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Ideologier påstås ha en särpräglad roll i ideella organisationer och det 
civila samhället. Men trots detta är antalet studier kring ämnet relativt 
begränsat. Denna rapport om ideologins plats och betydelse i ideella 
organisationer kan därför ses som en inledande studie som söker att gå 
bakom antagandena om ideologins roll som entydigt positiv och särskil
jande. I studien analyseras och diskuteras hur ett antal ledare inom två 
svenska ideella organisationer, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 
och Sensus studieförbund, ser på ideologins roll i vardag såväl som till fest. 
Här redovisas också en översikt av hur fenomenet behandlas i litteraturen.
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Förord

Ideologi som fenomen anses av både forskare och praktiker ha en särställning inom 
ideella organisationer. Den här rapporten presenterar därför en teoretisk och empirisk 
förstudie av detta fenomen. Studien bygger på en genomgång av den svenska litteraturen 
på området och intervjuer med ett antal ledare i två svenska ideella organisationer. Under-
sökningen har genomförts av doktorand Ola Segnestam Larsson med stöd från Sensus 
studieförbund. 

Lars Svedberg
Professor och forskningsföreståndare
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Inledning1

Bakgrund och syfte
Bakgrunden till rapporten är att ideologiernas roll i organisationer i allmänhet och 
i ideella organisationer i synnerhet kan sägas spela en särpräglad roll. I organisations-
studier i allmänhet har ideologi antingen helt utelämnats från en organisationsteoretiska 
ekvationen eller behandlats som ett fenomen som förvrider verkligheten (se exempelvis 
Therborn 1980 eller Alvesson och Deetz 2000). Det har dock blivit mer förekommande 
med studier inom organisationsområdet som utgår ifrån att ideologier, myter och ritualer 
också är en naturlig del av organisationers vardag och kan inkluderas i positiva samman-
hang med positiva effekter (se exempelvis Brunsson 1985, Czarniawska-Joerges 1988 och 
Sjöstrand 1987).

Det finns emellertid en del av samhället, det civila samhället och den ideella sektorn, 
där ideologi anses vara ett inledningsvis entydigt positivt och särskiljande fenomen. 
Svedberg (1979, 1981), kommittébetänkandet Organisationernas bidrag (SOU 1993: 71) och 
Vetenskapsrådet (2003) bland andra verkar mena att ideologi är en av de egenskaper som 
särskiljer folkrörelser från andra typer av organisationer och kan sägas vara ett av de mest 
betydelsefulla karaktärsdragen för denna typ av organisationer.

Trots ideologibegreppets förmodade ställning i denna del av samhället är antalet studier 
kring fenomenet relativt begränsat. Ett antal studier berör och diskuterar mer eller 
mindre direkt ideologins roll i ideella organisationer, exempelvis Berg och Johansson 
(1991), Jonsson (1995) och Hultén och Wijkström (2006). Dessa studier verkar dock vara 
undantag som bekräftar regeln. Denna rapport kan därför ses som en förstudie som med 
ett uttalat fokus söker att utforska, analysera och diskutera ideologins roll i ideella organi-
sationer genom att dels studera hur ett antal ledare inom två svenska ideella organisationer 
(Sensus studieförbund och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) ser på ideologins 
roll, dels sammanfatta den svenska organisationsforskningen om ideologi och organisa-
tioner.

Perspektiv på ideologi
Några ord måste sägas om textens perspektiv på organisationer och de personer som 
befolkar organisationer för att denna rapport ska kunna bli begriplig. Anledning till detta 
är en återkommande fråga om varför författaren i förstudien och rapporten har valt att 

1  Tack till informanterna från Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet och Sensus studieförbund samt till deltagarna vid Ersta 
Sköndal högskolas forskarseminarium och Stockholmsseminariumet för värdefulla kommentarer och synpunkter.
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fokusera på hur ett antal individer konstruerar organisationernas ideologi och hur dessa 
personers ideologier förhåller sig till organisationernas, snarare än att exempelvis direkt 
analysera uttryck för organisationernas ideologier så som de framträder i exempelvis 
visionsdokument och programförklaringar. Det finns två svar på denna fråga och som 
kan sägas springa ur författarens syn på organisationer.

