Figur 1. Kultur som studieobjekt, där värderingar synliggörs genom praktiker och diskurser. (Swidler, 2001. s. 75) 

Därför kan kultur studeras genom att studera interaktionen mellan praktiker och diskurser. 

Swidler (2001) menar att kulturer inte kan hanteras som något abstrakt i människors huvuden 

som kanske får dem att agera, eller inte. Kulturer är organiserade praktiker och ageranden 

utifrån en mer eller mindre synlig logik. Däremot argumenterar författaren, att svårigheterna är 

att definiera den här naturliga ”logiken” och att kunna länka vad människor säger och vad 

människor gör. Därigenom kopplar författaren även samman relationen mellan kultur och 

struktur, då begrepp som kultur och social struktur inte kan skiljas åt, utan hör samman.  

Praktiker Värderingar Diskurser

Kultur som studieobjekt 
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Carroll, Levy och Richmond (2008) redogör för att den praktikteoretiska inriktningen som 

relationell, kollektiv och situationsanpassad. Den lyfter även fram diskurser, narrativ och 

retorik, vilka definieras genom sociala interaktioner, erfarenheter och görande. Carroll et al. 

(2008) menar att praktikteorin består av tre delar, praxis, vilket är sammankopplingen mellan 

görande, aktörer och institutioner, praktiker, konsekventa beteenden eller handlingsmönster 

och slutligen praktikutövare, de görande aktörerna. Genom att sammanföra dessa delar menar 

författarna att även analysen av mikro- och makroperspektiv sammanflätas genom att 

mikroperspektivet beskriver det situerade görandet av människor och makroperspektivet 

förklarar olika socialt bestämda göranden. Kärnan i praktikteorin är relationen mellan dessa två 

perspektiv (Carroll et al., 2008). Schatzki (2001) menar att praktiker främst är källan till mening 

och normativitet men de utgör också identiteter hos individuella eller kollektiva aktörer.  

Till praktikteorin kan även det etnometodologiska perspektivet innefattas (Coulon, 1995; 

Lynch, 2001). Etnometodologin innebär studien av praktiskt handlande, och resonerande kring 

praktiskt handlande i vardagliga situationer (Lynch, 2001). Författaren förklarar att dessa 

handlingar inte ska ses som ontologiska enheter, fundamentala system, del av samhället, sociala 

strukturer, kulturella system, beteendemekanismer eller kognitiva förmågor utan som situerade 

prestationer av de parter vilkas lokala praktiker samlar de återkommande handlingarna som 

skapar ett stabilt samhälle. Som exempel lyfter författaren att diskurser, ur ett 

etnometodologiskt perspektiv, är ett praktiskt organiserat fenomen, en koordinerad 

sammanställning av vad som är sagt, av vem och under vilka omständigheter (Lynch, 2001).  

Swidlers (2001) praktikteoretiska ingång sammanför två teoretiska inriktningar. Den första är 

”The liguistic turn” där diskurser och språk ses som det mest centrala (Alvesson och Kärreman, 

2000). Diskurs kan förstås vara en uppsättning uttalanden, begrepp, termer eller uttryck vilka 

utgör ett sätt att tala eller skriva om ett visst område (Fairhurst, 2009; Mabey, 2013). Alvesson 

och Kärreman (2000) särskiljer diskurser och Diskurser inom ledarskaps- och 

organisationsforskning, där diskurser innefattar uttryck i vardaglig interaktion medan Diskurser 

är tankesystem vilka berikar aktörer språkligt i sin kommunikation med andra.  

Den andra teoretiska inriktningen är ”The practice turn”, där människors görande är i fokus. 

Schatzki (2001) exempelvis, beskriver praktiker som förkroppsligade, materiellt förmedlande 

uppsättningar av mänskliga aktiviteter vilka är centralt organiserade runt delad praktiskt 

förståelse. Swidler (2001) menar att praktiker innebär omedvetna, automatiska och 

ogenomtänkta rutinaktiviteter, hellre än medvetet valda göranden. Praktiker kan vara rutiner 
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hos individuella aktörer intränade i hur de använder sina kroppar, i sina vanor och i sina förgivet 

tagna uppfattningar. Vidare förklarar författaren att praktiker även kan vara transpersonella, 

dolda i organisationers rutiner för att hantera människor och olika sakfrågor. Oavsett om 

praktiker är individuella vanor eller organisatoriska rutiner, flyttas fokus från vad som kan eller 

inte kan pågå i aktörernas medvetande – deras idéer och värderingar – till omedvetna och 

automatiska aktiviteter inbäddade i för givet tagna rutiner. Barnes (2001) förklarar att eftersom 

praktiker utförs av människor är det alltid viktigt att fråga vad som gör att människor utför vissa 

praktiker och hur och när de gör dessa. Faktorer som kan vara av intresse för dessa 

frågeställningar är vad aktörerna har för mål, erfarenheter och tidigare kunskaper. Utifrån 

Swidlers (2001) resonemang om att länka det människor säger med det de gör, det vill säga, att 

praktiker kan vara både fysiska och språkliga handlingar och göranden, blir även prat om 

görande, inte bara görande i sig är av intresse att studera.  
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Forskningsgenomgång 

Nedan presenteras tidigare forskning om Ledarskap i ideella organisationer, 

Ledarskapsdiskurser och Ledarskapspraktiker. Avslutningsvis för jag även ett resonemang om 

Den sammantagna bilden av forskningsfältet.  

För att hitta relevant tidigare forskning i området sökte jag litteratur främst i Umeås 

universitetsbiblioteks databas och EBSCO (sökning i pedagogiska databasen, ERIC, och den 

sociologiska databasen SocIndex). Specifika sökord som användes var Leadership, Doing 

leadership, Non-governmental organisations, Non-profit organisations, practices, practice 

theory, praktikteori, values, och discources. Jag valde även att begränsa sökningen till 

tidsperioden 2000-2015 för att få aktuell forskning och att artiklarna skulle vara peer-reviewed 

för att säkerställa att de håller hög vetenskaplig standard. Därefter har jag även använt mig av 

referenser som jag funnit i befintliga artiklar, för att kunna bygga på och utveckla 

resonemangen.  

Ledarskap i ideella organisationer 

Flera författare poängterar att det finns begränsat med forskning om just ledarskap i ideella 

organisationer (Hailey & James, 2004; McMurray et al., 2012; Nygren et al. 2010). Hailey och 

James (2004) menar att detta är ett problem då behovet av ledarskapsutveckling i ideella 

organisationer har ökat, främst i västvärlden. Författarna lyfter även problem med hög 

personalomsättning och svårigheter att tillsätta tjänster vilket kan leda till ideella 

organisationers kollaps. Detta gör att ledarens roll i denna typ av organisationer är central för 

att utveckla och forma dess framtid. Även Lane och Wallis (2009) framhåller att ledarskapet är 

avgörande för att kunna hantera ständigt nya åtaganden och förändringar vilka behövs för 

organisationens överlevnad. Vidare påpekar författarna att andra organisationer kan lära sig av 

de ideella organisationernas ledarskap, då den inspirerande ledarstilen bidrar till flexibilitet, 

lyhördhet och delaktighet.  

Vidare beskriver flera författare (Hailey & James, 2004; Lane & Wallis, 2009; Smillie & 

Hailey, 2001; Uphoff & Esman, 1998) att ledarna ofta är nyckelpersoner vilka inspirerar, tar 

initiativ och leder utvecklingen av ideella organisationer i utsatta områden. Dessa ledare har 

tydliga och ambitiösa målsättningar samtidigt som de har förmågan att arbeta utifrån 

begränsade resurser i utsatta miljöer. (Hailey & James, 2004; Smillie & Hailey, 2001). Den 
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inspirerande ledarstilen beskrivs av författarna som värderingsdriven, kunskapsbaserad och 

anpassningsbar. I praktiken innebär det att ledarna har tydliga visioner och värderingar och ett 

starkt engagemang vilket de också kan sprida till andra (Hailey & James, 2004). Hailey och 

James (2004) belyser i sin forskning vikten av både individuella attribut och förståelse för 

kontexten inom ledarskapet i ideella organisationer. Författarna menar att effektiva ideella 

ledare kan balansera omgivningens krav från olika intressenter utan att kompromissa deras 

identitet eller värderingar. Därför bör också ledarskapsprogram fokusera på att både lyfta 

ledares individuella värderingar och identitet men också öka deras förståelse för förändringar i 

omgivningen.  

Angående ledarskap i olika kontexter kan frågan ställas; finns det någon skillnad i ledarskapet 

beroende på vilken organisation det gäller, privat, offentlig eller ideell? Forskning visar att det 

finns många likheter, men även vissa skillnader. Thach och Thompson (2007) beskriver att 

ledare i vinstdrivande, privata, och icke-vinstdrivande, offentliga och ideella, organisationer har 

likheter när det gäller värderingar såsom ärlighet, samarbete och att utveckla andra. Däremot 

skiljer de sig åt i att värdera ledarskapskompetenser. Ledare i vinstdrivande organisationer är 

mer angelägna om att poängtera vikten av tidsanvändning och självmedvetenhet. Medan ledare 

i icke-vinstdrivande organisationer värderar kompetenserna konflikthantering och att vara 

inspirerande. Författarna lyfter också ett annat exempel vilket synliggör skillnader i ledarnas 

inställning till kundservice och medarbetarna som faktor för organisationens prestation. De 

vinstdrivande ledarna framhöll kundservice som ett medel att uppnå vinst och att de ville ha 

erfarna och upptränade medarbetare för att leverera en god kundservice. De icke-vinstdrivande 

ledarna däremot, lyfte istället medarbetarna som grunden för en god kundservice.  

Ytterligare skillnader mellan ledare i vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer finns 

i frågan om konflikter i beslutsfattande processer (Schwenk, 1990). Författaren presenterar att 

konflikter i icke-vinstdrivande organisationer uppstår tidigare i beslutsfattande processer, men 

att ledarna ser det som ett analytiskt verktyg i beslutsfattandet, medan ledare i vinstdrivande 

organisationer ser konflikter som förvirrande och att de inte tillför något till beslutsprocessen.  

Detta kan kopplas till Hess och Bacigalupo (2013) vilka menar att ledare i ideella organisationer 

kan använda sig av emotionell intelligens i beslutsfattande processer för att kunna analysera 

effekter och konsekvenser av fattade beslut. Författarna förklarar att emotionell intelligens 

består av fyra delar, varav två är kopplade till individen; självmedvetenhet och självkontroll. 

Ytterligare två är kopplade till sociala relationer; social medvetenhet och hantering av 

relationer.  
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Ledarskapsdiskurser 

Den studerade forskningen om ledarskapsdiskurser har bedrivits utifrån flera olika 

infallsvinklar. Bland annat kan ledarskapsdiskurser handla om ledarskap i ett visst geografiskt 

område (Smith, Andersen, Ekelund, Graversen & Ropo, 2003), en särskild organisatorisk 

kontext, såsom privat, offentlig eller ideell sektor (Ford, 2006; Hicks & Given, 2013), eller ur 

ett feministiskt eller genusperspektiv (Ford, 2006; Madsen & Albrechtsen, 2008; Wilson & 

Cox, 2012). 

Smith et al. (2003) har undersökt ledarskapsdiskursen om det ”Nordiska ledarskapet”. 

Författarna beskriver att tidigare forskning visar att ledare i de nordiska länderna är 

individualistiska, de är mer ”feminina” och personalorienterade och de litar mer på sina 

medarbetare och har färre formella regler än ledare i södra Europa. Vidare beskrivs att nordiska 

ledare föredrar att coacha istället för att ge order. Samtidigt föredrar nordiska medarbetare hellre 

ledare som är inspirerande, har hög integritet och förordar samarbete och integrering i team. 

Smith et al. (2003) redogör även för att det ”svenska ledarskapet”, innebär att svenska ledare 

skapar delaktighet och konsulterar sina medarbetare inför beslutfattande.  

Forskning om ledarskapsdiskurser ur ett genusperspektiv presenteras bl.a. i Fords (2006) och 

Madsen och Albrechtsens (2008) studier. Ford (2006) har undersökt hur ledarskapsdiskurser i 

en organisation i offentlig sektor i Storbritannien påverkar ledare i sitt identitetsskapande, där 

utgångspunkten är post-strukturalistiskt feministiskt metodologi. Madsen och Albrechtsen, 

(2008) har i sin narrativa studie undersökt hur tre manliga ledare hanterar spänningar i 

ledarskapsdiskursen. De beskriver att intervjupersoner sammanflätar ledarskapsdiskurser om 

ett Karismatiskt (maskulint) ledarskap, och ett Delaktigt (feminint) ledarskap. Diskursen om 

det Karismatiska (maskulina) ledarskapet förklarar författarna utgår ifrån att ledaren är en 

”hjälte”, som är charmerande, vet vad den vill och leder andra människor i organisationen 

utifrån ett fast mål. Detta liknar det Ford (2006) presenterar som det ena temat i sin studie 

Macho-ledarskapet. Det handlar om att både manliga och kvinnliga chefer utövar ett 

”traditionellt maskulint” ledarskap vilket präglas av konkurrenskraft, kontroll och 

individualism. Ledarskapet konstrueras utifrån ledare-följare där ledaren har en dominant 

position och följaren är underordnad. Det andra temat är det Postheroiskt ledarskapet vilket 

beskrivs som ett relationsinriktat ledarskap med fokus på gemensam förståelse och team-känsla. 

Vidare är ledaren genuint intresserad av vad medarbetarna gör och motsäger sig tanken om att 

det ska finnas hierarkier. Detta kan jämföras med diskursen om det Delaktiga (feminina) 
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ledarskapet vilka Madsen och Albrechtsen, (2008) också diskuterar. Dessa ledare är mycket 

beroende av sina medarbetares engagemang och kunskap, och betonar vikten av jämlikhet.  Ett 

exempel på detta ges i Fords (2006) studie, där det uttrycks att den ideala ledaren är en person 

som omger sig med personer som kompletterar de egna kunskaperna och kompetenserna, och 

som tycker att det är positivt att andra är bättre på saker än de själva.  

Madsen och Albrechtsen, (2008) beskriver avslutningsvis en sammanflätning av de två 

diskurserna vilket ger upphov till en Transformativ ledarskapsdiskurs. Denna beskriver en 

ledare vilken skapar en vision, agerar som en förebild, underlättar för sina medarbetare, utmanar 

intellektuellt och visar genuint intresse för sina följare. Ledaren är karismatisk samtidigt som 

den är ödmjuk. Författarna hänvisar till Bass och Aviolos (1994) ursprungliga beskrivning av 

det transformativa ledarskapet vilket innefattar fem delar: ha karisma, vara inspirerande, vara 

en förebild, visa hänsyn till och utmana sina följare. Det transformativa ledarskapet beskrivs 

bygga på det feminina ledarskapet där värderingar som delaktighet, dialog, jämlikhet, 

demokrati, och etik främjas (Madsen & Albrechtsen, 2008). Däremot påpekar författarna att de 

maskulina elementen, såsom karisma, resultatinriktning och auktoritet också är närvarande 

dock inte lika uppenbara.  

Dessa motsägelser angående ledarskapsdiskurser mellan maskulint och feminint ledarskap, kan 

även kopplas till diskursen om ledarskap (Leadership) och ledning (Management) (Hicks & 

Given, 2013; Kibort, 2004; Kumle & Kelly, 2004). Bland annat beskriver Hicks och Given 

(2013) hur begreppet Ledarskap (Leadership) är nära besläktat med begreppet Ledning 

(Management) men särskiljs också utifrån olika aktiviteter och egenskaper. Författarna menar 

att Ledning är relaterat till negativa och opersonliga egenskaper, såsom vardagliga 

arbetsuppgifter, kontroll- och administrativa system. Medan Ledarskap relateras till något 

positivt med fokus på mänskliga relationer, motivation och framtidsorientering.  

Ledarskapspraktiker 

Flera författare menar att ledarskapsforskningen länge har utformat teoretiska ramverk, 

modeller och instrument utifrån en kompetensinriktning, dvs.att ledarskap ses som en 

kompetens som vissa individer har (Carroll et al. 2008; Denis, Langley & Rouleau, 2010; 

Madsen & Albrechtsen, 2008). Ytterligare beskrivs att tidigare forskning har fokuserat på vilka 

kvaliteter ledare bör ha (självförtroende, optimism, karisma osv), vilka beteenden de bör 

uppvisa (vara inspirerande eller en förebild osv.), vilka förmågor de bör utveckla (kognition 
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och känslomässighet m fl.), vilken inriktning de bör ha (uppdrag eller människor) eller vilket 

ledarskapet är (interpersonellt, anpassande, strategiskt osv.) (Carroll et al., 2008). Dessa tidigare 

inriktningar lyfter frågorna vad ledarskap är och varför ledarskap behövs, men inte hur 

ledarskap görs. Författarna framhåller att en praktikteoretisk inriktning på ledarskapsområdet, 

vilken grundar sig i socialkonstruktivism, är ett viktigt tillskott till ledarskapsfältet.  

Endrissat och von Arx (2013) har i sin forskning studerat hur ledarskapspraktiker görs, även de 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. De presenterar ett teoretiskt ramverk vilket 

tydliggör relationen mellan kontext och ledarskapspraktiker. Relationen är rekursiv, vilket 

innebär att ledarskapet produceras av kontexten, men att ledarskapet också producerar 

kontexten. Kontexten är den situation som aktivt skapas av ledaren (Endrissat & von Arx, 2013; 

Grint, 2005). (Re)produktionen av kontexten beskrivs vara en pågående social 

interaktionsprocess vilken skapar gemensamma praktiker för en grupp människor. Vidare 

beskrivs att kontexten och ledarskapspraktikerna utgör, förstärker och begränsar varandra då 

båda är produkter av social interaktion. Flera författare beskriver att ledarskapspraktiker är 

dynamiska, situerade, dialektiska och kollektiva (Denis et al., 2010; Endrissat & von Arx, 

2013). Med dynamiska menas att ett ledarskapsagerande vid ett tillfälle kan förändra 

förutsättningarna för ledarskapet vid ett senare tillfälle. Att ledarskapspraktikerna är situerade 

innebär att ledarskapet sker i mindre aktiviteter omgivna av kontexten. Slutligen, att de är 

dialektiska, menar författarna handlar om att effektiva praktiker vid ett tillfälle också kan ge 

oönskade konsekvenser senare. Ytterligare förklaras ledarskapspraktiker vara kollektiva 

eftersom de bygger på gemensamma handlingsmönster och rutiner. Författarna förklarar att 

dessa fyra egenskaper utgör ledarskapspraktikernas händelseförlopp och konsekvenser över tid.  