För det första kan organisationer förstås på en mängd olika sätt (se exempelvis Morgan 
1986), där ett återkommande synsätt inom organisationsteorin utmanar en traditionell 
förståelse genom att beskriva organisationer som sociala strukturer vilka reproduceras 
och förändras av de personer som deltar i organisationens verksamhet. Med andra ord 
blir det centralt att utöver organisationers faktiska uttryck också studera de personer som 
deltar i att konstruera organisationen, i ett förflyttat fokus från organisation till organisering.

För det andra, och relaterad till författarens syn på ideologi, vill denna text hävda att 
blir oerhört problematiskt att söka att studera en organisations ideologi oberoende av de 
personer som befolkar organisationen. Den empiriska undersökningen i denna rapport 
visar på att organisationernas ideologi inte är objektifierade. Med detta menas att det inte 
går att lokalisera ett objekt, som en text eller en artefakt, som entydigt uttrycker organi-
sationens ideologi. Självklart finns det mer ideologiskt laddade objekt i en organisation, 
alltifrån strategi- och visionsdokument till konstnärliga utsmyckningar, men dessa går 
inte att entydigt likställa med organisationens ideologi. Ett sätt att studera och analysera 
ideologins roll är följaktligen att också studera hur individer i en organisation konstruerar 
ideologin.

Avslutningsvis, vad menas då med ideologi i denna rapport? Ideologibegreppet i forskning 
och praktik kommer att diskuteras genomgående i denna rapport, och därmed utsätta 
textens behandling av ideologibegreppet för återkommande kritik. Här kan dock redovi-
sas att författaren inledningsvis i förstudien, som ligger till grund för denna rapport, låtit 
sig inspireras av Göra Therborns (1980) definition av ideologi som ett system av idéer som 
beskriver den relevanta verkligheten samtidigt som den också utmålar den önskvärda framtiden och pekar 
på vägar till denna framtid.

Bidrag
Den här rapportens potentiella bidrag till ett samtal om ideologi och organisationer 
kan sägas vara att explicit studera och diskutera ideologins roll i ideella organisationer. 
Genom detta bidrar denna rapport också till att utvidga organisationsstudier med fokus 
på ideologi till att också inkludera ideella organisationer, att undersöka ideologins roll 
i ideella organisationer mer uttalat samt att i förlängningen diskutera frågan om ideella 
organisationers särart, framförallt genom att beröra ideologins roll i detta. Denna studie 
bygger på och skulle inte vara möjlig om det inte vore för tidigare forskning om ideolo-
gins roll i organisationer i allmänhet och ideella organisationer i synnerhet, se mer om 
detta i rapportens teoretiska avsnitt.
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Några ord om NBV och Sensus
Några inledande ord kan också sägas om respektive organisation för att ge läsaren en 
bakgrund mot vilken studiens empiriska del kan vägas.

Båda organisationerna kan beskrivas som studieförbund som arbetar med olika former 
av folkbildning i form av studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturupplevelser. I 
denna studie definieras dessa organisationer som ideella organisationer (se Wijkström och 
Lundström 2002 för en utförlig diskussion om definitioner av denna typ av organisatio-
ner). Organisationerna har vidare verksamhet i stort sett landets alla kommuner och kan 
definieras som någorlunda politiskt och religiöst obundna.

Sensus studieförbund
Sensus är framväxt ur flera olika folkbildningsinitiativ, som KFUK-KFUM:s studieför-
bund, Sveriges Kyrkliga Studieförbund och Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV). 
Dessa tre studieförbund har gått samman i två omgångar, först 2002 och sedan 2004, och 
verkar nu under namnet Sensus. I utdrag från deras officiella vision och programförkla-
ring går bland annat att läsa följande ideologiskt laddade utfästelser:

”Sensus är en idéburen organisation som arbetar med demokrati, bildning och kultur. Vi 
verkar i hela landet och i nära samspel med våra medlemsorganisationer. Vår verksam-
het ska vara tillgänglig för var och en som vill delta. […] Sensus står för nytänkande i 
folkbildningsvärlden. Här finns samarbete med och mellan såväl kristna och muslimska 
organisationer som humanitära och fackliga sådana. Här finns en av landets största musik-
verksamheter. Här finns något för både arbetsliv och fritid, för personlig utveckling och 
för yrkeskompetens, men också ett engagemang för utsatta människor och för de globala 
rättvisefrågorna.”