Endrissat och von Arx (2013) lyfter även att kollektiva överenskomna praktiker ger både ledare 

och följare viktiga påminnelser om hur de ska tolka och förstå vad som händer, vid exempelvis 

organisationsförändringar. I vissa fall kan kollektiva praktiker stå i opposition till information 

som officiellt kommuniceras, då de kollektiva praktikerna ofta är starkare. Av denna anledning 

behöver ledare vara medvetna om den symboliska dimensionen av sitt görande. Deras ledarskap 

producerar praktiker vilka leder till kollektiv kunskap (Endrissat & von Arx, 2013). Författarnas 

slutsats är att om ledare vill förändra den befintliga kontexten måste förändringen börja i de 

vardagliga rutinmässiga praktikerna. Detta förutsätter också att ledarna reflekterar över 

konsekvenserna av sina praktiker och sitt handlande, både för den befintliga kontexten, men 

även för organisationen i stort, på kort och lång sikt. Eftersom ledarskapspraktiker är kollektiva 

krävs att organisationens medlemmar tillsammans undersöker och förstår de gemensamma 
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praktikerna och vilka konsekvenser dessa får. Avslutningsvis menar författarna att leda 

förändring innebär att förändra de kollektiva ledarskapspraktikerna genom kollektivt lärande.  

Ett antal forskare (Carroll et al., 2008; Longenecker, 2014) presenterar sammanställningar över 

ledarskapspraktiker. Longenecker (2014) har gjort en sammanställning av tolv praktiker vilka, 

ur ett följarperspektiv, anses vara de bästa sätten för ledare att göra ledarskap på. Resultatet 

visar att de bästa ledarna: 1) Drivs av uppdrag och resultat, skapar tydliga känslor av 

sammanhang och syfte för medarbetarna angående varför de är där och vilken funktion de har 

utifrån uppdraget. 2) Prioriterar människor, har emotionell intelligens, bra personkännedom och 

kan utveckla kontakt med sina följare. 3) Har ett bra ”spelsinne”, ledarna kan känna in 

omgivningens krav och på ett effektivt sätt möta efterfrågan och utmaningar i arbetet, vilket 

också innefattar att använda sina kunskaper och kompetenser för att kunna presentera utifrån 

målen. Ledarna beskrivs som livslånga lärare vilka konstant utvecklar sig själva och människor 

runt omkring sig att bli så bra de kan bli. 4) Är förberedda för strid, vilket menas att ledarna har 

tagit sig tid att planera och kommunicera ut vad som ska göras utifrån det givna uppdraget. 

Följarna i studien beskrev att de bästa ledarna ger dem vad de behöver för att kunna göra ett bra 

jobb, t.ex. ansvar, resurser och tid. 5) Är trovärdiga, transparenta och visar vad som gäller i allt 

de gör. De är öppna, ärliga och tydliga gentemot sina följare. 6) Tydliggör förväntningar och 

bemyndigar sina medarbetare, vilket innebär att de lägger tid och energi på att varje 

medarbetare fokuserar på sin roll, sitt ansvar och sitt mål t.ex. genom att delegera, sätta upp mål 

och förväntningar. Ytterligare skapar ledarna förutsättningar för medarbetarna att ta egna 

initiativ och göra saker själva. 7) Underlättar att göra jobbet gjort, vilket innefattar snabb 

problemlösning, kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsprocesser, effektivt beslutsfattande 

och möjligheten att ta bort hinder för resultat. 8) Skapar team och uppmuntrar till samarbete 

genom att använda sin personkännedom, föra samman människor och öka människors vilja att 

samarbeta. 9) Är bra coacher och firar framgångar. Detta gör de genom att snabbt ge feedback, 

beröm och belöna prestationer. Men även ge medarbetar utvecklingsmöjligheter genom ex, 

kompetensutveckling, mentorskap eller nya arbetsutmaningar. 10) Är tids- och resursförvaltare, 

vilket innebär att de identifierar effektiva sätt att använda tid och resurser på. 11) Skapar och 

bibehåller en balans mellan arbete och fritid. 12) Är passionerade, de entusiasmerar sina 

medarbetare, bidrar med energi och glöd till att nå uppsatta mål och de visar engagemang för 

arbetet vilket smittar av sig på människorna runtomkring. 

Ozcelik, Langton och Aldrich (2008) har kommit fram till vilka ledarskapspraktiker som 

underlättar ett positivt arbetsklimat och leder till bättre prestation och resultat på 
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organisationsnivå. Med ett positivt arbetsklimat menas ett organisationsklimat där ledare tar 

hänsyn till medarbetares emotionella behov och personliga utveckling och uppmuntrar 

uppvisande av positiva känslor (Ozcelik et al., 2008). Ledarskapspraktiker för ett positivt 

arbetsklimat kan även påverka prestationen på individ- och gruppnivå (Mccoll-Kennedy & 

Anderson, 2002; Pirola-Merlo, Hartel, Mann, & Hirst, 2002). På individnivå kan 

ledarskapspraktiker utifrån ett transformativt ledarskap, att motivera och inspirera medarbetare 

och visa hänsyn till individen, hjälpa medarbetare att hantera problem och känna större 

engagemang i arbetet vilket leder till ökade resultat på individnivå (Mccoll-Kennedy & 

Anderson, 2002). Samtidigt leder ledarskapspraktiker som uppmuntrar positiva arbetsrelationer 

i arbetsgrupper, leder till ökade gruppresultat (Pirola-Merlo, Hartel, Mann, & Hirst, 2002).  

Att ge beröm, uppmärksamma överkomna hinder, ge möjligheter till personlig utveckling och 

ha interaktion med medarbetare som synliggör individen, är exempel på det Iszatt-White (2009) 

kallar ”värderande ledarskapspraktiker”. Dessa skapar en känsla av värde hos medarbetarna 

(Iszatt-White, 2009). Författaren förklarar att mycket av ledares arbete innefattar 

kommunikation av olika slag, exempelvis att hålla i personalmöten, gå igenom strategiska 

dokument, ledningsgruppsmöten och representera organisationen. Värderande 

ledarskapspraktiker kommuniceras av ledare rutinmässigt, de är inkluderade i interaktionen i 

det vardagliga arbetet (Iszatt-White, 2009).  

Vidare finns det praktikteoretisk kritik mot ledarskap som begrepp, vilket framförs av Alvesson 

och Sveningsson (2003). De lyfter möjligheten att ledarskap egentligen är något icke-

existerande. Författarna menar att tidigare beskrivningar av ledarskapsstilar och värden bryts 

ner när ledare mer ingående beskriver vad de faktiskt gör. De förklarar att ledarna i deras studie, 

exempelvis lyfter fram lyssnande och informella samtal som viktiga göranden i sitt ledarskap, 

då detta förutsätts ha positiva effekter. Effekterna kan vara att medarbetarna känner sig mer 

respekterade, synliggjorda och mer inkluderade. Författarna argumenterar att istället för att 

agerandet i sig är särskilt, är det faktumet att det görs av ledare vilket ger agerandena det 

känslomässiga värdet. Författarna menar att det krävs en mycket större öppenhet om vad 

ledarskap kan vara, exempelvis att förstå lokala kontexter eller de kulturella dimensionerna av 

ledarskap, där språk och diskurser om ledarskap eller konstruktionen av ledarskap.  
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Den sammantagna bilden av forskningsfältet 

Inledningsvis är det en svårighet att det finns begränsat med forskning om ledarskap i ideella 

organisationer, vilket beskrivs av flera forskare. Framförallt saknas det forskning med 

utgångspunkt i praktikteorin. Den tidigare forskningen om ledarskap i ideella organisationer 

anser jag fortfarande utgår ifrån ledarskapet som ett varande, istället för ett görande.  Utifrån 

detta kan denna studie, med en praktikteoretisk ansats tillföra ökade kunskaper om ledarskapet 

som ett görande i ideella organisationer.  

Vidare är det en styrka att delar av den redovisade forskningen gör jämförelser mellan ledarskap 

i icke-vinstdrivande och vinstdrivande organisationer. Denna forskning visar att ledarskapet i 

olika kontext både uppvisar skillnader och likheter. Exempelvis visas att ledare har liknande 

värderingar när det gäller ärlighet, vikten av samarbete och att utveckla andra (Thach och 

Thompson, 2007). Samtidigt skiljer de sig åt i vilka kompetenser de värderar, såsom effektiv 

tidsanvändning och självmedvetenhet (ledare i vinstdrivande organisationer) eller, 

konflikthantering och att vara inspirerande (ledare i ideella organisationer).  

Utifrån forskningsgenomgången går det även att utröna en viss obalans i mängden forskning 

om ledarskapsdiskurser och ledarskapspraktiker. Det finns tydligt en mängd studier gjorda om 

ledarskapspraktiker, dvs. görandet av ledarskap. Däremot har det varit en svårighet att hitta 

studier om ledarskapsdiskurser inom en specifik organisatorisk kontext. Istället utgår den 

forskning som hänvisas till i denna forskningsgenomgång från en geografisk kontext eller en 

specifik teoretisk utgångspunkt, som t.ex. feministisk teori. Jag har inte heller kunnat hitta 

någon forskning där diskurs och praktik kopplas samman på det sätt som det görs i denna studie. 

I den bemärkelsen kan denna studie tillföra kunskaper om sammankopplingen mellan diskurs 

och praktik i ledarskap, dvs. vad organisationer framhåller för bild av ledarskapet och hur ledare 

sedan praktiserar ledarskapet. Denna fördjupade kunskap är inte bara viktig för ideella 

organisationer utan kan också vara möjlig att applicera i en privat eller offentlig organisation. 

Majoriteten av studierna i forskningsgenomgången bygger på antingen intervjuer, vilken är den 

vanligaste metoden, eller enkätundersökningar. Även denna studie använder intervjuer men 

också dokument för att kunna svara på forskningsfrågan, vilket är ett bidrag till forskningsfältet. 
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Metod 

Nedan presenteras hur jag gått tillväga i denna studie. De områden som berörs i detta kapitel är 

Fallstudien som metodologi, Datainsamling, Bearbetning och analys och Uppsatsens kvalitet 

och trovärdighet.  

Fallstudien som metodologi 

Då syftet med studien är att studera hur ABFs ledarskapskultur tar sig i uttryck genom dess 

ledarskapsdiskurs, dvs. dess önskade ledarskap och uttryckta värderingar, och 

ledarskapspraktik, ombudsmännens beskrivningar av hur de gör sitt ledarskap, passar det väl 

att utforma studien som en kvalitativ fallstudie. Att studien fokuseras på en viss situation, 

händelse, företeelse eller person beskriver Merriam (1994) är partikularistiskt, en av fyra 

grundläggande egenskaper som är utmärkande för kvalitativt inriktade fallstudier. Detta 

bekräftas även av Creswell (2013), som förklarar att fallstudien är en metodologi med ett 

kvalitativt angreppssätt där forskaren studerar ett verkligt fall i en tillfällig kontext eller flera 

fall över en längre tid. Fallet kan begränsas antingen inom en viss tid eller till en specifik plats. 

Det kan vara en individ, mindre grupp, organisation, ett partnerskap, ett samhälle, en relation, 

en beslutsprocess eller ett specifikt projekt (Creswell, 2013). I detta fall har jag som forskare 

valt att studera en begränsad företeelse, ledarskapskulturen, inom en specifik kontext, den 

ideella organisationen ABF. Merriam (1994) hävdar även att fallstudien passar till 

undersökande av praktiska problem eller frågor i vardagliga situationer, vilket också 

överensstämmer med det etnometodologiska perspektivet inom praktikteorin som studerar 

vardagligt handlande.  

Merriam (1994) beskriver att den andra egenskapen hos fallstudien är att den är deskriptiv, 

vilket betyder att fallets beskrivning och tolkning av resultatet är omfattande och fylligt. 

Eftersom jag har använt mig av olika typer av data, främst kvalitativa intervjuer men också 

styrande dokument för verksamheten, kommer jag att kunna få en bild av ledarskapandet inom 

ABF, vilket leder till att studien blir deskriptiv. Flera författare påpekar även att 

datainsamlingen i en kvalitativ fallstudie sker genom flera olika källor till information, 

intervjuer, observationer, videomaterial, dokument och rapporter (Creswell, 2013; Merriam, 

1994; Yin, 2007).  
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Vidare beskriver Merriam (1994) att fallstudien ska vara heuristisk, vilket innebär att studien 

ska öka läsarens förståelse av den studerade företeelsen. Detta har jag uppnått genom att hålla 

en stringens genom min teoretiska utgångspunkt, mina val av insamlingsmetoder och mitt 

resultat. Men också genom att resultatet i sig lyfter fram rika beskrivningar av ombudsmännens 

ledarskap. 

Slutligen förklaras fallstudien vara induktiv dvs. att ny kunskap och förståelse bildas genom 

studien vilket kan generera teorier, generaliseringar, nya begrepp eller hypoteser (Merriam, 

1994). Däremot skulle mitt förhållningssätt i denna studie mer kunna beskrivas som abduktivt, 

vilket innebär att jag växlat mellan redan kända kunskaper och teorier, och empiri, den 

insamlade datan, i olika faser av studiens genomförande (Fejes och Thornberg, 2015).  Teorin, 

i detta fall den praktikteoretiska utgångspunkten, har endast styrt de övergripande 

frågeområdena och utarbetandet av intervjuguiden. Därefter har det varit empirin, dvs. 

intervjusvaren och dokumenten som fått styra studien framåt. Analysarbetet av 

ledarskapsdiskursen och ledarskapspraktiken i ABF har genomförts genom att jämföra 

intervjusvaren både sinsemellan men också med dokumenten, för att söka efter mönster och 

teman (Fejes och Thornberg, 2015). Det har inte förekommit några föregivna teman eller 

kategorier utan samtliga har skapats utifrån empirin, vilket är ett induktivt förfarande i 

analysarbetet. Samtidigt har jag varit öppen gentemot vad empirin kan visa, har jag hela tiden 

haft den praktikteorin utgångspunkten i åtanke. Detta poängterar även författarna, att forskaren 

ska vara öppen gentemot empirin, men samtidigt inte avvisa teoretiska förföreställningar. 

Genom studien har jag undersökt hur ombudsmännen beskriver sitt ledarskapande och vad de 

praktiskt gör i sitt ledarskapande. Ledarskap i den här studien tolkas som en pedagogisk process, 

dvs. vad ledare gör och inte vad ledare är. Forskningsfrågorna för denna studie överensstämmer 

med Merriams (1994) förklaring om att forskningsfrågorna i en kvalitativ fallstudie ställs 

utifrån processer, ”Hur sker detta?”, och förståelse för dessa processer ”Vad?”, ”Varför?”, 

”Hur?”.  

Datainsamling 

Inspirationen för datainsamlingen för den här studien kommer från den praktikteoretiska 

utgångspunkten och Swidlers (2001) praktikteori. Författaren menar att kultur, dvs. 

värderingar, tar sig uttryck genom diskurser och praktiker. För att studera ledarskapskulturen 
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inom ABF utifrån dessa två nivåer, diskurser och praktiker, har jag därför valt att använda mig 

av dokument och intervjuer (Se Figur 2.).  

 

Figur 2. Val av datainsamling, fri tolkning utifrån Swidlers (2001) praktikteori. 

Empirin till denna studier har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med 12 

ombudsmän i ABF samt ett styrdokument och ett studiematerial framtagna av ABF. Detta gör 

att jag har en utgångspunkt i styrdokumenten, vilket ledarskap som är önskvärt inom 

organisationen och vad organisationen eftersträvar. Samtidigt kommer jag att få berättelser och 

beskrivningar av ombudsmännen om hur de gör sitt ledarskap i sin vardag.  

Dokument 

För att undersöka hur ledarskapsdiskursen inom ABF uttrycks, har jag bl.a. använt mig av vissa 

av organisationens styrdokument och studiematerial. Fördelen med att använda dokument för 

att studera en diskurs är på grund av dess stabilitet (Merriam, 1994). Dokument förändras eller 

påverkas inte av min närvaro och kan därför fungera som en ”objektiv” informationskälla 

Intervjuer

Praktiker VÄRDERINGAR Diskurser

Dokument

(Intervjuer)

Kultur som studieobjekt  
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(Merriam, 1994). Det styrdokument jag valt ut är ABFs Idéprogram (ABF, 2011) och 

studiematerialet ”Att leda en idéburen organisation” (ABF, 2013) som ABF tagit fram. 

Bedömningen att just dessa två dokument ska användas har gjorts utifrån att de ger information 

som är relevanta för studiens frågeställningar (Merriam, 1994) och att dess information är av 

stor vikt för studien (Bryman, 2009). Anledningen till att jag valt just dessa två dokument är för 

att det ena, idéprogrammet, är en beskrivning av ABFs värdegrund, vad de anser sig stå för och 

det förklarar vilka värderingar organisationen har. Det är ett offentligt dokument vilket finns 

lättillgängligt på deras hemsida och finns i tryckta exemplar på deras lokala kontor. Det andra 

dokumentet är riktat till de personer som arbetar som ledare och chefer inom ABF, vilka också 

är målgruppen för den här studien. Det är ett tryckt dokument vilket ges ut till de personer som 

går en studiecirkel eller kurs i materialet. Jag har fått tillgång till studiematerialet genom en 

ombudsman på ABFs förbundsexpedition.   

Kvalitativa intervjuer  

Genom att använda kvalitativa intervjuer har jag kunnat undersöka ledarskapspraktiken inom 

ABF, dvs. ombudsmännens beskrivningar av Vad de gör och Hur de gör sitt ledarskap. Men 

jag har även kunnat studera ledarskapsdiskursen genom att en av intervjufrågorna fångat deras 

syn på ledarskapet inom ABF. Den kvalitativa intervjun passar väl till ändamålet då jag vill 

undersöka intervjupersonernas synvinklar och synsätt (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 

2009). Intervjuerna har varit semistrukturerade där jag som intervjuare haft friheten att kunna 

avvika från min intervjuguide för att ställa frågor i annan ordning och på andra sätt (Bryman, 

2009).  

Intervjuguiden (Se bilaga 1.) har varit indelad i tre delar, ”Inledning, ”Beskrivning” och 

”Praktiker”, med ett antal frågor under varje del. Den första delen bestod av inledande frågor, 

såsom ”Berätta om ditt arbete” och ”Beskriv en arbetsdag”, vilka öppnar upp för spontana och 

fylliga svar från intervjupersonen där hen beskriver upplevelser och erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Syftet med den andra delen ”Beskrivning”, är att söka svar på frågor som 

jag anser handlar om ombudsmännens värderingar om ledarskapet, det var exempelvis frågorna 

”Hur är du som ledare?” och ”Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap?”. Under denna del ställdes 

också en fråga om hur de upplever ledarskapet inom ABF. Denna behandlade deras bild av 

ABFs ledarskapsdiskurs och användes som en del i analysen av ledarskapsdiskursen. Den sista 

delen ”Praktiker” fokuserade på ombudsmännens görande av ledarskap, med frågor som ”Vad 

gör du som ledare?”, ”Vilka aktiviteter leder du?”, ”Hur agerar du?” osv. Under dessa två delar 
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förhöll jag mig relativt fritt till intervjuguiden och valde hellre att låta intervjupersonen utveckla 

sina resonemang fritt, vilket ledde till att jag kunde få svar på mina frågor utan att behöva ställa 

dem. Istället använde jag mig av uppföljningsfrågor för att intervjupersonen skulle fortsätta sitt 

resonemang, specificerande frågor för att förtydliga och följa upp något intervjupersonen sagt, 

sonderande frågor för att fördjupa intervjupersonens beskrivningar och tolkande frågor när jag 

velat förtydliga eller klargöra min tolkning av intervjupersonens svar (Kvale & Brinkmann, 

2009). Ett exempel på detta är att jag ställt en fråga om hur de upplever sig själva som ledare 

eller hur de beskriver sig själva som ledare. De har exempelvis gett svaret ”jag är tydlig”. Då 

har jag följt upp frågan med en görande-fråga, ”hur/vad gör du för att vara tydlig?” och på så 

sätt fått en beskrivning en beskrivning av ett görande, till exempel att ”jag mailar ut samma 

information till alla”. 

Ofta kan forskare genomföra en pilotundersökning för att exempelvis testa intervjufrågorna 

eller sig själv som forskare inför huvudstudien (Bryman, 2009). Jag valde att inte göra detta då 

jag nyligen genomfört intervjuer och känner mig sedan tidigare trygg i intervjusituationen. Jag 

upplevde även att intervjuguiden var så pass öppen och att jag varit noga med att förbereda 

tydliga följdfrågor innan, vilket gjorde att jag hade möjlighet att anpassa mig efter varje enskild 

intervjusituation.  

Intervjuerna har genomförts både som direkta intervjuer där jag besökt intervjupersonens 

arbetsplats och genomfört intervjun där, men också som telefonintervjuer på grund av att 

ombudsmännen arbetat i olika delar av landet (Bryman, 2009). Samtliga intervjuer har varat 

mellan 50-75 minuter och samtliga har spelats in via röstinspelare på min privata mobiltelefon, 

därefter har ljudfilerna lagts in i min dator och anonymiserats. 

Urval och informanter  

Urval i den här studien har gjorts genom ett icke-sannolikhetsurval, vilket är en blandning 

mellan målinriktat och ändamålsenligt urval (Merriam, 1994). Ändamålsenligt urval innebär att 

urvalet görs utifrån ett antal kriterier. De kriterier som jag har valt att sätta upp för deltagarna i 

studien är att de ska vara ombudsmän med operativt personalansvar, inom den studerade 

organisationen ABF. I beskrivningen av ABF, fastställs att det är totalt 59 ombudsmän i 

organisationen, varav 25 kvinnor och 34 män. För att få en nyanserad bild av det valda 

studieområdet har det varit viktigt för mig att ha jämn könsfördelning bland intervjupersonerna, 
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med också en geografisk spridning över landet. På så sätt har jag också gjort ett målinriktat 

urval (Merriam, 1994).  

Kontakt med möjliga deltagare i studien har gjorts via mail till ett antal ombudsmän, både 

genom mig själv och en samordnare på ABF. Anledningen till att jag tagit hjälp av en 

samordnare är för att kunna hitta de ombudsmän som matchade mina urvalskriterier då 

organisationen har olika struktur i olika distrikt och avdelningar.  

Intervjupersonerna för den här studien är tolv ombudsmän, sex kvinnor och sex män, från hela 

Sverige, Skåne i söder till Västerbotten i norr. De har arbetat olika länge som ombudsmän i 

ABF. En har jobbat några månader medan en annan har jobbat över 30 år som ombudsman. 

Medianvärdet för tiden som anställd ombudsman är 5 år, medelvärdet är ca 7 år. Fem av 

intervjupersonerna har tidigare arbetat inom ABF innan de blev ombudsmän. Det finns också 

organisatoriska olikheter på grund av att tre personer är ombudsmän för distriktsorganisationer, 

fyra är ombudsmän för länsavdelningar och fem är ombudsmän för lokalavdelningar. Antalet 

anställda ombudsmännen har personalansvar för har också en vid spridning då en ombudsman 

har två anställda medan en annan har ca 40 anställda, men både medianen och medelvärdet för 

antalet anställda är ca 15 personer.  Informanterna är i åldrarna mellan ca 40-65 år, medelåldern 

är 53 år.  För att kunna följa svaren från respektive ombudsman har jag valt att kalla dem för 

OM1-12 i resultatet, där de med ojämna siffror är kvinnor och de med jämna siffror är män. 

Bearbetning och analys 

Bearbetning och analys av datainsamlingen har i huvudsak genomförts med hjälp av 

meningskoncentrering och meningskategorisering som analysmetoder vilka lämpar sig väl vid 

analyser av stora mängder material som handlar om ett visst område (Kvale & Brinkmann, 

2009). På grund av att intervjumaterialet varit så pass omfattande i jämförelse med dokumenten 

har däremot slutbearbetningen och presentationen av resultatet skiljt sig något. I denna studie 

benämns övergripande kategorier för Teman, dessa är synliggjorda genom både fet och 

kursiverad stil. Underkategorier till dessa teman benämns Kategorier, vilka synliggörs genom 

kursiv stil. Inga teman eller kategorier är bestämda på förhand utan allt har skapats och formats 

utifrån empirin.   
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Diskurs 

Bearbetningen och analysen av ledarskapsdiskursen inom ABF behandlar främst den 

innehållsanalys som jag genomfört av de två dokumenten (Bryman, 2009). De två dokumenten 

som ligger till grund för analysen är ABF:s idéprogram ”Att göra en annan värld möjlig”, och 

studiematerialet ”Att leda en idéburen organisation”. ABFs idéprogram (2011) är ett officiellt 

dokument på 30 sidor uppdelat i två delar ”ABF- en idérörelse” och ”ABFs utmaningar”. Detta 

är av betydelse för ledarskapet inom ABF då det fastställer organisationens grundläggande 

värderingar och syfte. Ledarna inom ABF är de som ansvarar för att värderingarna i detta 

dokument kommuniceras i hela organisationen, bland anställda, medlemsorganisationer, 

cirkelledare och deltagare. I den första delen av idéprogrammet beskrivs ABFs uppdrag och 

dess grundläggande värderingar. Därefter presenteras ett antal utmaningar ABF ser i samhället 

och vad de ska göra för att arbeta med dessa. Jag har valt att plocka ut de delar som behandlar 

grundvärderingar och görande kopplade till dessa vilka jag anser är relevanta för studien. Det 

innebär att vissa delar i idéprogrammet är utelämnade.  

Studiematerialet ”Att leda en idéburen organisation” (ABF, 2013) är ett 82-sidigt dokument 

vilket riktar sig till chefer och ledare och handlar om rollen som länk mellan styrelse och 

anställda. Dokumentet används bland annat i den interna och nationella 

ombudsmannautbildningen som ABF har, men det är också tänkt att exempelvis ABFs 

medlemsorganisationer ska kunna använda det. Det innehåller inledningsvis en diagnos där 

chefen ska bedöma hur de anser att verksamheten fungerar i olika avseenden. Därefter följer 

delavsnitt med kortare texter som beskriver olika aspekter av chefs- och ledarskapet i idéburna 

organisationer med tillhörande reflekterande frågeställningar. Även i detta dokument har jag 

gjort en värdering och ett val av de delar vilka jag anser är relevanta för studien. Det innebär 

att vissa delar i studiematerialet är utelämnade. Delavsnitten jag valt att studera i 

studiematerialet är: Chef i en idéburen organisation, Att vara chef i vardagen, Hålla 

organisationen i form och Du själv och chefsskapet. Avslutningsvis i dokumentet presenteras 

också ett antal Metoder vilka chefer och ledare kan använda i sitt fortsatta utvecklingsarbete 

vilket jag också tagit med i analysen. 

Diskursen innefattar också ombudsmännens intervjusvar på den specifika frågan ”Hur upplever 

du ledarskapet inom ABF?”. Eftersom dessa intervjusvar innefattas i diskursen, har de lyfts ut 

ur intervjuerna och istället behandlats tillsammans med dokumenten. Däremot har jag använt 
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samma metod för analysen av den frågan som för den övriga intervjubearbetningen vilket 

beskrivs i en mer omfattande genomgång nedan.  

Den innehållsanalys jag har genomfört innebär att jag undersökt teman och mönster i de utvalda 

dokumenten och resultatet från intervjuerna (Bryman, 2009; Merriam, 1994). Däremot förklarar 

Bryman (2009) att hur man bär sig åt för att hitta dessa teman är något som sällan förklarats, 

men i Tabell 1. visas en beskrivning av hur jag gått tillväga. 

Tabell 1. Bearbetnings- och analysprocessen av ledarskapsdiskursen genom dokument och intervjusvar 

Genomläsning av dokument 

Genomförande av meningskoncentrering av dokument 

Sammanställning av meningskoncentrering av dokument  

Sammanställning av intervjusvaren i Excel 

Genomförande av meningskoncentrering av intervjusvaren 

Sammanställning av meningskoncentreringen av intervjusvaren 

Genomläsning av sammanställningarna av dokumenten och intervjusvaren 

Genomförande av meningskategorisering och jämförande analys av dokumenten och 

intervjusvaren 

Utvecklande av sammanfattande figur för ledarskapsdiskursen  

Sammankoppling av diskursen och praktiken 

Analys i förhållande till tidigare forskning 

 

Inledningsvis gjorde jag en första genomläsning och meningskoncentrering av varje dokument 

för sig och intervjusvaren för sig. Meningskoncentreringen skedde på samman sätt som Kvale 

& Brinkmann (2009) beskriver tillvägagångssättet för analys av transkriberingar. Det innebar 

att jag plockade ut korta och koncisa stycken ur texterna, vilka jag ansåg vara relevanta för 

studien och hade med ledarskapsdiskursen inom ABF att göra. Därefter sammanställde jag 

meningskoncentreringen för vardera av de två dokumenten separat.  

Jag sammanställde även resultatet på den specifika frågeställningen ”Hur upplever du 

ledarskapet inom ABF?” från intervjuerna i ett Excel-dokument. Efter det kunde jag genomföra 

meningskoncentrering av intervjusvaren och sammanställa dessa till en förklarande text.  

I detta skede hade jag tre texter, sammanställningarna av meningskoncentreringen från de två 

dokumenten och sammanställningen av meningskoncentreringen från intervjusvaren. När dessa 
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delar var färdiga gjorde jag en ny genomläsning av de tre sammanställda texterna. Detta gjorde 

jag för att få en överblick över resultatet om ledarskapsdiskursen inom ABF. Därefter kunde 

jag göra en meningskategorisering, likt Kvale & Brinkmann (2009) förklarar att 

meningskoncentreringen kodas i teman och kategorier. I min jämförande analys mellan de tre 

sammanställda texterna plockade jag ut de teman och mönster jag kunde utröna. Detta ledde 

även till att jag utvecklade en figur vilken även sammanfattar ledarskapsdiskursen inom ABF.  

Slutligen kopplade jag samman analysen av ledarskapsdiskursen med det övriga resultatet och 

analyserade detta utifrån tidigare forskning.  

Praktik 

Ledarskapspraktiken inom ABF, dvs. ombudsmännens göranden, handlingar och aktiviteter 

(vad och hur de gör), analyserades genom intervjuerna. I bearbetningen och analysen av de 

transkriberade intervjuerna har jag komprimerat och kopplat samman informationen från 

samtliga intervjuer för att därefter reducera, förstärka, tolka och tydliggöra resultatet (Merriam, 

1994). Genomförandet förklaras i Tabell 2.  

Tabell 2. Bearbetnings- och analysprocessen av ledarskapspraktiken genom intervjuer 

Transkribering av samtliga intervjuer 

Genomläsning av samtliga intervjuer 

Inplacering av intervjuerna i kodningsprogrammet Open code för meningskoncentrering 

Genomförande av meningskoncentrering 

Flyttning av resultatet till Excel 

Genomförande av meningskategorisering 

Genomförande av sökningar i Excel efter särskilda ord 

Sortering av meningskategoriseringen i mindmaps  

Skrivning av förklarande texter till mindmaps   

Bearbetning av mindmaps till tabeller 

Sammankoppling av praktiken och diskursen 

Analys i förhållande till tidigare forskning 

 

Redan i transkriberingen av mina intervjuer, inleddes den tolkande processen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Då strukturerade jag upp materialet vilket också gav mig överblick över det 

Varje intervju har jag personligen transkriberat så ordagrant som möjligt för att kunna 
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säkerställa studiens kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Däremot har jag valt att inte skriva ut 

pauser, skratt eller andra typer av uttryck som inte är ord, på grund av att jag anser att vad de 

säger, vilka ord de använder är det som jag vill lägga mitt fokus på (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Efter transkriberingen gjorde jag en första genomläsning av samtliga intervjuer för att skapa 

mig en ännu tydligare bild av materialet. Därefter lade jag in intervjuerna i 

kodningsprogrammet Open Code för att genomföra meningskoncentreringen. Det innebär att 

jag omformulerade intervjupersonernas resonemang till korta och koncisa uttalanden (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Därefter flyttade jag resultatet till Excel för att kunna få en bättre överblick 

över meningskoncentreringen. I Excel påbörjade jag meningskategoriseringen där uttalandena 

kodades i olika teman och kategorier som växt fram under analysens gång (Kvale & Brinkmann, 

2009). Dessa kategorier kunde vara kopplade till olika aktiviteter, såsom ”Möte med 

medlemsorganisationer”, ”Samtal med medarbetare” eller ”Beskrivning av sitt ledarskap”. 

Genom meningskategoriseringen tydliggjordes resultatet om VAD ledarna gör, dvs. olika 

aktiviteter och HUR ledarna gör sitt ledarskap, dvs. de förhållningssätt de använder. För att 

fördjupa min analys, ta reda på mönster i intervjuerna och framförallt säkerställa resultatet sökte 

jag efter specifika ord som jag uppmärksammat att flera ombudsmän använt. På detta sätt kunde 

jag tydligt utröna framstående ord och uttryck. Exempel på ord sådana vanligt förekommande 

ord var ”Transparent”, ”Idéprogram/Värdegrund”, ”Dialog”, ”Närvarande/Tillgänglig”, 

”Föregå med gott exempel/Förebild” och ”Tydlig”.  Detta gav mig tydlig information om hur 

många ombudsmän som nämnde just dessa ord och i vilka sammanhang.  

Efter meningskategoriseringen och ordsökningen sorterade jag in alla resultat i mindmaps, 

vilket är en bra metod för att tydliggöra och synliggöra all data. Det gav mig en tydlig överblick 

över alla delar vilket gjorde att jag kunde dela in resultatet i övergripande Teman och 

underliggande Kategorier. Det underlättade även skrivningen av de förklarade texterna i 

resultatet. Jag valde även att lyfta in citat från intervjuerna för att förstärka och ge exempel på 

hur dessa kategorier tog sig i uttryck.  Mindmapsen bearbetades därefter om till tabeller för att 

göra resultatet mer överblickbart.  

Slutligen sammankopplades resultatet för ledarskapspraktiken inom ABF med resultatet från 

diskursdelen och en analys gjordes i förhållande till tidigare forskning.  

Studiens kvalitet och trovärdighet 
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Vid kvalitativ forskning finns det flera kriterier att förhålla sig till för att säkerställa kvaliteten 

på forskningen, vilka skiljer sig från kriterierna som krävs vid kvantitativ forskning (Bryman, 

2009). Författaren redogör för fyra trovärdighetskriterier:  

1) Tillförlitlighet, dvs. hur troliga resultaten är.  

2) Överförbarhet, dvs. om resultatet kan överföras till andra kontexter.  

3) Pålitlighet, dvs. om liknande resultatet kan visas vid ett annat tillfälle. 

4) Möjlighet att styrka och konfirmera, dvs. om forskarens värderingar påverkat studiens 

resultat på något sätt.  

Mot bakgrund av dessa kriterier kan främst tre aspekter för att öka studiens kvalitet lyftas fram. 

Den första aspekten handlar om användandet av olika metoder. Studiens resultat bygger på både 

interna dokument och intervjuer, vilka har analyserats tillsammans för att skapa studiens 

resultat. Detta stärker tillförlitligheten, då det liknar det Bryman (2009) kallar för triangulering, 

dvs. användandet av flera metoder eller datakällor vid kvalitativa studier.  

Genom att jag använt mixade metoder har det varit viktigt för mig att vara transparent och 

beskriva varje steg i genomförandet och analysprocess, vilket är den andra aspekten i att öka 

studiens kvalitet. Transparensen har också varit av vikt eftersom jag använt ett abduktivt 

förhållningssätt för att förtydliga i vilken fas teorin kontra empirin styrt studien framåt. 

Inledningsvis utgick jag ifrån praktikteorin i utformandet forskningsfrågorna och 

intervjuguiden, för att sedan låta empirin styra i bearbetningen och analysen av resultatet. 

Transparensen i beskrivningarna av hur jag gått tillväga ökar tillförlitligheten, eftersom det blir 

tydligt hur studiens resultat växt fram. Det ökar även möjligheten att styrka och konfirmera 

resultatet eftersom min roll som forskare visat i beskrivningen av tillvägagångssättet.  