”Vi erbjuder lärande på djupet. Vi vill inte förenkla och vi väjer inte för de stora frågorna. 
Därför finns livsfrågor och mångfald i vårt utbud likaväl som utbildningar för yrkesli-
vet. Vår syn på kunskap och lärande utgår från individens erfarenhet. När människor 
möts i dialog prövas egna synsätt och åsikter. Det gör kunskapssökandet till en personlig 
utmaning. Vi utgår från att hela människan och hennes kapacitet behövs för att skapa 
engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld; för att skapa goda och hälso-
samma arbetsplatser och andra miljöer samt för att skapa medlemskraft i organisationer. 
Vår pedagogik har gedigen grund i folkbildningen.”

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
NBV i sin tur bildades under 1970-talet och beskriver sig som nykterhetsrörelsens studie-
förbund. Organisationen lyfter explicit fram medlems- och samarbetsorganisationernas 
betydelse. I NBV: s vision går bland annat att läsa:

”Alla anställda och förtroendevalda verkar som ambassadörer för NBV, är förankrade i 
nykterhetsrörelsen och arbetar aktivt för nykterhetsrörelsens grundidé. NBV är ett verktyg 
för nykterhetsrörelsens förnyelse. Samtliga medlemsorganisationer prioriterar folkbild-
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ning i sitt arbete, ger tydliga uppdrag och drar nytta av NBV: s resurser. […] NBV sprider 
bildning utifrån ett demokratiskt folkbildningsperspektiv; tänker globalt och agerar 
lokalt; är en mötesplats i lokalsamhället; värnar och betonar kulturens roll i samhället; 
verkar för ett mångkulturellt samhälle samt förstärker sin verksamhet genom samverkan 
med andra som har liknande intressen. […] Gemensamt för alla studieförbund är tron på 
bildning som grund för samhällsförändring. För NBV som en del av nykterhetsrörelsen är 
helnykterhet och arbete mot alkohol och andra droger en självklarhet. Dessutom arbetar 
NBV för att fördjupa människors förståelse inom de övriga profilområdena miljö, hälsa, 
livsfrågor, demokrati och etik.”

Det är dock viktigt att påpeka, i anslutning till dessa korta beskrivningar av dessa organi-
sationer och deras grundläggande programförklaringar, att denna rapport delvis fokuse-
rar på ledarnas syn på ideologin och dess roll i dessa organisationer, snarare än ideologiska 
uttryck, som officiella dokument och texter, bland andra möjliga ideologiska artefakter.
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”Vad är ideologi? definiera!”

Innan rapportens diskussion av ideologi i forskning och praktik om och kring ideella 
organisationer redovisas några initiala motreaktioner på ideologibegreppet som kom 
fram i insamlingen av det empiriska materialet. Dessa motreaktioner och redovisningen 
av dem kan visa på komplexiteten kring ideologibegreppet och utgöra en fond mot vilka 
rapportens kommande delar kan förstås.

Bland annat visar detta inledande kapitel hur svårt det kan vara att studera ideologins 
roll i en organisation när vissa av dem som intervjuas menar att organisationerna saknar 
en eller en egen ideologi. Vidare så ifrågasätter några av informanterna det riktiga i att 
använda sig av just ordet ideologi och kommer med förslag på alternativa ord för under-
sökningen. Utöver dessa ”problem” i intervjuerna begränsar några informanter ideologins 
omfattning till att endast gälla vissa personer och delar av organisationen samt påpeka att 
det saknas en gemensam syn på ideologins innehåll och innebörd.

Organisationerna sägs sakna en ideologi
Inledningsvis svarar många av informanterna jakande, direkt eller indirekt i intervjuerna, 
på frågan om organisationen har en ideologi. Dock är det intressant att notera att ett 
antal personer tydligt menar att organisationerna inte har en ideologi överhuvudtaget, i 
några fall påstås sakna en egen ideologi och en informant som indirekt verkar mena att 
organisationernas grad av ideologiska marinering framförallt bestäms av statens intresse i 
organisationens ideologiska utveckling. Ett exempel på första positionen, att organisatio-
nen inte har en ideologi överhuvudtaget, är följande uttalande:

”[Ideologi] hör inte direkt hemma i den typen av organisationer på det viset. Det slår lätt 
över, tycker jag, att det blir lite oprofessionellt, så att man är liksom eldsjälar allihopa. Och 
eldsjälar har jag ingen bra erfarenhet av.” (S11)

Uttalandet går att tolka på främst två kompletterande sätt: å ena sidan kan det finnas 
ideologiska element i organisationen, men de ”hör inte direkt hemma” i organisationen. Å 
andra sidan går det att läsa som att organisationen saknar och ska sakna en ideologi. Den 
senare tolkningen får stöd i det att informanten i anslutning till denna utsaga menar att 
det finns organisationer som har ideologier, men att det företrädesvis är politiska partier. 
En tredje tolkning är också möjlig, som en kombination av de två kompletterande sätten, 
det vill säga att ideologin är förstås en del av organisationen, men inte så central som 
många tycks tro.