Den tredje aspekten handlar om användandet av fylliga kontextbeskrivningar i resultatet. Detta 

har jag gjort både för att visa på trovärdigheten i resultatet, men också för att stärka 

överförbarheten och pålitligheten. Att jag genomfört en fallstudie av ABF, gör att jag kan ge en 

tydlig beskrivning av just den organisationen. Det stärks ytterligare av att intervjupersonerna är 

ombudsmän från hela Sverige. Framförallt stärks kvaliteteten av att det är innehållet i 

dokumenten och intervjupersonernas berättelser som stått i centrum för denna studie. Jag som 

forskare har inte haft några förbestämda teman jag letat efter, utan jag har använt deras egna 

ord och uttryck och lyft fram dessa i resultatet. Genom hela analysarbetet har det varit 

dokumenten och ombudsmännens beskrivningar som format resultatet.  
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Det ska även tilläggas att jag som genomför denna studie har tidigare kunskaper om ABF som 

organisation då jag är engagerad i en organisation som delar samma grundläggande värderingar 

och är medlemsorganisation hos ABF. Jag har deltagit i studiecirklar och utbildningar som ABF 

ansvarat för. Detta påverkar det fjärde kvalitetskriteriet, att kunna styrka och konfirmera, då 

mina värderingar kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. Men i och med de aspekter jag 

beskrivit ovan, och att jag kontinuerligt diskuterat varje steg i arbetsprocessen med min 

handledare, anser jag att jag kunnat förhålla mig till min förförståelse, då det är jag som forskare 

som är det främsta mätinstrumentet i kvalitativa studier (Merriam, 1994).  

Etiska reflektioner 

Under studiens gång har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har varit 

tydlig gentemot mina intervjupersoner om syftet med uppsatsen och vad deras bidrag ska 

användas till. På detta sätt har jag förhållit mig till informationskravet. Deltagandet i studien 

har byggt på frivillighet och samtycke, i enlighet med samtyckeskravet. Under intervjuerna har 

jag också informerat om att de inte behöver svara på någon fråga om de inte vill och uppmuntrat 

till att fråga om det är någon fråga de inte förstår, vilket ett antal deltagare också gjort. 

Ytterligare har jag har frågat om de godkänt att jag spelat in intervjuerna.  

Inledningsvis använde jag mig av en samordnare på ABF för att hitta ombudsmän att intervjua, 

vilken samlade in svar om deltagande i studien och vidarebefordrade dessa till mig. På så sätt 

vet även den personen vilka intervjupersonerna är. Däremot har jag varit mycket noga att 

hantera både intervjuinspelningarna och transkriberingarna konfidentiellt genom att förvara det 

i min privata dator i krypterade mappar och filer. Det är endast jag som vet vilken ombudsman 

som sagt vad i intervjuerna. Även sammanställningen av bakgrundsfakta har grovkategoriserats 

för att säkerställa intervjudeltagarnas anonymitet, exempelvis information om deras ålder eller 

vilken typ av enhet, avdelning eller distrikt, de ansvarar för. Vidare benämns ombudsmännen 

OM1-12 genom hela arbetet, där ojämna nummer är kvinnor och jämna nummer är män. På 

detta sätt har jag tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Slutligen beskriver Vetenskapsrådet 

(2002) nyttjandekravet, vilket jag har förhållit mig till genom att endast använda resultatet av 

intervjuerna i forskningssyfte. 
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Resultat 

Baserat på Swidlers (2001) praktikteori består en specifik kultur av diskurser och praktiker. För 

att kunna studera ABF:s ledarskapskultur har jag därför både studerat ett antal av 

organisationens dokument vilka är av betydelse för ledarskapet och genomfört intervjuer där 

ombudsmännen fått berätta vad de gör och hur de gör sitt ledarskap (Se Figur 3.).  

 

Figur 3. Fri tolkning utifrån Swidler (2001, s. 75) av hur ledarskapspraktik och ledarskapsdiskurs bildar ledarskapskulturen i 

en organisation. 

Med hjälp av dokumenten och delar i intervjuerna om hur de upplever ledarskapet i ABF har 

jag analyserat ledarskapsdiskursen i organisationen. Därefter har jag använt intervjuerna för att 

beskriva och analysera ledarskapspraktiken. Slutligen presenterar jag en sammanfattning av 

ledarskapskulturen där jag sammankopplar de två delarna, ledarskapsdiskursen och 

ledarskapspraktiken. 

Nedan kommer jag först att presentera resultaten av Ledarskapsdiskursen inom ABF,  

Ledarskapspraktiken inom ABF och Ledarskapskulturen inom ABF. 

Ledarskapsdiskursen inom ABF 

Resultatet för ABFs ledarskapsdiskurs grundar sig på två delar, beskrivningar av 

organisationens ledarskap i övergripande dokument och ledares egna beskrivningar av hur de 

uppfattar ABFs ledarskap i intervjuer. Sammankopplingen av dessa två delar bildar ABFs 

ledarskapsdiskurs (Se figur 4.). 

Ledarskaps-
praktik

Ledarskaps-
diskurs 

Ledarskaps-
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Figur 4. Beskrivningen av organisationens ledarskap i dokument och i intervjuer bildar organisationens ledarskapsdiskurs. 

De analyserade dokumenten och intervjusvaren vittnar om att det önskade ledarskapet i ABF 

utgår från att grundläggande värderingar ska genomsyra organisationen. Med hjälp av 

meningskoncentrering och meningskategorisering av de tre texterna (sammanställningar av de 

två dokumenten och intervjusvaren) har jag kunnat identifiera tre övergripande teman och 

underliggande kategorier, vilka definierar ledarskapsdiskursen inom ABF (Se Tabell 3.). Dessa 

tre teman är Idébärande, Kommunicerande och Utvecklande.  

 

 

De tre temana i ledarskapsdiskursen inom ABF är också nära sammankopplade och interagerar 

med varandra vilket illustreras i figur 5 nedan.  
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Tabell 3. Teman och kategorier för Ledarskapsdiskursen inom ABF 

Idebärande Människosynen 

 Demokratisynen 

                                                                                                                                                                          Synen på folkbildning 

Kommunicerande   Samtala 

 Samarbeta 

  Aktivt lyssnande 

Utvecklande   Vara en demokratisk förändringskraft 

 Utveckla arbetsgruppen 

  Använda ett lösningsorienterat synsätt  
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Figur 5. Ledarskapsdiskursens huvudteman inom ABF. 

Idebärande  

Det första temat, Idebärande, beskriver hur de grundläggande värderingarna, som beskrivs i 

idéprogrammet, konkretiseras och omsätts i praktiken av ledare, både i studiematerialet och i 

intervjuerna. De kategorier som innefattas under temat är: Människosynen, Demokratisynen och 

Synen på folkbildningen. Dessa kategorier är också framstående värderingarna i samtliga 

studerade texter.  

I ABFs idéprogram tydliggörs ABFs Människosyn och grundvärderingen ”alla människors lika 

och unika värde” (ABF, 2011 s. 3).  De beskriver att deras vision är ett rättvist samhälle fritt 

från förtryck vilket också ligger till grund för deras huvudsakliga uppdrag, att frigöra 

människor, individuellt och kollektivt. ABFs Människosyn innebär att varje människa ses som 

en tillgång, med förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Vidare har varje 

människa rätt att växa utifrån sina förutsättningar och behov. De menar att ”individen växer i 

mötet med andra, människor skapas och skapar tillsammans” (ABF, 2011 s. 9). Därför 

beskriver ABF att deras folkbildningssträvan handlar om alla människors frihet och jämlikhet, 

samt utveckling och ansvar, som aktiva medborgare i samhället och världen. Detta kan även 
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kopplas till beskrivningen i studiematerialet om att hur en organisation arbetar är både en fråga 

om effektivitet men också en fråga om ideologi. Det beskrivs att: 

”I en organisation som t ex har demokrati, alla människors lika värde och 

behovet av mångfald i sin idégrund, är det angeläget att tänka igenom hur 

detta ska avspegla sig också i de arbetsformer som används i 

organisationen.” (ABF, 2013. s. 27) 

Därefter lyfts ett antal aspekter vilka påverkar valet av arbetsformer utifrån ett ideologiskt 

perspektiv. Exempelvis graden av öppenhet, formalitet eller hierarki, människosyn eller 

belöningssystem. Valet av arbetsform kan bero på vilken typ av uppgift som ska lösas, men 

också på vilken kultur och tradition som finns i organisationen. Vidare beskrivs att ett 

konstruktivt och kreativt arbetsklimat är avgörande för ett bra resultat i verksamheten, vilket 

påverkar engagemanget och positiviteten i arbetet. Dimensioner för ett kreativt arbetsklimat 

kan vara; känslan av utmaning, att arbetsuppgifterna känns meningsfulla och utmanande, 

känslan av frihet och självständighet, att medarbetarna känner att de har handlingsutrymme och 

mandat inom sitt ansvarsområde, känslan av idéstöd, att egna idéer uppmuntras och tas tillvara, 

känslan av tillit, att man kan lita på varandra i arbetsgruppen och känslan av lekfullhet, och att 

kreativitet och nytänkande uppmuntras. Det beskrivs också att arbetsklimatet påverkas också 

av den rådande organisationskulturen, vilket alla i organisationen ska arbeta för att vara 

stödjande. Det innebär att kulturen stödjer organisationens idé och syfte vilket bidrar till 

engagemang och handling.  

Detta överensstämmer med vad flera ombudsmän uttrycker i intervjuerna, att ledarskapet i ABF 

handlar om att leva utifrån organisationens idé och värderingar. En ombudsman säger att:  

”Vi har ju våra idéprogram och vårt sätt att vara inom ABF och det är ju det 

som legaliserar olika beslut. Då gäller det ju att lyfta fram det. ́ Gör en annan 

värld möjlig`, solidaritetstänkandet. Vår människosyn, vår kunskapssyn och 

vår samhällssyn det är det vi jobbar efter.”(OM6) 

En annan ombudsman, OM9, menar att ledarskapet växer fram i samarbetet med kollegorna då 

hon utgår från meningen med folkbildningen; att dela erfarenheter och kunskaper mellan 

varandra i syfte att växa som människor. Studiematerialet diskuterar ytterligare att ledare och 

chefer i en ideell organisation som ABF beskrivs särskilja sig från chefer och ledare i andra 

verksamheter framförallt genom att utöva sitt ledarskap i överensstämmelse med 
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organisationens grundläggande idé och värderingar. Rollen som chef kräver ett tydligt uppdrag 

och ett tydligt mandat men också en tydlighet när det gäller vilka förväntningar som finns från 

uppdragsgivaren. Det förutsätter att chefen ställer frågor till sig själv om varför man vill vara 

chef och vad man vill göra, hur man vill utöva sitt ledarskap och på vilket sätt ledaren vill att 

organisationens värderingar ska visas i sitt ledarskap.  

Ett tydliggörande exempel på hur värderingarna bör omsättas i praktiken handlar om 

Demokratisynen. Demokrati förklaras i idéprogrammet vara en rörelseriktning och en process 

istället för ett tillstånd eller system. De menar att när människor är fria och jämlika i samverkan 

med andra, utan exempelvis köns- och klasskillnader eller diskriminering, utvecklas också 

samhället som bäst. Därför ska de motverka alla former av ojämlika förhållanden och stimulera 

samhälls- och folkrörelseengagemang. Ytterligare skriver de att en ”verklig demokrati” 

förutsätter människors närhet till makt, inflytande och beslutsfattande även inom den egna 

ABF-organisationen. I studiematerialet förklaras hur chefer kan involvera medarbetarna i 

beslutsprocessen. Ett exempel som ges är att använda olika former vid beslutsfattande, såsom: 

konsensusbeslut, där alla är med och resonerar och man gemensamt kommer fram till ett beslut 

som alla ställer sig bakom, majoritetsbeslut, där flera förslag läggs fram och därefter fattas 

beslut genom omröstning, eller chefsbeslut, där chefen lyssnar in olika förslag och sedan fattar 

beslut. Ytterligare beskrivs att majoriteten av det gemensamma arbetet sker i mötesform, både 

i helgrupp och i mindre arbetsgrupper. Därför är det av betydelse att tänka över hur mötestiden 

används då det påverkar hur väl mötet fungerar. Att alla ska komma till tals för att få in så 

många åsikter och aspekter som möjligt förklaras vara grundläggande för ett bra möte. Alla ska 

känna sig delaktiga och känna gemenskap i gruppen. Mötesledaren ges ett antal tips på hur hen 

kan skapa delaktighet exempelvis genom att dela in deltagarna i mindre diskussionsgrupper 

eller fördela ordet efter att deltagare har begärt ordet. Synen på demokrati visas också i 

intervjuerna genom att några ombudsmän beskriver vikten av att bygga en platt organisation 

där människor är delaktiga i beslutsfattande och att de som ledare är öppna och visar tilltro till 

medarbetarna.  

Ett annat exempel på hur värderingarna omsätts i praktiken handlar om Synen på folkbildningen. 

Alla människors rätt till bildning och utveckling utifrån individens villkor beskrivs i 

idéprogrammet vara grunden för ABFs bildningssyn. Bildningen ska inte vara förutbestämd 

eller bestämd av andra. Men människan beskrivs som en social varelse och därför behövs mötet 

och samspelet med andra för att individen ska kunna utvecklas och lära sig nya saker. 

Folkbildningstraditionen inom ABF grundar sig på erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande 
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och de vill förena vardagslärande med olika former av organiserat lärande. ABF skriver att de 

vill:  

”utveckla bildning och utbildning som stödjer människors förmåga att lära 

nytt, hantera nya situationer, se sammanhang, samverka, värdera 

information och skapa ny kunskap.” (ABF, 2011. s. 10).  

De lyfter också att folkbildningen är idén om att människor genom bildning, kan ges mod och 

kunskap och därigenom få makt och ansvar både i vardagen och i samhället i stort. I intervjuerna 

beskrivs att utgångspunkten för ledarskapet är idén om folkbildningen dvs. att dela kunskaper 

och erfarenheter mellan varandra för att växa som människor. Idén och syftet med 

folkbildningen redogörs för ingående i idéprogrammet, där de skriver att människor genom 

bildning ges mod och kunskap och därigenom makt och ansvar i både i samhället och i sina 

egna liv. Där förklaras också att alla människor har rätt till bildning, utveckling, livslångt och 

livsvitt lärande. Synen på folkbildningen illustreras även i studiematerialet exempelvis genom 

att chefer bör organisera arbetet på ett sätt som tar tillvara på människors kompetens. Vidare 

beskrivs hur chefer kan arbeta med kompetensutveckling. Det kan handla om olika sätt att ge 

medarbetare ny kunskap och möjlighet att omsätta kunskapen i praktiken men också mod att 

faktiskt våga använda kunskapen fortsättningsvis. Det kan innebära att prova nya 

arbetsuppgifter, göra studiebesök, praktisera på en annan avdelning eller vara med i ett 

utvecklingsprojekt. Det behövs även ett system för vardagligt lärande där medarbetarna får 

reflektera tillsammans och dela med sig av sina erfarenheter från verksamheten. Det poängteras 

också att det lärande samtalet är den viktigaste formen för att skapa en lärande organisation.  

Kommunicerande  

Temat Kommunicerande förklarar hur ledarna i ABF vill kommunicera idéprogrammet i sin 

helhet både i den egna organisationen men också till omvärlden runt omkring. De förklarar i 

idéprogrammet att ABF är en mötesplats för människor och rörelser, en samorganisation för 

medlemsorganisationer, en idérörelse för bildning, utbildning och kultur och en pedagogisk och 

organisatorisk utvecklingsresurs för medlemsorganisationer, deras medlemmar och andra 

föreningar och grupper vilka delar ABFs grundläggande värderingar. Kommunicerandet är 

därför nära sammankopplat med Idébärandet. Det handlar om att kommunicera ut 

värderingarna, genom de tre kategorierna Samtala, Samarbeta och Lyssna aktivt.  
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Genomgående i ledarskapsdiskursen framhålls samtalet, och att Samtala. I studiematerialet 

beskrivs att ledarna ska hålla värderingarna och diskussionen kring värderingarna levande i 

organisationen. Chefen ska också se till att värderingarna återspeglas i verksamheten. Detta 

görs genom att Samtala och komma överens om värderingarna tillsammans med personalen 

och framförallt leva och leda utifrån värderingarna. Vidare beskrivs att kommunikation handlar 

både om vad man säger och gör, men också vad man inte säger och gör. Särskilt som ledare och 

chef skickar det signaler till medarbetarna om vad hen anser vara viktigt och inte. Det lyfts att 

chefen ska förmedla styrelsens beslut, förtydliga uppdraget och motivera medarbetarna att 

arbeta mot det gemensamma målet. Ytterligare uttrycks i intervjuerna att ledarna ska vara goda 

ambassadörer för ABF och stå för en hög kvalitet och professionalitet i verksamheten. Alla 

människor oavsett vem det är, som har kontakt med dem ska bli bemötta på ett trevligt och 

positivt sätt. Detta handlar också om vad ledarna i ABF kommunicerar ut, både i organisationen 

och utanför, gentemot medlemsorganisationer, cirkelledare och andra.  

I begreppet kommunikation tolkas både vikten av att Samtala men också att Samarbeta in, 

vilket återspeglas på flera ställen i samtliga texter. I idéprogrammet beskrivs att ”Samtal och 

samarbete är demokratins livsnerv” (ABF, 2011. s.6), att det är en förutsättning för individens 

utveckling och lärande och att grunder för det fördjupande lärandet är samtalet. Vidare skriver 

de att de ska vara: 

En pedagogisk och lärande organisation som präglas av en levande 

kommunikation och ett reflekterande arbetssätt som gör att såväl individer 

och grupper som hela organisationen lär sig.” (ABF, 2011. s. 26) 

I studiematerialet förklaras att chefen behöver organisera arbetet på ett sådant sätt att det stödjer 

samarbete och samverkan för att kunna förverkliga visionen. Vidare beskrivs att för att en 

arbetsorganisation ska fungera behövs samordning och samarbete mellan personer som arbetar 

med liknande områden, men också kontakt mellan verksamheter som i vanliga fall inte möts. 

Detta beskrivs skapa en övergripande förståelse för hur helheten och de enskilda 

verksamheterna hör samman.  

Studiematerialet lyfter också upp att ett av de viktigaste verktygen för chefen är samtalet, både 

det löpande och det strukturerade samtalet. Det Aktiva lyssnandet i samtalet, att chefen i första 

hand lägger fokus på medarbetarens berättelse och att ställa frågor för att få fördjupade 

kunskaper om medarbetarens situation. Därefter kan chefen ställa olika typer av frågor för att 

försäkra sig om vad hen har hört. Dessa frågor beskrivs gärna vara speglande, förtydligande 
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och öppna för att kunna fördjupa förståelsen och relationen, men i vissa fall även slutna frågor 

för att stämma av om chefen uppfattat informationen rätt. Det uttrycks att:  

”Genom samtal uppstår möjlighet till ömsesidig respekt för insikt om vilken 

styrka olikheterna i en arbetsgrupp kan innebära. Det är också i samtalet du 

bygger den långsiktiga relation som gör ett positivt ledarskap möjligt.” 

(ABF, 2013. s. 42) 

Utvecklande  

Det sista temat som kännetecknar ledarskapsdiskursen i ABF är Utvecklande. Detta tema 

kännetecknas av ABFs vilja att utvecklas. Detta tema kännetecknas av kategorierna Vara en 

demokratisk förändringskraft, Utveckla arbetsgruppen och Ha ett lösningsinriktat synsätt.  

Idéprogrammet lyfter flera tydliga skrivelser om utveckling, exempelvis, att Vara en 

demokratisk förändringskraft och utveckla demokratin. De förklarar flera gånger att demokratin 

är en process och att den ständigt måste erövras och utvecklas. Även deras slogan ”Gör en 

annan värld möjlig!” uppmanar till aktion för förändring och utveckling. Detta visar att även 

det Utvecklande är nära sammankopplat med det Idébärande, i och med att utveckling också 

är en del av ABFs värderingar.  

Studiematerialet beskriver att chefen behöver ta hänsyn till arbetsgruppens dynamik, men också 

Utveckla arbetsgruppen för att se till att den fungerar bra ihop. Det kan uppnås genom tydliga 

strukturer och rutiner, gemensamt syn- och förhållningssätt och en tydlig arbets- och 

ansvarsfördelning. Chefens ansvar förklaras vara att tydliggöra och definiera uppdraget och att 

motivera och engagera medarbetarna i arbetet. Samtidigt ska personerna i arbetsgruppen veta 

sitt ansvar, sina mandat, resurser och tidsramar. Arbets- och ansvarsfördelningen ska utgå från 

medarbetarnas förmågor och ska också ge dem möjlighet att utvecklas i sitt uppdrag. Om något 

är otydligt är det medarbetarnas ansvar att be om förtydligande men också lyfta upp med chefen 

om det uppstår problem eller samarbetssvårigheter.  

Vidare redogörs för hur chefer ska arbeta med utvecklingsarbete tillsammans med sina 

medarbetare genom omvärldsbevakning men också kontinuerlig reflektion om olika områden 

såsom värderingarna, ledarskapet och hur verksamheten ska nå de önskade resultatet utifrån 

idén och visionen. Om organisationen ska kunna gå från idé till önskade resultat krävs att chefen 

ställer sig frågor om: Vad hen ska göra? Hur hen ska göra det? Chefens arbete är att hålla målen, 

idén och visionen levande bland medarbetarna och återkommande ställ sig frågan om arbetet 
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med styrelsens fastställda verksamhetsplan stämmer överens med organisationens idé och om 

arbetet leder till att målen uppnås.  

Studiematerialet beskriver även hur en organisation kan Använda ett lösningsorienterat synsätt. 

Det innebär att man fokuserar på lösningar och vad man kan göra annorlunda istället för att 

fokusera på fel och problem. Det kan till exempel vara att formulera mål, göra framgångsanalys 

och erkänna styrkor. Detta beskrivs leda till ett mer positivt och konstruktivt angreppssätt i 

utvecklingsarbetet. Ytterligare framhålls att organisationen hela tiden behöver reflektera över 

hur man ska nå sina uppsatta mål utifrån medlemmarnas behov. Har behoven förändrats? Bör 

organisationen ändra sitt sätt att bemöta behoven? Bör organisationen utveckla ny verksamhet? 

Det beskrivs även hur man kan arbeta med omvärldsbevakning, vilken inledningsvis handlar 

om att skapa sig en bild av utvecklingsbehovet och nuläget. Detta kan ske både genom att chefen 

systematiskt inventerar kunskaper om medlemmars behov i arbetsgruppen, men också genom 

att själv vara ute på medlemsträffar. Därefter behöver chefen tillsammans med arbetsgruppen 

forma en bild av den önskade framtiden, exempelvis genom att sätta upp konkreta mål och 

aktivitetsplaner. Genom att involvera medarbetarna i hela utvecklingsprocessen förklaras det 

även finnas goda förutsättningar för att förändringarna ska genomföras och fungera i 

verksamheten. Det behövs också en tydlig plan för uppföljning av utvecklingsarbetet där målen 

och aktivitetsplanerna får möjlighet att omprövas. I intervjuerna har flera ombudsmän framfört 

kritik och utvecklingsförslag angående ledarskapet i ABF. Den utveckling som 

intervjupersonerna beskriver behöver göras av ledarskapet inom ABF handlar främst om att 

skapa större enighet i organisationen. Ytterligare lyfts vikten av ett tydligt ledarskap från 

styrelsen från OM10. Detta kan sammankopplas med det studiematerialet beskriver om att 

chefen förklaras vara länken mellan styrelsen och de anställda.  

Ledarskapspraktiken inom ABF 

Nedan presenteras resultatet från de tolv intervjuerna med ombudsmän inom ABF. Resultatet 

för ledarskapspraktiken för ombudsmän i ABF är indelat i två delar (Se Figur 6.). Den ena delen 

handlar om vilka aktiviteter som ombudsmännen deltar i eller leder vilket jag tolkat handlar om 

VAD ledarna gör. Den andra delen fokuserar på ombudsmännens beskrivningar av HUR de gör 

sitt ledarskap genom att använda olika förhållningssätt.  
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Figur 6. Aktiviteter ledarna leder och deltar i och ledarnas förhållningssätt bildar organisationens ledarskapspraktik. 

Nedan kommer jag att presentera vilka aktiviteter ombudsmännen deltar i och leder vilket 

beskriver vad de gör i sitt arbete. Därefter redogör jag för hur ombudsmännen beskriver sina 

förhållningssätt, dvs. hur de gör sitt ledarskap. De med ojämna siffror är kvinnor och de med 

jämna siffror är män.  

Aktiviteter ombudsmännen leder och deltar i  

En av de inledande frågorna i intervjuguiden handlade om att ombudsmännen skulle beskriva 

en arbetsdag. Flera av dem skrattade till lite och svarade ungefär att ”ja, den ena dagen ser då 

inte ut som den andra”. Flertalet förklarar att deras tjänst innefattar personalansvar, 

ekonomiansvar och verksamhetsansvar. Därefter kom en blandad beskrivning av Aktiviteter, 

både Interna och Externa, som ombudsmännen leder och deltar i, dvs. VAD de gör i 

ledarskapet (Se Tabell 4.). När ombudsmännen leder aktiviteterna handlar det om att vara med 

och påverka, styra i en viss riktning och fatta beslut i olika frågor. När de beskriver att de deltar 

handlar det om att representera organisationen och berätta om vad ABF kan bidra med i olika 

sammanhang. 
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Tabell 4. Sammanställning av Aktiviteter ombudsmännen leder och deltar i 

Externa aktiviteter Medlemsorganisationer 

samordna och planera studier 

och kulturverksamhet 

  genomföra utbildningar 

  delta på årsmöten 

  Andra aktörer möten med föreningar 

  

möten med politiker och 

tjänstemän 

  möten med myndigheter 

  

möten med 

länsbildningsförbund 

  möten med andra ombudsmän 

Interna aktiviteter Styrelsearbete 

förbereda och delta i 

styrelsemöten 

  leda utifrån verksamhetsplanen  

  

kontinuerlig dialog med 

verksamhetsutskottet 

 Administration personaladministration 

  skrivarbete  

  praktiskt arbete 

 Ekonomi fatta ekonomiska beslut  

  ekonomiadministration 

  Samtal med medarbetare enskilda samtal 

  samtal i grupp 

 

De Externa aktiviteterna sker utanför deras juridiska enhet (lokal- eller länsavdelning eller 

distrikt) medan de Interna aktiviteterna sker inom den egna juridiska enheten, tillsammans 

med medarbetare, styrelse och verksamhetsutskott (VU).  

Externa aktiviteter 

De Externa aktiviteterna beskrivs framförallt vara arbetet med Medlemsorganisationerna och 

Andra aktörer. Dessa aktiviteter kännetecknas av olika typer av möten där de deltar men också 

ibland leder. Några intervjupersoner poängterar specifikt att arbetet som ombudsman bygger 

mycket på möten.  

Medlemsorganisationer 

De flesta ombudsmännen berättar om arbetet med sina Medlemsorganisationer där de deltar på 

möten för att hjälpa till att samordna och planera studier och kulturverksamhet. Några berättar 
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också att de konkret leder och genomför utbildningar hos medlemsorganisationerna såsom 

cirkelledarutbildningar eller utbildningar med styrelser.  

Några ombudsmän menar att det är viktigt för dem att vara ute i verksamheten och träffa de 

grupper ABF arbetar med, till exempel genom att delta på årsmöten för att representera och 

berätta om organisationen. OM 7 berättar att:  

”Jag brukar alltid passa på vid alla tillfällen där vi blir inbjudna att berätta 

om vår fantastiska verksamhet och vad vi kan erbjuda. Jag tycker det är 

jätteviktigt att komma ut både till föreningar och till medlemsorganisationer 

och berätta varför man ska samarbeta med ABF, vilka fördelar vi har av 

varandra och hur viktigt det är.” (OM7) 

Andra aktörer 

De flesta ombudsmän beskriver olika möten med Andra aktörer. Ett exempel som nämns av 

många är möten med föreningar som inte är medlemsorganisationer som bjuder in till sina 

årsmöten. Några nämner möten med politiker och tjänstemän i kommuner, landsting och 

regioner om exempelvis bidrag eller gemensamma projekt. Hälften diskuterar även om att 

möten med myndigheter som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket handlar om projekt 

för gemensamma målgrupper. En ombudsman berättar så här om dessa möten:  

”Jag leder olika träffar med kommunalråd, arbetsförmedlingschefer, mm. 

Det är nånting som också är ganska nytt. Vi har olika kommunledningar, 

myndighetschefer som vi ger input till och som vi diskuterar om olika insatser 

tillsammans med. Och vi har ett antal temadagar per år med de fokusgrupper 

som vi kallar dem, det kan vara LO-ombudsmän, ett kommunalråd, 

arbetsförmedlingschefer som vi bjuder in och som vi ger olika kunskaper. 

Samtidigt som vi då odlar relationer med folkhälsosamordnare, kultur- och 

fritidschefer i en kommun. Det är oerhört viktigt att, det är väl också ett 

arbete jag leder då, ett arbete som ger oss kontakter utanför våra 

traditionella målgrupper.” (OM8) 

Några pratar vidare om att delta i möten med länsbildningsförbund, en sammanslutning där alla 

studieförbund i länet träffas för att diskutera gemensamma frågor.  
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”Som ledare för ABF så har jag också en roll i det samlade 

studieförbundsarbetet i länet, där vi har länets bildningsförbund, där det är 

jätteviktigt att jag som företrädare för studieförbundet ABF finns med och 

påverkar och till och med beslutar hur vi ska arbeta… Där så är det så att 

ABF har alltid posten som vice ordförande eller ordförande… Vi vill gärna 

ha en tung post i länets bildningsförbund just för att kunna, ja, styra så gott 

det går… Det kan handla om landstingets syn på anslag till folkbildningen 

över huvud taget, det är såna frågor som man vill diskutera och vara med 

och påverka och styra.” (OM5) 

Hälften berättar också om möten med andra ombudsmän och ombudsmannakonferenser där de 

diskuterar gemensamma frågor och utbyter kunskaper och erfarenheter. OM3 berättar också att 

de i dessa möten kan fatta övergripande beslut som ska gälla för samtliga avdelningar i ABF-

distriktet, som t.ex. deltagaravgifter till kurser.  

Interna aktiviteter 

Ombudsmännen lägger största delen av sin arbetstid på olika typer av Interna aktiviteter. En 

av ombudsmännen förklarar att han leder ca 15-20 % av sin arbetstid, men att 40-50 % går till 

att ha olika typer av samtal med medarbetare. OM5 menar att hon leder sina medarbetare 

åtminstone 80 % av sin arbetstid och övriga 20 % handlar om att representera organisationen i 

olika sammanhang. I de Interna aktiviteterna ingår delarna Styrelsearbete, Administration, 

Ekonomi och Samtal med medarbetare.  

Styrelsearbete 

De flesta ombudsmän berättar om olika typer av Styrelsearbete, exempelvis att arbeta med 

styrelsemöten, leda utifrån verksamhetsplanen och ha kontinuerlig dialog med 

verksamhetsutskottet. 

Angående styrelsemöten nämner några ombudsmän att de bland annat förbereder ärenden inför 

mötena, är föredragande i många punkter på dagordningen och att de för protokoll på 

styrelsemötena.  

Vissa ombudsmän beskriver också att det är deras uppgift att leda utifrån verksamhetsplanen 

(VP) vilken styrelsen fastställer. Några förklarar att de utifrån VP:n utarbetar aktivitetsplaner 
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eller strategiska utvecklingsplaner i processer tillsammans med både styrelsen och 

medarbetarna.  

Flertalet förklarar också att de har en kontinuerlig dialog med verksamhetsutskottet vilket är 

deras bollplank i sitt arbete, vid till exempel, organisationsförändringar. 

Administration 

Många ombudsmän berättar om olika typer av Administration såsom personaladministration, 

skrivarbete och praktiskt arbete. Dessa aktiviteter är nära sammankopplade med 

personalansvaret och ekonomiansvaret vilket flera ombudsmän nämnt att de har.  

Majoriteten av ombudsmännen beskriver olika personaladministrativa arbetsuppgifter. De har 

fackliga förhandlingar, gör rekryteringar och hanterar löner. Fysiska arbetsmiljöfrågor beskrivs 

också av ett antal ombudsmän, exempelvis att delta i skyddsronder eller planera inköp in 

ergonomiska hjälpmedel. 

Ett antal ombudsmän berättar också att arbetet innefattar skrivarbete. Exempelvis att skriva 

olika projektansökningar eller rapporter vilket de gör både själva men också tillsammans med 

medarbetare.  

Hälften av ombudsmännen beskriver praktiskt arbete, exempelvis att ordna med lokalunderhåll. 

Det är flera ombudsmän som nämner hur de är ansvariga för att deras lokaler fungerar som de 

ska, det kan handla om att ordna med städning, ventilationssystem eller ombyggnationer och 

reparationer. Några ombudsmän berättar också att de har flyttat till nya lokaler och måste därför 

ordna med telefoni och IT-frågor för alla medarbetare. En ombudsman uttrycker att: 

”det är mycket praktiska frågor som ska lösas som man inte tänker på, vi har 

sex kontor, och det är städ, och det är post”…”Det handlar om flytt, kontrakt, 

städning, såna här saker, det här praktiska. Telefoni, det ska sägas upp avtal, 

när man har så många kontor, det här praktiska dagliga arbetet.” (OM11) 

Ekonomi 

Angående aktiviteten Ekonomi berättar majoriteten av ombudsmännen hur de förhåller sig till 

ekonomiansvaret genom att fatta ekonomiska beslut och arbetar med ekonomiadministration. 
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Som tidigare förklarat beskriver många ombudsmän att för att kunna fatta ekonomiska beslut 

för sin enhet måste de ha en ekonomisk överblick, men några berättar också att deras 

medarbetare har eget budgetansvar över sina arbetsområden. OM3 uttrycker att hon:  

”Jag måste ju ha någon form av framförhållning när det gäller en ekonomisk 

analys. Jag måste se till så att vi har en grund att fortsätta vårt arbete på, att 

följa upp helheten i den budget vi har.” 

Vidare förklarar några att de ofta fattar ekonomiska beslut i samråd med antingen styrelsen eller 

med personalgruppen beroende på hur stora summor det rör sig om. Någon berättar också att 

hen kan fatta ekonomiska beslut om det inte är någon annan som gör det, eller om de inte 

kommer fram till något i arbetsgruppen. Ett antal ombudsmän beskriver också hur de ser på 

ekonomiska förutsättningar. En ombudsman, OM11, menar att det alltid finns pengar för 

verksamhet. En annan, OM12, berättar att eftersom det är skattepengar de finansieras av är det 

en fråga om effektivitet, men inte utifrån ett vinstintresse utan utifrån att skapa så mycket 

folkbildning och kultur som möjligt. 

Ett antal ombudsmän berättar att de genomför viss ekonomiadministration såsom att göra 

budgetuppföljningar utifrån de satta budgetramarna, ansöka om bidrag och attesterar fakturor.  

Samtal med medarbetare 

Alla ombudsmän beskriver på ett eller annat sätt Samtal med medarbetare, återkoppling, 

uppföljning, vägledning, vara ett bollplank, ge råd och stöd. Samtalen kan både vara enskilda 

och i grupp. 

De enskilda samtalen kan innebära spontana, informella samtal, där en medarbetare kommer in 

på rummet för att fråga något i förbifarten. OM2 förklarar att: 

”Det finns dom som jag har dom[samtalen] med informellt en gång i 

månaden och kanske formellt var tredje månad ungefär om jag säger att all 

personal har ett formellt samtal ungefär en gång i kvartalet. Medan det 

informella, det sker relativt ofta”…” då finns hela tiden den här idén om vart 

vi ska och vad som är viktigt i det som vi gör.” 

Det kan också vara planerade utvecklingssamtal eller lönebeskedssamtal. Flertalet förklarar att 

de har dessa samtal ca en gång per år då de tar upp olika frågeställningar med sina medarbetare. 
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Dessa frågeställningar handlar om hur medarbetarna uppfattar den aktuella situationen, vad de 

skulle vilja göra och vilka behov de har av stöd från dem som ledare. OM6 berättar också att 

han använder utvecklingssamtalen för att diskutera sitt ledarskap och vad han kan göra bättre 

som ledare.  