Andra informanter i båda organisationerna menar att det förekommer rester av ideolo-
gier i NBV och Sensus, men att dessa snarare är att se som alltifrån en ”sammanfattning” 
(S6), en ”minsta gemensam nämnare” (N7) eller ett ”hopkok” av medlemsorganisationernas 
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ideologier (N2) snarare än de är rester av organisationens egen ideologi eller ideologier. 
Ett komplement till detta är att det verkar som att det finns fler än en ideologi i de två 
organisationerna. Det pratas exempelvis om ”andra” ideologier (S5). Organisationen har 
med andra ord enligt detta synsätt inte en ideologi så mycket som den kan sägas vara en 
kanal för andras ideologier.

Relaterat till detta är en informants utsaga om att statens fluktuerande intresse i organi-
sationernas ideologi också påverkar graden av ideologisk ”täthet” i organisationerna. Med 
täthet menas i en egen tolkning av Berg och Jonssons (1991) begrepp i denna rapport den 
relativa förekomsten av ideologiska element i och utanför organisationerna. I samband 
med denna utsaga kan det vara värdefullt att känna till att staten och studieförbunden 
har lång, nära och historisk relation till varandra genom framförallt statens styrning och 
finansiering av studieförbunden genom Folkbildningsrådet.

”Men det har ju varit tider som jag har uppfattat det – men det var ju lite före mitt insteg i 
folkbildningsvärlden – där jag tror att staten var ganska ointresserad av huruvida studie-
förbunden hade en ideologisk utveckling eller inte. Man hade andra mål med statens 
folkbildning. Och då verkar ju det ha lett till att folkbildningen själv inte har orkat vara 
ideologiska.” (N1)

Med andra ord verkar organisationens grad av ideologiska marinering vara en funktion av 
statens intresse i studieförbundens ideologiska utveckling. Därmed problematiserar även 
denna utsaga antagandet om att ideella organisationer per definition har en av omgiv-
ningen oberoende ideologi. En fråga som uppkommer är också om ideologi enligt denna 
utsaga är mer att se som en del av en legitimerande fasad för omgivningen snarare än en 
naturlig del av organisationens konstitution.

Ideologibegreppet upplevs som knepigt
Från att redovisa utsagor som pekar på att vissa informanterna verkar anse att organisa-
tionerna saknar en egen ideologi kommer nu diskuteras en relaterad kategori av åsikter. 
Dessa åsikter problematiserar ideologins ställning i dessa organisationer genom att ifråga-
sätta ideologi som ett begrepp. Vissa informanter upplever nämligen ideologibegreppet 
som svårt att definiera och därmed samtala om (exempelvis N2 och S8), åtminstone i 
delar av samtalet. Ett exempel i intervjuerna, där ideologibegreppet upplevs som knepigt, 
är en fråga som ber informanten beskriva ideologin i organisationen. Ett antal av de inter-
vjuade väljer då att ifrågasätta ideologi som det korrekta begrepp och väljer istället att falla 
tillbaka på begrepp som exempelvis ”vision” (S8), ”grundsyn” (N2) eller organisationens 
”profil” (S6).

Några informanter bjuder också in eller utmanar till en begreppslig utredning kring 
ideologi. Två exempel på hur detta kan ta sig uttryck är följande meningsutbyten mellan 
informanter och intervjuare:
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”Jag famlar ju här, det är ingenting jag går och funderar på och formulerar varje dag. 
Hur beskriver man ideologi? Man har en grundsyn naturligtvis. Grundsyn, är det ett bra 
uttryck för ideologi?” (N2)

”Jag kan säga så här, att från mitt håll, jag är inte säker på att man kan uttrycka en…” 
(Intervjuare)

”Jaha, vad skönt.” (N2)

”Nu ska jag fråga lite om ideologi. Hur skulle du beskriva Sensus ideologi?” (Intervjuare)

”Hur skulle jag beskriva Sensus ideologi, hur menar du? Vad den är eller?” (S8)

”Vad innehåller den? Vad säger den för någonting? Vad har den för funktion? Finns det 
några kännetecken, karaktär, är den positiv eller negativ? Finns det en ideologi, finns det 
flera, finns det olika nivåer?” (Intervjuare)

”Vad är ideologi? Definiera!” (S8)

”Då backar jag, är ideologi rätt att använda här? Har ni en ideologi?” (Intervjuare)

”Alltså, vi har ju en vision som är relativt nytagen och med någon sorts idé eller verksam-
hetsidé eller vad man ska säga att det är.” (S8)

Det går naturligtvis att tolka denna upplevelse av att ideologibegreppet är knepigt på flera 
sätt. Ett kan vara att informanterna ifråga helt enkelt är obekväma med ideologi som ord 
och begrepp och att det inte betyder att organisationerna saknar en ideologi. Dock är 
det samtidigt anmärkningsvärt, åtminstone ur ett perspektiv där staten och organisatio-
nerna återkommande lyfter fram just ideologi som ett viktigt och särskiljande fenomen, 
att ledande företrädare för organisationerna i form av tjänstemän och förtroendevalda 
på central och regional nivå är just obekväma med ideologibegreppet. Med andra ord, 
vissa verkar uttrycka ideologins betydelse i dessa organisationer, andra inte. I en situation 
där organisationens ideologi saknar explicita uttryck och ett urval av organisationernas 
ledare använder andra begrepp borde det vara rimligt att problematisera och ifrågasätta 
ideologibegreppets ställning och existens.

Ideologins omfattning begränsad och en gemensam syn 
saknas
En ytterligare variant som problematiserar ideologins ställning i organisationerna utgörs 
av några informanter som verkar mena att ideologin inte delas av alla eller genomsyrar 
hela organisationen (exempelvis S1 och N2). Exempelvis påstås vissa av de anställda i 
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båda organisationerna se sysselsättningen mest som ett vanligt arbete (S10). Informanten 
verkar i detta fall mena att det finns ett antal medarbetare i organisationen som betraktar 
sin anställning enbart som sådan och som utan problem skulle kunna byta anställning 
till en annan organisation med likartade uppgifter. Med andra ord verkar det som att 
olika informanter ser olika på ideologins roll och räckvidd i organisationen struktur och 
processer.

Relaterat till detta är att några informanter också verkar mena att det saknas en gemen-
sam syn på ideologin när det gäller innebörd och ställning i de två organisationerna. En 
person uttrycker det exempelvis som att det inte ens finns en gemensam tolkning av 
ideologin på förbundskansliet eller i förbundsstyrelsen (S8):

”[Ideologin] är inte samma för två människor. Det spelar ingen roll hur man skriver den i 
texter också, för var och en har ju en egen upplevelse av vad den är. Bara genom att samtala 
med varandra om vad den är, kan vi ju närma oss varandra, men identiska tolkningar av 
vad den är, det kommer vi ju aldrig att ha. Inte ens i förbundsledningen och förbundssty-
relsen här på förbundskansliet har ju en gemensam tolkning av vad ideologin är. Känslan 
är ibland att den kan skeva en del, inte så jättemycket, men en del skevar den mellan olika 
personer.” (S8)

Att några av informanterna i studien diskuterar begränsningar i ideologins omfattning 
och tolkningskonflikter mellan olika delar av organisationen ifrågasätter inte den direkta 
förekomsten av en ideologi i organisationen. Däremot begränsar det ideologins genom-
slag och roll i organisationen och väcker indirekt frågor om till vilken grad en ideologi 
måste omfattas eller innehållet delas av en organisation och de personer som befolkar den 
för att dess roll för konstitution och särart ska kunna upprätthållas.

Utifrån denna inledande redovisning av det komplexa i att samtala om och undersöka 
ett analytiskt begrepp och empiriskt fenomen kommer rapporten nu att undersöka hur 
ideologibegreppet har hanterats i teori och forskning om organisationer, och då i synner-
het ideella organisationer i Sverige.
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Ideologi i teori och forskning

Det föregående kapitlets illustration av ideologibegreppets komplexitet i insamlingen 
av det empiriska materialet för denna rapport fordrar en översikt av ideologibegreppet 
i teorin och forskningen om organisationer och då speciellt ideella organisationer. Syftet 
med detta kapitel är å ena sidan att genom litteraturen söka bidra till att förklara de initiala 
motreaktionerna mot ordet ideologi och eventuellt bringa reda i hur ideologi kan definie-
ras analytiskt och undersöka empiriskt, å andra sida att söka redogöra för det idéhistoriska 
tankegods som föregår dagens föreställningar om ideologibegreppet.