OM11 beskriver att hon har en halvtimmes individuella uppföljningssamtal var tredje vecka 

med all personal. Eftersom de är utspridda i flera kommuner träffar hon inte alla dagligen och 

genom dessa samtal menar hon att hon får en mycket bra överblick över personalen. Dessa 

samtal präglas av medarbetarnas egna berättelser, där denne först har ca 10 minuter till att 

berätta vad de vill, hur det är, hur det känns och vad deras uppgifter är. Därefter har 

ombudsmannen 10 minuter till att ”checka av” och ställa uppföljningsfrågor och slutligen pratar 

de om hur medarbetaren ska arbeta vidare.  

”Jag får en överblick över vad de gör, hur de mår, vad som är bra, och 

negativt, och det vi kan utveckla och det som de tycker är väldigt positivt.” 

(OM11) 

Samtalen i grupp syftar främst till personalmöten som hålls mer eller mindre regelbundet. Ett 

par ombudsmän beskriver att de har personalmöten varannan vecka, medan en har det ca var 

femte-sjätte vecka. Många ombudsmän förklarar på olika sätt vikten av att planera verksamhet 

tillsammans, att alla delar med sig av vad de gör och att alla medarbetare ska ha kunskap om 

vad alla i organisationen gör. Ett exempel på detta är OM3 som förklarar att deras möten 

kännetecknas av att personalen delar med sig av vad de gör just nu, vad som ligger i pipeline, 

vilka problem medarbetarna kan ha stött på och vilka kontakter de har tagit. Medarbetarna 

utbyter funderingar och pratar om hur de ska kunna stötta varandra. Hon menar också att oavsett 

om medarbetarna arbetar med administration eller är verksamhetsutvecklare ska de ha: 

”… kännedom och känsla för vad det är för nånting som vi producerar 

härifrån.” (OM3). 

En annan ombudsman (OM10) berättar att de har ett roterande schema över ansvaret för 

personalmötena. Det innebär att varje medarbetare ansvarar för ett möte, där denne ska skicka 

ut kallelse, vara ordförande och planera in en valfri aktivitet i samband med mötet, till exempel 

yoga eller någon övning.   

Några ombudsmän nämner att de leder medarbetarna i olika processarbeten såsom 

värdegrundsarbete, verksamhetsplaner och handlingsplaner för olika områden. De flesta av 
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ombudsmännen berättar att de diskuterar och ”brottas med” värderingar och värdegrund, att de 

tolkar idéprogrammet och riktlinjer tillsammans med sina medarbetare.  

Vissa ombudsmän förklarar att de har gemensamma utbildningsdagar eller personaldagar för 

all personal i distriktet eller länet där fokus ligger på kompetensutveckling i områden som 

kommunikation, retorik, visionsarbete, processutveckling mm. Någon ombudsman nämner 

även att de deltar aktivt och på samma villkor som alla andra under dessa dagar.   

Ombudsmännens förhållningssätt 

Genom analyser har jag funnit sex teman av Ombudsmännens förhållningssätt som är 

genomgående i intervjuerna. Dessa är: Kommunikativt förhållningssätt, Demokratiskt 

förhållningssätt, Stringent förhållningssätt Utvecklingsinriktat förhållningssätt, 

Situationsanpassat förhållningssätt och Positivt förhållningssätt. Varje tema består i sin tur 

av ett antal kategorier vilka ger en fördjupad beskrivning av varje förhållningssätt (Se tabell 5.).  

Tabell 5. Sammanställning av ombudsmännens förhållningssätt  

Kommunikativt förhållningssätt Ständig dialog 

 Vägledare 

                                                                                                                                                                          Närvarande/Tillgänglig 

Demokratiskt förhållningssätt  Delaktighet 

 Förtroende och tillit 

  Transparens 

Stringent förhållningssätt  Tydlighet 

 Idébärande 

  Förebildsskap 

Utvecklingsinriktat förhållningssätt  Katalysator 

 Lösningsfokuserad 

  Kompetensspridare 

Situationsanpassat förhållningssätt  Reflekterande  

  Flexibel 

Positivt förhållningssätt  Ha roligt tillsammans 

  Vårda arbetsglädjen 

 

Nedan presenteras resultatet för respektive förhållningssätt vilka innefattar ombudsmännens 

beskrivningar av HUR de gör sitt ledarskap, hur de är som ledare och vad de anser är viktigt i 

ledarskapet.  
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Kommunikativt förhållningssätt  

Det Kommunikativa förhållningssättet präglas av kommunikation mellan ledare och 

medarbetare och innefattar tre kategorier, vilka är: Ständig dialog, Vägledare och 

Närvarande/Tillgänglig. Hälften av ombudsmännen lyfter upp begrepp som kommunikation, 

att kommunicera eller kommunikativt ledarskap som något viktigt i deras ledarskap. 

Som tidigare beskrivits lägger ombudsmännen mycket tid på samtal med sina medarbetare. 

Kategorin Ständiga dialog presenterar hur de på olika sätt upprätthåller och agerar i dialogen 

med sina medarbetare. Dialogen präglas av ett givande och tagande av information där 

ombudsmännen är ett stöd för sina medarbetare och regelbundet följer upp var medarbetarna 

befinner sig i sina arbeten. Många ombudsmän förklarar vikten av att ställa och svara på frågor, 

vara ett bollplank och att ge feedback, beröm samt positiv och negativ kritik. De poängterar 

också vikten av att kunna vara tyst och lyssna, ta till sig feedback och kritik. Ett exempel på 

detta är OM2 som berättar att han har: 

”Regelbundna samtal tillsammans i grupp och enskilt för att lyssna av, var 

de är just nu. Vad tycker du om där du är? Finns det något du skulle vilja 

göra annars?”…”Vad är det som är viktigt? På den stora vägen, vem är du 

och vad är din roll?”...” På vilket sätt skulle vi kunna effektivisera för att nå 

så gott resultat som möjligt i förhållande till värdegrunden och strävan efter 

att göra ett bra jobb?” 

OM8 förklarar att:  

”När någon har gjort något bra, så är jag väldigt snabb att ge positiv kritik. 

Jag försöker att bli bättre på och har väl blivit bättre på att även ge negativ 

kritik, istället för att va likgiltig eller inte svara.”…”Vi ska ge både positiv 

och negativ kritik. Och tycker du att det är jobbigt att ta negativ kritik så är 

det viktigt att den blandas upp. Man gör ju inte bara negativa saker utan även 

positiva och bra saker. Då är det lättare att ta negativ kritik om man också 

vet att man då och då får positiv kritik.” 

Att vara en Vägledare beskriver många ombudsmän handlar om att hela tiden berätta om ABF:s 

uppdrag och värderingar, att sätta upp mål och visioner tillsammans med personalen och att 

stötta och entusiasmera personalen att sträva åt samma håll. OM1 uttrycker sig så här:  
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”Det blir mycket lättare också som ledare att leda när vi alla har sagt att det 

här är vår värdegrund, och vad betyder den? Alla ställer sig bakom ABFs 

värdegrund… Vad har vi för vision? Vad har vi för mål om fem år? Vilken 

väg ska vi gå? Och vad har vi för staket? Och att vi hjälps åt. Och 

värderingarna, vilka värderingarna är det som styr oss? Vad har vi för 

gränser? (OM1) 

Flera förklarar också vikten av att berätta om ABF:s uppdrag och värderingar även i mötet med 

andra, till exempel berättar OM9 att: 

”Jag tycker det är väldigt roligt att förklara varför vi behöver jobba med ett 

speciellt område eller en speciell inriktning. Jag tycker att det är väldigt 

roligt att vara ute och prata folkbildning. Både att påminna vårt eget folk om 

varför vi håller på, men också medlemsorganisationer och andra. Då känner 

jag att jag går igång.” 

Många ombudsmän förklarar vikten av att vara Närvarande bland och Tillgänglig för sina 

medarbetare då de ofta är utspridda på flera ställen. Flera beskriver också att det är viktigt att 

ha öppen dörr till sitt kontor så att personalen känner att de kan komma in när som helst. OM3 

menar att: 

”jag är tillgänglig för mina medarbetare i stort sätt alltid. Inte fysiskt kanske, 

det är inte alltid så att jag är på min arbetsplats med det är så att jag har en 

kommunikation antingen via telefon eller, de kan alltid nå mig. Sen kanske 

de inte alltid får svar precis exakt på minuten men att jag är väldigt 

tillgänglig för dem. Och är jag på arbetsplatsen är jag alltid fysiskt 

tillgänglig.” 

OM12 tolkar begreppet närvarande så här:  

"det innebär inte alltid att vara på plats, men det innebär att lyssna och se 

och reflektera över vad säger hon nu?”…”Det var någon som använde 

uttrycket härvarande. Närvarande då är man fysiskt på plats, härvarande då 

är man här vi är, nu, du och jag. Jag lyssnar, jag hör verkligen, jag lyssnar 

inte bara utan jag hör vad du säger, jag försöker sätta mig in i vad är det du 

vill? Vad är du besviken på? Vad är du ledsen över? Och hur kan vi då möta 
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det? Det försöker jag vara när jag är här, då försöker jag verkligen vara 

härvarande.” 

Demokratiskt förhållningssätt  

I temat Demokratiskt förhållningssätt presenteras hur ombudsmännen arbetar för att inkludera 

medarbetarna i demokratiska processer. Det innefattar de tre kategorierna Delaktighet, 

Förtroende och tillit och Transparens. 

Ett övergripande exempel för detta förhållningssätt uttrycker OM5:  

”Ett väldigt demokratiska ledarskap, försöker jag ha. Alltså där man, där vi 

tar på allvar att alla ska kunna komma till tals och alla ska kunna lyfta sina 

specifika frågor och man ska kunna ta upp både högt och lågt eller vad man 

ska säga. Vi har väldigt sällan personalmöten som är sådär att jag 

informerar och de anställda tar emot, utan jag försöker hela tiden att vi har 

en levande diskussion, att vi jobbar liksom folkbildningsmässigt med vårt 

jobb.” 

Kategorin Delaktighet bygger mycket på att ombudsmännen vill att personalen ska vara med 

och påverka och bestämma hur de ska bedriva verksamheten. Många ombudsmän beskriver på 

olika sätt hur de ger medarbetarna stor frihet och eget ansvar i sina arbeten. Ett par ombudsmän 

beskriver sig själva som prestigelösa, att det inte spelar någon roll vem som tar ledarrollen utan 

att de gärna släpper fram andra. Flera påpekar att de inte ”pekar med hela handen” eller 

”stampar foten i golvet” utan de vill att medarbetarna ska vara med och diskutera beslut och att 

beslut fattas gemensamt. Två ombudsmän förklarar att de vill ha en platt organisation, där det 

är tydligt vilket ansvar alla medarbetare har.  

OM4 använder begreppet fördelad makt, där han menar att det är viktigt att alla har mandat och 

vågar fatta beslut över sina egna verksamhetsområden och att han som ledare också ställer upp 

på de beslut som fattas ute i organisationen. Någon ombudsman berättar också att hon ger 

medarbetarna en egen budget att göra verksamhet av. Flertalet ombudsmän förtydligar också 

att de inte vill detaljstyra verksamheten utan att de istället vill ha en övergripande helhetsbild 

över arbetet. 

Många ombudsmän tydliggör också att delaktigheten bygger på ömsesidigt Förtroende och 

tillit. De påpekar att det är viktigt att medarbetarna har förtroende för dem som ledare genom 
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att alla ska kunna säga vad de tycker, att de ska kunna komma till ledaren om det är något och 

att man ska kunna vara sig själv. De beskriver också att de själva har ett stort förtroende för och 

en stor tillit till sina medarbetare. En ombudsman uttrycker att:  

”Jag vill att alla ska känna att man är med och bestämmer, och jag vill också 

att alla ska känna att jag har ett stort förtroende för dem. Om de till exempel 

har en fråga så kan jag säga att ´men det där får du bestämma. Jag litar 

fullkomligt på dig. Det där kommer att bli jättebra`. Och vissa kanske tycker 

att det är lite jobbigt men efter ett tag så lär man sig, jag tror att man växer 

i det.” (OM7) 

Den sista kategorin handlar om Transparens i organisationen vilket majoriteten av ombudsmän 

beskrivit. Transparensen bygger på att information är öppen och tillgänglig för medarbetarna, 

att exempelvis styrelseprotokoll och handlingsplaner skickas ut skriftligt och föredras muntligt 

på personalmöten. OM6 menar att: 

”Jag har en ambition om att ge de anställda information om allting som sker. 

Alla ska veta allt i princip”…”Mycket information blir det, och det kanske är 

en brist i mitt ledarskap att det kan bli för mycket information.” 

Ett annat exempel på när ombudsmännen lyfter transparensen handlar om 

organisationsförändringar eller lokalförändringar. En ombudsman menar att hon inte vill att 

medarbetarna ska gå runt och fundera på vad som ska hända utan att de får information på en 

gång. 

Stringent förhållningssätt  

Det Stringenta förhållningssättet beskriver ombudsmännens ”röda tråd” i sitt ledarskap vilket 

innefattar kategorierna Tydlighet, Idébärande, och Förebildsskap.  

Alla nämner Tydlighet, på ett eller annat sätt. Framförallt att de uppfattas som tydliga av 

människor runtomkring, att de säger vad de tycker och är ärliga. Men också att de är tydliga i 

hur de ser på organisationens uppdrag, att de sätter upp ramar, gör gränsdragningar och står upp 

för beslut om vad organisationen ska och inte ska göra.  

I kategorin Idébärande beskriver många ombudsmän att de står upp för de värderingar som 

beskrivs i ABF:s idéprogram, om alla människors lika värde, demokrati och rättvisa. Flera lyfter 

att de står upp för ABFs kunskapssyn, samhällssyn och människosyn. Några använder 
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formuleringen ”ingen är förmer än någon annan” och poängterar vikten av att behandla alla 

medarbetare lika. En ombudsman förklarar att:  

”Jag är väldigt ideologiskt övertygad om vad folkbildningen kan utföra. 

Alltså vad vi är för organisation och varför vi är viktiga och då driver jag det 

ganska hårt både inåt i organisationen och utanför organisationen. Vad vår 

idéburna, vad vårt idéprogram säger, vad våra riktlinjer säger, vad vår 

värdegrund är.” (OM3) 

Hur ombudsmännen står upp för dessa värderingar beskriver många handlar om ett 

Förebildsskap. Förebildsskapet kännetecknas av att visa värderingarna i handling, att föregå 

med gott exempel och att leva som man lär. Ett exempel som flera ombudsmän har tagit upp, 

är att om någon säger något kränkande om exempelvis en asylsökande eller mörkhyad så 

markerar de direkt och säger att det inte är acceptabelt att uttrycka sig på det sättet. En 

ombudsman, OM4, förklarar att han försöker leva som han lär genom att han och hans 

medarbetare utbyter kunskaper på personalmötena. Flertalet ledare beskriver att 100 % av deras 

arbetstid handlar om ledarskap och förebildsskap. OM1 uttrycker att: 

”Jag anser ju att är jag ledare för ABF så är jag det jämt.”…”är jag 

tillsammans med mina medarbetare på fritiden är jag en ledare och en 

förebild. Jag kan aldrig tänka att nu är jag privat, eller nu kan jag prata, jag 

måste se mig själv som ledare egentligen i alla situationer.” 

Många ombudsmän förklarar att de känner ett stort engagemang i sitt arbete och 

förebildsskapande, att de tror på och brinner för folkbildningen som metod och vad 

folkbildningen står för. Flera poängterar att arbetet som ombudsman inte har någon 

tidsbegränsning utan det är mer som en livsstil. Majoriteten framhåller också att de tycker att 

de har ett väldigt spännande, intressant och fantastiskt arbete.  

Utvecklingsinriktat förhållningssätt  

Temat Utvecklingsinriktat förhållningssätt präglas av viljan att bli bättre och definieras av 

kategorierna Katalysator, Lösningsfokuserad och Kompetensspridare.  

I kategorin Katalysator berättar flertalet ombudsmän att de vill skapa förutsättningar för sina 

medarbetare att lyckas i sina arbeten och hur de strävar efter att förbättra kulturen på 

arbetsplatsen. OM10 förklarar såhär: 
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”Jag försöker vara en slags katalysator. Det jag gör, de besluten jag fattar, 

de saker som jag försöker liksom plocka fram, de resurserna ska ju frigöra 

deras energi, det är viktigt.” 

Några ombudsmän förklarar att de är Lösningsfokuserade. De vill hitta lösningar på olika 

problem som uppstår. OM11 framhåller att: 

”Har vi ett problem då löser vi det, alltså jag ältar aldrig i det negativa utan 

hur ska vi vidare, vi måste vidare, det som har varit har varit då går vi vidare, 

hela tiden liksom. Det driver mig väldigt framåt att vi måste framåt. Ja men 

det hände för en vecka sen, det är inte aktuellt idag, det har vi lagt, utan nu 

är det ett nytt blad, hela tiden framåt.” 

Någon ombudsman poängterar dock att det inte handlar om att hon själv ska ha lösningen på 

problemet eller säga hur medarbetare ska göra utan försöker istället hitta lösningen tillsammans 

med medarbetaren genom att ställa frågor. En annan ombudsman förklarar att han vill hitta 

långsiktiga lösningar istället för att göra som man alltid har gjort och få kortsiktiga resultat.  

Att vara en Kompetensspridare handlar om att skapa möjligheter till kompetensutveckling, 

viljan att utmana sina medarbetare och dela med sig av kunskap mellan varandra. OM12 

berättar om att han vill se sina medarbetare växa och därför utmanar dem att prova nya saker 

de inte gjort tidigare, exempelvis ta på sig nya arbetsuppgifter eller ta nya kontakter. En annan 

ombudsman, OM7, förklarar att hon tidigare arbetat inom andra sektorer där kunskapen var det 

människor konkurrerade med, men att inom folkbildningen är det tvärtom, här är 

kompetensdelningen central för att uppnå organisationens mål. 

Situationsanpassat förhållningssätt  

Det Situationsanpassade förhållningssättet kännetecknas av kategorierna Reflekterande och 

Flexibel vilka förklarar hur ombudsmännen anpassar sig beroende på vilken situation de 

befinner sig i. 

Det är några ombudsmän som beskriver sig själva som Reflekterande, eftertänksamma och 

värderande vilket innebär att de gärna avvaktar med att fatta beslut om hur de ska agera i olika 

situationer.  