Ideologibegreppet
Ordet ideologi kommer från grekiskan och betyder bokstavligen läran om idéer. Det 
verkar dock saknas en enhetlig och i alla situationer användbar definition av begreppet 
ideologi (Eagleton 1991). En anledning till detta kan vara att begreppet ideologi i historisk 
och modern tid har getts en mångfald av betydelser, och att begreppet redan från början 
var omstritt. Begreppets historiska uppkomst kan illustrera detta påstående.

Ordet ideologi myntades av Antoine Louis Claude Destutt de Tracy år 1797 i kölvattnet 
på den franska revolutionen. Bakgrunden var en uttalad efterfrågan efter en mer rationell 
syn på idéer och begreppet ideologi syftade därför till en ny vetenskap om de mänskliga 
idéerna:

“[I]deology began life […] as a science, as a rational enquiry into the laws governing the 
formation and development of ideas. Its roots lie deep in the Enlightenment dream of a 
world entirely transparent to reason, free of the prejudice, superstition and obscurantism 
of the ancient régime. To be an ‘ídeologist’- a clinical analyst of the nature of consciousness 
– was to be a critic of ‘ídeology’, in the sense of the dogmatic, irrational belief systems of 
traditional society” (Eagleton 1991: 64) 

Begreppet ideologi kom ironiskt nog att få en motsatt betydelse. När Napoleon började 
positionera sig mot den idealismen som ansågs ha varit rådande under revolutionen 
konstruerade han delvis ideologerna som syndabockar och kallade vetenskapen om de 
mänskliga idéerna för en diffus metafysik: 

”It is to the doctrine of the ideologues – to this diffuse metaphysics, which in a contrived 
manner seeks to find the primary causes and on this foundation would erect the legislation 
of peoples, instead of adapting the laws to a knowledge of the human heart and of the 
lessons of history – to which one must attribute all the misfortunes which have befallen 
our beloved France.” (Citerad i Eagleton 1991: 67-68)

Ideologibegreppet kom med andra ord att självt utgöra arena för en konflikt kring 
betydelse och representation. I en etymologisk kovändning verkar det ironiskt nog som 
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att ideologi över tid refererade alltmer till specifika idéer snarare än till vetenskapen kring 
de mänskliga idéerna.

En nutida referens som kan exemplifiera ideologins mångtydighet är hämtat från stats-
vetenskapen. I en genomgång av ideologibegreppets användning inom enbart det egna 
forskningsområdet identifierar Hamilton (1987) ett närmare 30-tal olika attribut som 
kan bidra till att definiera ordet ideologi. Några exempel på dessa attribut inkluderar allt 
från att en ideologi består av idéer, trossatser, föreställningar och attityder till att ideologi 
är ett vapen i klasskampen. Ett annat exempel är Sven-Eric Liedmans analys (1989) av 
vad tidigare svenska ord- och uppslagsböcker säger om ideologi. I Nordisk Familjeboks 
upplagor från 1920-talet kan ideologi antingen betyda ”idéer” eller ”svärmeri” och beskrivs 
som något som är opraktiskt och en ogenomförbar lära. I Svensk Uppslagsbok från slutet av 
1940-talet kan man lära sig att det finns ett samband mellan klassintresse och ideologi, 
där ideologin är till för att dölja eller försköna de verkliga intressena. Men ideologi kan 
också vara något mer neutralt, framförallt när det handlar om liberala ideologier eller de 
så kallade småjordbrukarnas ideologi, åtminstone enligt uppslagsbokens författare.

På en mer analytisk nivå menar statsvetarna Bergström och Boréus i boken Textens mening 
och makt (2005) att det finns åtminstone två huvudstråk i definitionen av ideologi. Det ena 
huvudstråket söker en mer neutral begreppsapparat och definierar följaktligen ideologi 
som ett system av idéer. Inom detta stråk ryms också definitioner där enbart vissa typer 
av idésystem anses vara ideologiska, företrädesvis politiska sådana. Ett exempel på defini-
tion som kan falla inom detta huvudstråk är Herbert Tingstens syn på ideologi i sin bok 
Idékritik (Tingsten 1941):

”Ordet ideologi reserveras för en samling politiska föreställningar, som tänkas bilda ett 
mera systematiskt helt och angiva generella och bestämda direktiv för handlandet. Det är 
givet, att någon klar avgränsning här icke finnes, och att det sagda blott avser att antyda en 
i språkbruket härskande tendens.” (Tingsten 1941: 9)

I det andra huvudstråket anses begreppet ideologi även omfatta dess funktion. Exempel-
vis kan ideologi vara sådana föreställningar som bidrar till att hålla samman samhället 
eller legitimera vissa specifika klassintressen. Karl Marx och Friedrich Engels definition 
av ideologi i framförallt boken The German Ideolog y (1846) kan sägas falla inom detta stråk. 
Marx och Engels argumenterar i boken att ideologier likt kameran förvanskar verklighe-
ten och vänder upp och ned på saker och ting:

”If in all ideology men and their circumstances appear upside-down as in a camera obscura, 
this phenomenon arises just as much from their historical life-process as the inversion of 
objects on the retina does from their physical life-process.” (Citerad i Eagleton 1991: 71)

Även om det har visats att Marx ideologibegrepp förändras över tid (Ricouer 1986) 
kan den mest bestående betydelsen sägas vara att ideologi följaktligen skapar ett falskt 
medvetande och förvränger verkligheten. Senare filosofer som exempelvis Althusser och 
Weber har enligt Ricoeur, liksom Ricoeur själv, nyanserat och problematiserat Marx syn 
på ideologi. Dock verkar den ursprungliga betydelsen vara seglivad, något som kan illus-
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treras med hur ideologibegreppet delvis har anammats inom organisationsstudieområdet. 
Detta behandlas i avsnittet nedan.

Ideologi i organisationsstudier i allmänhet
I avsnittet ovan belystes ideologibegreppet och dess historia översiktligt. I detta avsnitt 
diskuteras hur ideologibegreppet används i tidigare organisationsstudier. Bland annat 
Karl Marx mångtydiga syn på ideologibegreppet kan också under en längre tid sägas ha 
präglat studier och teoretiserande kring organisationer och ledarskap. Resultatet var under 
en lång tid att ideologibegreppet antingen har utelämnats helt från den organisationsteo-
retiska ekvationen eller har behandlats som ett fenomen som förvrider verkligheten (se 
exempelvis Therborn 1980).

Ett exempel på det senare är relationen mellan organisationsforskning och den så kallade 
kritiska ideologianalysen. Organisationsforskarna Alvesson och Deetz utvecklar i sin bok 
Kritisk samhällsvetenskaplig metod (2000) denna relation. Den ideologikritiska inriktningen 
har enligt dem tydligast koppling till den negativa ideologitraditionen och därmed i 
förlängningen till Karl Marx. Fyra ämnen återkommer ofta i den ideologikritiska traditio-
nen inom organisationsområdet: naturaliseringen av den sociala ordningen, universalise-
ringen av intressen, dominansen samt hegemonin. Alvesson och Deetz menar dock på att 
ideologikritiken i allt högre grad intresserar sig för mer än bara klassfrågor och därmed 
vidgar bilden och studerar hur ideologisk kontroll fungerar i förhållande till organisatio-
ner och alla anställda, inklusive chefer på olika nivåer. Intressant att notera är att de också 
menar att en betydande mängd forskning ägnas åt att studera management- och organi-
sationsteori som uttryck för och skapare av ideologier. Akademiker inom fältet betraktas 
följaktligen som ideologer och profeter för managerialism (se exempelvis Furusten 1999).

Med början på 1970-talet har det dock blivit alltmer förekommande med studier inom 
organisationsområdet som studerar ideologi ur ett mer nyanserat perspektiv (exempel-
vis Bendix 1970, Perrow 1976, Brunsson 1985, Sjöstrand 1987 och Czarniawska-Joerges 
1988). Av dessa lyfts här fram Brunsson, Czarniawska-Joerges och Sjöstrands bidrag.