”Om någon kommer med en idé så säger jag inte ´nä det går inte`, utan jag 

säger så här, ´mm, jag måste nog, kan jag fundera på det här ett tag?`. Jag 
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är inte så, spontan på det viset utan jag vill gärna tänka efter vad det blir, 

vad det kan få bli för konsekvenser av saker och ting.” (OM3) 

Att vara Flexibel berättar ett par ombudsmän handlar om att vara olika i olika situationer utifrån 

vad situationen kräver. Att både kunna ge, ta och få plats i olika sammanhang, vilket OM12 ger 

ett exempel på:  

”När det handlar om att göra utbildningar för de som ska hålla cirklar och 

kurser ja, då är det automatiskt så att ombudsmannen kliver tillbaka eller 

studieansvarig kliver tillbaka, och lyssnar på mig. För att de vet att jag håller 

på med detta hela tiden. Och då blir det liksom min kompetens att genomföra 

utbildningar, att hålla utbildningar, att se pedagogik som ett sätt att förändra 

samhället, det litar man på och då låter man mig liksom ta det ansvaret.” 

Positivt förhållningssätt  

Det Positiva förhållningssättet inbegriper hur ombudsmännen gör för att Ha roligt tillsammans 

och att Vårda arbetsglädjen. 

Flera ombudsmän beskriver också hur de Har roligt tillsammans genom att åka iväg 

tillsammans på exempelvis utvecklingsdagar, att fira framgångar med tårta eller att gå ut och 

äta middag. Någon beskriver även hur de har vissa aktiviteter tillsammans utanför arbetstid.  

Många ombudsmän poängterar vikten av att på olika sätt Vårda arbetsglädjen. Några berättar 

hur de använder humor för att lätta upp stämningen på arbetsplatsen och att man måste kunna 

skratta åt sig själv och sina egna misstag. Flera poängterar att de har väldigt engagerade och 

självgående medarbetare, vilka också brinner för folkbildningen. På grund av det är det viktigt 

för ombudsmännen att vara uppmärksamma på att någon inte arbetar för mycket. 

Sammankoppling av VAD och HUR till ABFs ledarskapspraktik 

För att kunna beskriva ABFs ledarskapspraktik kopplas aktiviteterna, VAD ombudsmännen 

gör, samman med HUR de gör, det egna ledarskapet. Som tidigare beskrivits leder och deltar 

ombudsmännen för ABF i både interna och externa aktiviteter. I dessa aktiviteter använder de 

det egna ledarskapet, dvs. de sex förhållningssätten.  
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Tabell 6. Sammanställning av ABF:s ledarskapspraktiker 

Aktiviteter de leder och deltar i 

Externa aktiviteter Medlemsorganisationer 

  Andra aktörer 

Interna aktiviteter Styrelsearbete 

 Administration 

 Ekonomi 

  Samtal med medarbetare 

Det egna ledarskapet  

Kommunikativt förhållningssätt Ständig dialog 

 Vägledare 

  Närvarande/Tillgänglig 

Demokratiskt förhållningssätt  Delaktighet 

 Förtroende och tillit 

  Transparens 

Stringent förhållningssätt  Tydlighet 

 Idébärande 

  Förebildsskap 

Utvecklingsinriktat förhållningssätt  Katalysator 

 Lösningsfokuserad 

  Kompetensspridare 

Situationsanpassat förhållningssätt  Reflekterande  

  Flexibel 

Positivt förhållningssätt  Ha roligt tillsammans 

  Vårda arbetsglädjen 

 

I de externa aktiviteterna medlemsorganisationer och andra aktörer är det kommunikativa, det 

stringenta och det situationsanpassade förhållningssättet framstående. Detta utifrån att 

ombudsmännen i dessa aktiviteter ofta representerar ABF som organisation och berättar om vad 

de kan bidra med. Då blir det centralt att vara en förebild och visa vad organisationen står för, 

genom det stringenta förhållningssättet, att kommunicera detta och ha en ständig dialog med 

medlemsorganisationerna och andra aktörer, genom det kommunikativa förhållningssättet, men 

också att vara flexibel, reflektera över sin roll och ge och ta plats i olika sammanhang, genom 

det situationsanpassade förhållningssättet.  

Det tydligaste resultatet är hur det egna ledarskapet präglas av de interna aktiviteterna, främst 

av aktiviteten samtal med medarbetare. I den aktiviteten beskrivs samtliga förhållningssätt av 

olika ombudsmän, hur de samspelar och förstärker varandra. Det är tydligt att det är i relationen 
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till sina medarbetare som ombudsmännens ledarskap formas. Ett exempel är i ett personalmöte, 

där en ombudsman kan använda samtliga förhållningssätt vid en och samma aktivitet: Det 

kommunikativa förhållningssättet, för att upprätthålla den ständiga dialogen med medarbetare, 

det demokratiska förhållningssättet för få alla medarbetare att känna sig delaktiga, det stringenta 

förhållningssättet för att vara tydlig och en förebild för sina medarbetare, det 

utvecklingsinriktade förhållningssättet för att uppmuntra till kunskaps- och erfarenhetsbyte, det 

situationsanpassade förhållningssättet för att hantera varje situation utifrån dess förutsättningar 

och slutligen det positiva förhållningssättet för att sprida glädje och gemenskap i arbetsgruppen.  

Ett område som är relativt begränsat beskrivet i intervjuerna är den interna aktiviteten ekonomi. 

Däremot är det tydligt att aktiviteten genomsyras av det demokratiska förhållningssättet med 

ledorden delaktighet, förtroende och tillit och transparens. Det faktum att flera av 

ombudsmännen beskriver att deras medarbetare har ansvar för sina egna budgetar, att de har en 

syn på ekonomi där pengarna är ett medel för att uppnå målet för organisationen istället för ett 

mål i sig och att ekonomiska beslut fattas tillsammans med medarbetarna, är exempel på detta.  

Även styrelsearbetet präglas av det demokratiska förhållningssättet, då arbetet gentemot 

styrelsen är grunden för medlemsdemokratin och den demokratiska processen i organisationen. 

Men det finns också inslag av det utvecklingsinriktade och det kommunikativa 

förhållningssättet i styrelsearbetet. Främst syns detta i arbetet med verksamhetsplanen och 

strategier, men också i den kontinuerliga dialogen som ombudsmännen berättar att de har med 

det verkställande utskottet. 

Avslutningsvis i den interna aktiviteten administration, vilken beskrivs väldigt praktiskt genom 

exempelvis olika arbetsmiljöfrågor, kan det utvecklingsinriktade förhållningssättet skönjas. 

Detta med tanke på att arbetsmiljön hela tiden behöver utvecklas och bli bättre. Men också i 

skrivarbetet med exempelvis projektansökningar, vilket de gör tillsammans med medarbetare.  

Ledarskapskulturen inom ABF  

Syftet har varit att beskriva och analysera ledarskapskulturen i den ideella organisationen ABF, 

utifrån dess ledarskapsdiskurs och ledarskapspraktik. Detta har gjorts utifrån en praktikteoretisk 

utgångspunkt där värderingar synliggörs genom interaktionen mellan praktiker och diskurser 

(Swidler, 2001). Ledarskapskulturen i en organisation, i detta fall ABF, bildas alltså genom 

interaktionen mellan ledarskapsdiskursen och ledarskapspraktiken (Se figur 3.).  
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Figur 3. Fri tolkning utifrån Swidler (2001, s. 75) av hur ledarskapspraktik och ledarskapsdiskurs bildar ledarskapskulturen i 

en organisation. 

Sammanfattningsvis består ledarskapsdiskursen inom ABF av tre delar, Idébärande, 

Kommunicerande och Utvecklande. Detta har visats genom en analys av utvalda dokument 

och delar av intervjuer med ombudsmän, som lyfter den idéburna organisationens värderingar 

och ledarskapssyn. Ledarskapsdiskursen konkretiserar organisationens grundläggande 

värderingar, hur dessa ska kommuniceras av ledarna och hur ledarna utveckla verksamheten 

utifrån dessa värderingar. Ytterligare har ombudsmän inom ABF berättat i intervjuer om en 

ledarskapspraktik bestående av interna och externa aktiviteter där analysen visat att sex olika 

förhållningssätt används. Dessa är Det kommunikativa, Det demokratiska, Det stringenta, Det 

utvecklingsinriktade, Det situationsanpassade och Det positiva förhållningssättet.  

Resultatet i denna studie visar att det finns en stringens i ledarskapskulturen i ABF. Det önskade 

ledarskapet och de värderingar som framkommer i ledarskapsdiskursen beskrivs och förtydligas 

i ombudsmännens berättelser om ledarskapspraktiken. Samtliga delar i ledarskapsdiskursen 

återfinns i ombudsmännens beskrivningar av sin ledarskapspraktik på ett eller annat sätt. Temat 

Idébärande återfinns tydligt i Det stringenta förhållningssättet. Temat Kommunicerande 

återfinns i Det kommunikativa förhållningssättet. Temat Utvecklande återfinns i Det 

utvecklingsinriktade förhållningssättet. Men temana genomsyrar även de andra 

förhållningssätten som används i ombudsmännens aktiviteter. Utifrån ledarskapsdiskursen, som 

säger att det önskade ledarskapet bygger på organisationens grundläggande värderingar, och 

ledarskapspraktiken, dvs. de olika förhållningssätt som används i aktiviteterna, skulle 

ledarskapskulturen i ABF sammanfattningsvis kunna betecknas som ”det idébärande 

ledarskapet”. 

Ledarskaps-
praktik

Ledarskaps-
diskurs 

Ledarskaps-
kultur
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Avslutande diskussion 

Den avslutande diskussionen innefattar fyra områden. Inledningsvis jämförs resultaten från 

studien med tidigare forskning i en Resultatdiskussion. Sedan diskuteras den teoretiska 

utgångspunktens och metodens betydelse för studien i en Teori- och metoddiskussion. Därefter 

presenteras Studiens bidrag, vetenskapligt, samhälleligt och etiskt. Avslutningsvis ger jag 

Förslag till framtida forskning.  

Resultatdiskussion 

Som tidigare nämns visar resultatet i denna studie på att det finns stringens i ledarskapskulturen 

i ABF. Det önskade ledarskapet och de värderingar som beskrivs i ledarskapsdiskursen berättas 

om och förtydligas i ombudsmännens berättelser om ledarskapspraktiken. Stringensen i 

ledarskapskulturen bekräftas i Hailey och James (2004) påstående om att ledarskapsstilen för 

ledare i ideella organisationer är värderingsdriven, kunskapsbaserad och anpassningsbar.  

En av de grundläggande värderingarna som beskrivs i ledarskapsdiskursen under temat 

Idébärande är Synen på folkbildning och lärande. Denna värdering återspeglas till exempel i 

flera av ombudsmännens berättelser om hur de organiserar sina personalmöten. Detta kan 

kopplas till Endrissat och von Arxs (2013) forskning om relationen mellan kontext och 

ledarskapspraktiker. De menar att ledarskapet produceras av kontexten, men att ledarskapet 

också producerar kontexten. Författarna beskriver bland annat ledarskapspraktiker som 

situerade, att ledarskapet sker i mindre aktiviteter omgivna av kontexten. I detta fall är 

kontexten personalmötet, där samspelet mellan ledare och följare skapar gemensamma 

praktiker. Därigenom blir ledarskapspraktikerna även kollektiva eftersom de bygger på 

gemensamma handlingsmönster och rutiner. Flera ombudsmän förklarar exempelvis vikten av 

att planera verksamhet tillsammans, att alla delar med sig av vad de gör och att alla medarbetare 

ska ha kunskap om vad alla i organisationen gör. Detta överensstämmer väl med idén om 

folkbildningen, att dela kunskaper och erfarenheter mellan varandra för att växa som 

människor. Detta skapar en kollektivt överenskommen praktik, vilken ger både ledare och 

följare vetskap om hur de ska tolka och förstå vad som händer men också agera. Eftersom 

ledarskapspraktiker är kollektiva krävs att organisationens medlemmar tillsammans undersöker 

och förstår de gemensamma praktikerna och vilka konsekvenser dessa får (Endrissat och von 

Arx, 2013).  
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 Det är tydligt att ledarskapskulturen inom ABF har beröringar med det transformativa 

ledarskapet (Bass & Aviolo, 1994; Madsen och Albrechtsen, 2008). Bass och Aviolos (1994) 

menar att den transformativa ledaren har karisma, är inspirerande och en förebild, visar hänsyn 

till och utmanar sina följare. Dessa attribut går att finna utspridda i de olika förhållningssätten 

beskrivna i ledarskapspraktiken, exempelvis i Det stringenta förhållningssättet, vilket 

kännetecknas av Tydlighet, Idébärande och Förebildsskap. Det transformativa ledarskapet 

beskrivs även främja värderingar som delaktighet, dialog, jämlikhet, demokrati, och etik 

(Madsen & Albrechtsen, 2008), något som också tydligt framkommer i både ABFs 

ledarskapsdiskurs och ledarskapspraktik. Ytterligare exempel är när ledarna använder Det 

kommunikativa förhållningssättet, att vara en vägledare och inspirera medarbetarna i sitt 

arbete. Detta kan kopplas till det flera författare redogör för, att ledare i ideella organisationer 

är nyckelpersoner som inspirerar andra, tar initiativ och leder utvecklingen av organisationen 

framåt (Hailey & James, 2004; Lane & Wallis, 2009; Smillie & Hailey, 2001; Uphoff & Esman, 

1998). Ledarskapskulturen inom ABF återspeglar även Smiths (2003) resultat om diskursen 

kring det ”nordiska ledarskapet” vilket framhåller tillit till medarbetare, coachande 

förhållningssätt, att vara inspirerande och förespråka samarbete. Även det Smith (2003) 

beskriver som det ”svenska ledarskapet” där delaktighet och att konsultera sina medarbetare 

står i fokus, bekräftas av ledarskapskulturen i ABF, genom Demokratisynen i Idébärandet och 

Det demokratiska förhållningssättet.  

Utifrån ovanstående resonemang innebär det att ABFs ledarskapskultur skiljer sig från det 

”Maskulina ledarskapet” eller ”Macholedarskapet” vilket präglas av konkurrenskraft, kontroll 

och individualism (Ford, 2006; Madsen och Albrechtsens, 2008). Denna typ av ledarskap 

beskrivs också utgå ifrån en tydlig makthierarki, där ledaren styr följarna mot ett fast mål (Ford, 

2006). Dessa typer av begrepp och uttryck yttras inte i den bemärkelsen av ombudsmännen och 

finns inte heller med i dokumenten. Konkurrenskraft, eller begrepp kopplade till det, såsom 

effektivitet eller ekonomistyrning, är väldigt begränsat uttryckt i resultatet. Endast under temat 

Interna aktiviteter och kategorin Ekonomi är detta beskrivet kortfattat utifrån att 

ombudsmännen har det ekonomiska ansvaret vilket förutsätter en ekonomisk överblick. 

Samtidigt poängteras också att antingen har medarbetarna själva budgetansvar över sina 

verksamhetsområden, eller att ekonomiska beslut fattas gemensamt i arbetsgruppen. Det är 

också en ombudsman som beskriver begreppet effektivitet, i den bemärkelsen att de ska få ut 

så mycket folkbildning som möjligt av de skattepengar de finansieras av. Detta kan ytterligare 

liknas med resultat från Thach och Thompsons (2007) studie av ledare i vinstdrivande kontra 
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icke-vinstdrivande organisationer. Där fann man att ledare i vinstdrivande organisationer 

värderar ledarskapskompetenser, såsom effektiv tidsanvändning och självmedvetenhet medan 

ledare i icke-vinstdrivande organisationer värderade konflikthantering och att vara 

inspirerande.  

I ABFs ledarskapsdiskurs är ett framstående tema Kommunicerande, och att Samtala är en 

kategori. Där lyfts samtalet som chefens viktigaste verktyg, både det löpande och det 

strukturella. Detta återspeglas även i beskrivningen av ombudsmännens ledarskapspraktik, hur 

de beskriver omfattningen av sina samtal med medarbetarna och hur de agerar i dessa. Men det 

tydliga resultatet om vikten av samtalet i både ledarskapsdiskursen och ombudsmännens 

ledarskapspraktik kan kritiseras. Utifrån det Alvesson och Svensson (2003) skriver skulle detta 

inte alls vara ett resultat av en ledarskapspraktik, då ledarskap i sig är något icke-existerande. 

De menar att vikten av samtalet endast ges ett emotionellt värde om det är en ledare som utför 

det, vilket också förutsätts ha positiva effekter. Likväl beskriver författarna att effekterna kan 

vara att medarbetarna känner sig mer respekterade, synliggjorda och mer inkluderade i 

samarbete. Dessa effekter finns dokumenterade av flera författare på både organisations-, 

grupp-, och individnivå (Mccoll-Kennedy & Andersson, 2002; Ozcelik et al., 2008; Pirola-

Merlo et al., 2002). Bland annat stärks Det kommunikativa förhållningssättet av Iszatt-Whites 

(2009) förklaring kring ”värderande ledarskapspraktiker”. Författaren menar att när ledare ger 

beröm, uppmärksammar överkomna hinder, ger möjligheter till personlig utveckling och 

interagerar med medarbetare, vilket synliggör individen, skapar det en känsla av värde hos 

medarbetarna.  

Även temat Utvecklande i ledarskapsdiskursen överensstämmer med ledarskapspraktiken inom 

ABF. Ledarna ska arbeta för utveckling och förändring tillsammans med sina medarbetare 

genom exempelvis omvärldsbevakning. Men ledaren ska också Utveckla arbetsgruppen genom 

kontinuerlig reflektioner kring olika områden såsom värderingar, ledarskap och hur de ska nå 

det önskade resultatet utifrån idén och visionen. Flera författare redogör för vikten av att kunna 

anpassa sig efter förändringar i omgivningen för att säkerställa organisationens överlevnad 

(Hailey & James, 2004; Lane & Wallis, 2009). Hailey och James (2004) menar att effektiva 

ideella ledare kan balansera omgivningens krav från olika intressenter utan att kompromissa 

deras identitet eller värderingar. Genom att ombudsmännen leder och deltar i olika externa 

aktiviteter får de kunskaper om omgivningens krav och kan därför göra de anpassningar som är 

nödvändiga. Ytterligare har de stora fördelar då de konsulterar och diskuterar med sina 

medarbetare inför beslutsfattande i exempelvis ekonomiska frågor. Detta kan kopplas till Hess 
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och Bacigalupos (2013) forskning som visar att ledare i ideella organisationer kan använda sig 

av emotionell intelligens i beslutsfattande processer för att kunna analysera effekter och 

konsekvenser av fattade beslut. Detta överensstämmer även med Schwenks (1990) beskrivning 

av att ledare i icke-vinstdrivande organisationer ser eventuella konflikter som ett analytiskt 

verktyg i beslutsfattandet, istället för som förvirrande och förstörande för beslutsprocessen.  

Teori- och metoddiskussion  

Denna studie har genomförts utifrån Swilders (2001) praktikteori om att värderingar synliggörs 

genom interaktionen mellan praktiker och diskurser. Min tolkning är att ledarskapskulturen i 

en organisation, i detta fall ABF, bildas genom interaktionen mellan ledarskapsdiskursen och 

ledarskapspraktiken. Eftersom detta varit utgångspunkten för studien, främst i utformningen av 

intervjuguiden, har också genomförandet av intervjuer påverkat studiens resultat. Exempel på 

detta är de följdfrågor som ställts, vilka fokuserat på ombudsmännens görande. Om en 

ombudsman sagt att hen är tydlig, har följdfrågan varit ”På vilket sätt är du tydlig?” Eller, 

”Hur gör du för att vara tydlig?”. Även i analysen av ledarskapsdiskursen har jag fokuserat på 

hur värderingarna uttrycks och vad det är som sägs om ett önskat görande av ledarskap. Ett 

tydligt exempel på detta är att de studerade dokumenten beskriver att ledarna hela tiden bör 

diskutera värderingarna med sina medarbetare och att alla på arbetsplatsen ska vara överens om 

vilka värderingar som gäller.  

Resultatet i denna studie bygger på utvalda dokument samt kvalitativa intervjuer med tolv 

ombudsmän, chefer, inom den valda organisationen, ABF. Inledningsvis i detta uppsatsarbete 

hade jag en tanke om att också analysera ombudsmännens ledarskap utifrån ett genusperspektiv. 

Därför var det viktigt för mig att ha en jämn könsfördelning i urvalet av intervjupersoner. 

Däremot valde jag att plocka bort det perspektivet efter att jag genomfört intervjuerna då jag, i 

diskussioner med min handledare, insett att det skulle bli för mycket arbete att också analysera 

empirin utifrån ytterligare teorier.  

De kvalitativa intervjuerna är semistrukturerade, vilket inneburit att jag som forskare kunnat 

förhålla mig fritt till intervjuguiden. Eftersom jag inte gjorde någon pilotintervju för att testa 

frågorna lärde jag nya saker under varje intervju och jag fick anpassa mig till varje ny 

intervjusituation. Framförallt handlade det om i vilken ordning det passade att ställa frågorna, 

och vilka typer av följdfrågor som passade in. Det berodde också på vad ombudsmännen 
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berättade för mig, men med hjälp av mina förberedda följdfrågor kunde jag vara flexibel i 

samtalen om deras ledarskap.  

Det ska också poängteras att i alla typer av studier där respondenterna ska självskatta sin 

förmåga finns en risk att dessa överskattar sin förmåga. Intervjuerna visar egentligen inte på 

ledarskapspraktiken i sig, utan är ombudsmännens beskrivningar av sin ledarskapspraktik. Jag 

anser dock att deras beskrivningar är tillförlitliga och att mina uppföljande frågor kring 

göranden, ageranden och handlingar, ”Hur gör du då?” stärker detta (Bryman, 2009). 

Ursprungligen fanns en tanke om att resultatet också skulle bygga på deltagande observationer 

av ombudsmännen för att kunna studera deras ledarskapspraktik ”in action”. Inledningsvis 

genomförde jag två observationer av ombudsmän, där jag följde dem i både interna och externa 

aktiviteter. Dessa blev dock väldigt begränsade i omfattning och på grund av omfattningen av 

intervjuerna fanns det varken tid eller utrymme att använda dessa. Jag anser att om denna typ 

av studie genomförs igen skulle det vara en styrka att minska antalet deltagare i studien och 

genomföra både intervjuer och deltagande observationer med dessa.  

Vidare skulle en anledning till att resultatet ser ut som det gör kunna bero på vilken typ av 

dokument som valdes ut till studien. När man studerar dokument i en fallstudie kan det vara 

många olika typer av texter som är av intresse, både privata och offentliga, 

dagboksanteckningar, mailkonversationer, mötesprotokoll, policydokument, avtal mm. 

(Merriam, 1994). Valet att fokusera på två offentliga dokument, ABFs idéprogram och 

studiematerialet ”Att leda en idéburen organisation”, kan ha styrt resultatet i en viss riktning. 

Samtidigt, anser jag att dessa dokument varit relevanta för att kunna studera 

ledarskapsdiskursen i organisationen. Hade jag studerat mailkonversationer eller 

mötesprotokoll skulle det ha varit mycket mer tidskrävande och ledarskapsdiskursen skulle 

möjligen bli subtil i sitt uttryck. De valda dokumenten presenterar organisationens värderingar 

och syn på ledarskap. En styrka med att studera idéprogrammet är att majoriteten av 

ombudsmännen nämnt att det är något de utgår ifrån i sitt arbete, i intervjuerna.  

Avslutningsvis, när det gäller min egen förförståelse för ABF som organisation anser jag att jag 

kunnat förhålla mig till denna under hela uppsatsprocessen. Eftersom jag är aktiv i en 

organisation med samma grundläggande värderingar kan mina värderingar ha påverkat 

resultatet, då det är jag som forskare som är mätinstrumentet (Merriam, 1994). Men samtidigt 

är de resultat som framkommit grundade i ABFs egna dokument och ombudsmännens egna 

berättelser, vilka jag har analyserat, bearbetat och sammanställt. Ombudsmännen har inte varit 
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medvetna om mitt ideella engagemang vid intervjutillfällena. Ytterligare har jag varit så tydlig 

som möjligt i min beskrivning av hur bearbetningen och analysen har genomförts, för att stärka 

denna studies trovärdighet och kvalitet.  

Studiens bidrag 

Som tidigare beskrivits, är forskningen om ledarskap i ideella organisationer begränsad (Hailey 

& James, 2004; McMurray et al., 2012; Nygren et al., 2010). Samtidigt beskrivs den ideella 

sektorn vara en viktig del av samhällets utveckling (McMurray et al., 2012; Weerawardena, et 

al., 2010). Denna studies resultat har bidragit till att utöka detta forskningsfält, främst utifrån 

en praktikteoretiskt ansats. Det praktikteorin bidrar med är att öppna upp diskussionen kring 

ledarskapet som ett görande, vilket i kontexten ideella organisationer också innebär att förhålla 

sig till människors ideella engagemang.  

Vidare bidrar studien till ökad kunskap och fördjupning om hur värderingar tar sig uttryck 

genom diskurser och praktiker, hur dessa samspelar och bildar kulturer i olika grupper (Swidler, 

2001).  I detta fall har intresset vänts mot hur ledarskapskulturen i en viss organisation tar sig i 

uttryck genom en ledarskapsdiskus och en ledarskapspraktik.  

Ur ett samhälleligt perspektiv, kan denna uppsats resultat först och främst användas av den 

studerade organisationen, ABF, i sitt fortsatta utvecklingsarbete och sin ledarutveckling. Men 

resultatet kan även användas av andra ideella, som offentliga och privata organisationer, som 

grund för diskussioner kring stringensen i ledarskapskulturen dvs. hur ledarskapsdiskursen och 

ledarskapspraktiken samspelar. Användandet av denna studie är dock upp till betraktaren att 

bedöma om resultatet är överförbart eller inte till sin specifika kontext.  

Slutligen visar denna studie koherenta resultat för den studerade organisationen, ABF. Det finns 

en tydlig stringens i ledarskapskulturen där diskursen och praktiken överensstämmer med 

varandra. Detta innebär att organisationen inte blir uthängd eller utlämnad utan snarare tvärtom. 

ABF kommer att kunna använda denna studie som underlag i sitt fortsatta värdegrunds-, och 

ledarskapsutvecklingsarbete där resultaten kan bidra till en etisk och identitetsstärkande 

diskussion. 
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Förslag till framtida forskning  

Utöver att genomföra samma typ av studie med hjälp av deltagande observationer, skulle 

förslag till framtida forskning även vara att göra en studie utifrån ett medarbetarperspektiv i 

ideella organisationer och hur dessa upplever ledares praktiker. I denna studie har flera 

intervjupersoner poängterat att de själva inte kan svara på frågan om hur de är som ledare, och 

att jag egentligen borde fråga deras medarbetare.  

Vidare skulle det vara intressant att studera andra organisationer, ideella som offentliga eller 

privata, för att analysera stringensen mellan organisationens värdegrund och hur ledarskapet 

görs i praktiken. Många andra organisationer, ideella, offentliga och privata har exempelvis 

ledarskapspolicys, och frågan är om ledarskapspraktiken motsvarar det önskade ledarskapet 

beskrivet i dessa dokument?  

Ytterligare forskning skulle kunna studera den parallella ledningsstrukturen i den ideella 

organisationen mer ingående. Med det menas samspelet mellan den representativa demokratin 

vilken styrs av medlemmarna å ena sidan och ledningsstrukturen för de anställda å andra sidan. 

Hur fungerar strukturen i praktiken? Vad får denna struktur för konsekvenser?  



 

61 

 

Referenser 

Alvesson, M., & Kärreman, D. (2000). Taking the linguistic turn in organizational research: 

Challenges, responses, consequences. Journal Of Applied Behavioural Science, 36(2), 134-156. 

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2003). Managers doing leadership: The extra-ordinarization 

of the mundane. Human Relations, 56(12), 1435-1459. 

Arbetarnas bildningsförbund. (2011). Gör en annan värld möjlig! Idéprogram Arbetarnas 

Bildningsförbund. Hämtad den 2015-02-04 http://www.abf.se/Om-

ABF/Organisation/Ideprogram/  

Arbetarnas bildningsförbund. (2014). Om ABF. Hämtad den 2015-02-04 

http://www.abf.se/Om-ABF  

Bass, B. M., & Aviolo, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through 

transformational leadership. London: Sage.  

Barnes, B. (2001). ‘Practice as a collective action’. I T. R. Schatzki, K. Knorr Cetina & E.V. 

Savagny (Red.), The Practice Turn in Contemporary Theory (s.17-29). London: Routledge.  

Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Carroll, B., Levy, L., & Richmond, D. (2008). Leadership as Practice: Challenging the 

Competency Paradigm. Leadership, 4(4), 363-379. 

Coulon, A. (1995). Ethnomethodology. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Denis, J. L., Langley, A., & Rouleau, L. (2010). The practice of leadership in the messy world 

of organizations. Leadership 6(1), 67–88. 

Elvstrand, H., Högberg, R. & Nordvall, H. (2015). Analysarbete inom fältforskning. I A. Fejes 

& R. Thornberg (Red.) Handbok i kvalitativ analys. Malmö: Liber AB.  

http://www.abf.se/Om-ABF/Organisation/Ideprogram/
http://www.abf.se/Om-ABF/Organisation/Ideprogram/
http://www.abf.se/Om-ABF/Organisation/Ideprogram/


62 

 

Endrissat, N., & Von Arx, W. (2013). Leadership practices and context: Two sides of the same 

coin. Leadership, 9(2), 278-304. 

Fairhurst, G. (2009). Considering context in discursive leadership research. Human Relations, 

62, 1–27. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015) Kvalitativ forksning och kvalitativ analys. I Fejes, A., & 

Thornberg, R. (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s.16-43). Malmö: Liber AB.  

Ford, J. (2006). Discourses of Leadership: Gender, Identity and Contradiction in a UK Public 

Sector Organization. Leadership, 2(1), 77-99. 

Grint, K. (2005). Problems, problems, problems: The social construction of 'leadership'. Human 

Relations, 58(11), 1467-1494. 

Hailey, J., & James, R. (2004). Trees Die from the Top: International Perspectives on NGO 

Leadership Development. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit 

Organizations, 15(4). 343-353. 

Hess, J. D., & Bacigalupo, A. C. (2013). Ledare i vinstdrivande organisationer and Decision 

Making in Non-Profit Organizations. Administrative Sciences, 3(4), 202-220. 

Hicks, D., & Given, L. M. (2013). Transformational Leadership: Analyzing the Discourse of 

Leadership in the Development of Librarianship’s Core Competences. The Library Quarterly: 

Information, Community, Policy, 83(1), 7-25. 

Iszatt-White, M. (2009). Leadership as Emotional Labour: The Effortful Accomplishment of 

Valuing Practices. Leadership, 5(4), 447-467. 

Johnson, H., Pinder, R., & Wilson, G. (2012). Engagement, learning and emancipatory 

development management: a commentary. Journal of International Development, 24(5), 623-

636. 

Kibort, P. (2004). Management vs. leadership. Physician Executive, 30(6), 32-5. 

Kumle, J., & Kelly, N. J. (2000). Leadership vs. management. Supervision, 61(4), 8. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.   



63 

 

Lane, J., & Wallis, J. (2009) Non-profit organizations in public policy implementation. Journal 

of public administration and policy research, 1(7) s. 141-149. 

Longenecker, C. (2014). The best practices of great leaders. Industrial management, 56(4), 20-

25. 

Lynch, M. (2001). Ethnomethodology and the logic of practice. I T. R. Schatzki, K. Knorr 

Cetina & E.V. Savagny (Red.), The Practice Turn in Contemporary Theory (s.140-157). 

London: Routledge.  

Madsen, M. T., & Albrechtsen, C. (2008). Competing discourses of leadership: 

Transformational Leadership as blurring mechanism for masculinities in Denmark. 

Scandinavian Journal of Management, 24(4), 343-353. 

Mabey, C. (2013). Leadership Development in Organizations: Multiple Discourses and Diverse 

Practice. International Journal of Management Reviews, 15(4), 359-380. 

Mccoll-Kennedy, J., & Anderson, R. (2002). Impact of leadership style and emotions on 

subordinate performance. Leadership Quarterly, 13(5), 545-559. 

McMurray A. J., Islam, M., Sarros J. C., & Pirola-Merlo, A. (2012). The impact of leadership 

on workgroup climate and performance in a non-profit organization. Leadership & 

Organization Development Journal, 33(6), 522 – 549. 

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Nygren, S., Mellberg, B., & Kågerman, L. (2010). Ledarskap i idéburna organisationer. 

Malmö: Liber AB. 

Ozcelik, H., Langton, N., & Aldrich, H. (2008). Doing well and doing good: The relationship 

between leadership practices that facilitate a positive emotional climate and organizational 

performance. Journal of Managerial Psychology, 23(2), 186-203. 

Pirola-Merlo, A., Hartel, C., Mann, L., & Hirst, G. (2002). How leaders influence the impact 

of affective events on team climate and performance in R&D teams. Leadership Quarterly, 

13(5), 561-581. 



64 

 

Schatzki, T. R. (2001). Introduction: practice theory. I T. R. Schatzki, K. Knorr Cetina & E.V. 

Savagny (Red.), The Practice Turn in Contemporary Theory (s. 1-14). London: Routledge. 

Schwenk, C. (1990). Conflict in Organizational Decision Making: An Exploratory Study of Its 

Effects in For-Profit and Not-for-Profit Organizations. Management Science, 36(4), 436-448. 

Skatteverket. (2015). Allmännyttiga föreningar. Hämtad den 2015-09-18. 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/driva/allmannyttigafore

ningar.4.70ac421612e2a997f85800029958.html  

Smith, P B., Andersen, J A., Ekelund, B., Graversen, G., & Ropo, A. (2003). In search of Nordic 

management styles. Scandinavian Journal of Management, 19(4), 491-507. 

Smillie, I., & Hailey, J. (2001). Managing for Change: Leadership, Strategy and Management 

in Asian NGOs. London: Earthscan.  

Swidler, A. (2001). What anchors cultural practices. I T. R. Schatzki, K. Knorr Cetina & E.V. 

Savagny (Red.), The Practice Turn in Contemporary Theory (s.75-92). London: Routledge.  

Thach, E., & Thompson, K. J. (2007). Trading places: Examining leadership competencies 

between for-profit vs. public and non-profit leaders. Leadership & Organization Development 

Journal, 28(4), 356-375. 

Uphoff, N., & Esman, M. (1998). Reasons for Success: Learning from Instructive Experiences 

in Rural Development, Kumarian: West Hartford. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2015-01-28. 

Weerawardena, J., McDonald, R. E., & Mort, G. S. (2010). Sustainability of nonprofit 

organisations: An empirical investigation. Journal of World Business, 45, 346-356. 

Wilson, K. B., & Cox, E. (2012). A Discourse Analysis of Portrayals of Community College 

Leadership in the Chronicle. Community College Journal of Research and Practice, 36(4), 279-

290.

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/driva/allmannyttigaforeningar.4.70ac421612e2a997f85800029958.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/driva/allmannyttigaforeningar.4.70ac421612e2a997f85800029958.html


Bilaga 1.  

 

 

 

 

 

Inledning 

Berätta om ditt arbete. 

Beskriv en arbetsdag. 

Hur mycket av det du gör innefattar att leda?  

 

 

Beskrivning  

Hur är du som ledare?  

Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap? 

Sammanfattning: Beskriv ditt ledarskap med tre 

ord? 

Hur upplever du ledarskapet inom ABF?  

 

Praktiker 

Vilka aktiviteter deltar du i som ledare? 

Vilka aktiviteter leder du? ka aktiviteter leder 

du? 

Beskriv en situation där du är en ledare. 

Vad gör du som ledare?  

Beskriv handlingar och ageranden. 

- Vad gör du mer?  

- Hur gör du då? 

- Hur agerar du? 

Intervjuguide 

Skriver masteruppsats om görandet av ledarskap i ideella organisationer. Syftet med denna intervju är att ta redan på hur du beskriver görandet av ditt 

ledarskap. Du kommer att anonymiseras i resultatet vilket innebär att ingen kommer att veta att det är just du som sagt det du säger till mig. Jag har en 

förhoppning om att du kommer att få läsa resultatet innan opponering för att stämma av dina svar. Är det ok om jag spelar in intervjun? 

 