Brunsson behandlar i sin bok The Irrational Organization (1985) den motsättning som kan 
sägas finnas mellan rationalitet i analys och handling. Det verkar vara så att rationalitet 
i handlingen kräver irrationalitet i analysen. Inom ramen för denna uppställning lyfter 
Brunsson fram ideologi, och framförallt vissa typer av ideologier, som kan bidra till 
handlingsrationalitet. Inledningsvis kopplar Brunsson samman organisatoriska fenomen 
som referensramar, myter och strategier med ideologier, och menar att dessa ”irrationella” 
fenomen, som han fortsättningsvis kallar för organisationsideologier, för det första bidrar 
till att organisationens medlemmar uppfattar organisationen, dess omvärld samt dess 
historia och framtid på liknande sätt. För det andra, och centralt för bokens argumenta-
tion, bidrar de till att handling, och framförallt resolut handling, är möjlig. Brunsson 
menar att ideologier underlättar beslutsfattande i organisationer, eftersom de hjälper 
medlemmar i en organisation att enas kring gemensamma mål, vilka handlingar som är 
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möjliga samt vilka resultat som är sannolika. I vissa fall verkar det som att ideologier kan 
ersätta beslutsfattandet helt och hållet. Det är vidare framförallt de ”starka” objektiva 
ideologier som utgör en stabil grund för handling. Med starka ideologier menar Brunsson 
på ideologier som är totala, komplexa och sammanhängande. Denna typ av ideologier 
avgör vilka handlingar som är riktiga och reducerar därmed analys och beslutsfattande 
till ett minimum. Svaga ideologier däremot kan leda till konflikt i organisationer samt 
utgör en dålig grund för motivation och förväntningar och därmed för handling.

En annan organisationsteoretiker som behandlar ideologbegreppet är Barbara Czarni-
awska-Joerges. I sin bok Ideological control in nonideological organizations (1988) diskuterar 
författaren ideologi som en av flera kontrollmekanismer i vad som definieras som icke-
ideologiska organisationer, det vill säga företag och myndigheter. Inspirerad av Göran 
Therborns bok The Ideolog y of Power and the Power of Ideolog y (1980) definierar Czarniawska-
Joerges organisationsideologi som ett system av idéer som för det första beskriver verklig-
heten på ett organisationsrelevant sätt, för det andra lyfter fram ett önskvärt tillstånd i 
framtiden samt slutligen indikerar möjliga sätt att uppnå detta tillstånd. Czarniawska-
Joerges argumenterar inledningsvis mot framförallt kritisk organisationsteori som verkar 
hävda att:

”Ideology is something that ought not to be found in business and administrative organi-
zations, which are by definition nonideological. Ideology’s place is in political and religious 
organizations. Everywhere else it is a dangerous aberration and should be eliminated, in 
order to make room for science.” (Czarniawska-Joerges 1988: 6).

Genom sitt bidrag lyfter hon fram att ideologier inte bara är ett återkommande fenomen i 
även vad som traditionellt tycks definieras som icke-ideologiska organisationer, utan även 
kan inkludera positiva effekter och sammanhang. Detta betyder bland annat att ideologi 
ska uppfattas som ett verktyg för förändring, snarare än som ett hinder för förändring. 
Bokens huvuddel handlar dock om att utifrån ett antal empiriska studier identifiera 
och analysera ideologins olika funktioner i en organisation: att motivera, legitimera 
och kontrollera. Den motiverande funktionen består i att entusiasmera och engagera 
en organisations medlemmar. Det är störst sannolikhet för detta, enligt Czarniawska-
Joerges, när framtidsvisionen i ideologin delas av medlemmarna och när sätten att nå 
denna vision är rimliga. Den legitimerande funktionen handlar om att visa för medlem-
mar och omgivningen att ideologins framtidsvision är acceptabel och önskvärd. Slutligen 
består den kontrollerande funktionen av att genom ideologi kontrollera organisationens 
medlemmar.
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En organisationsforskare som både diskuterar ideologibegreppet och som kan fungera 
som en brygga mellan hur ideologibegreppet används i organisationsstudier i allmän-
het och i studier av ideella organisationer i synnerhet är Sven-Erik Sjöstrand. I sin bok 
Organisationsteori (1987) utvecklar han en teoretisk struktur för att foga samman ett antal 
olika organisatoriska idealtyper, bland dem ”rörelser”. Rörelsen är en idealtypisk insti-
tution som främst syftar till att fördela och omfördela värden och resurser via de idéer 
som omfattas bland rörelsens bildare och dess medlemmar. Rörelsens fundament är med 
andra ord ideologi eller religion enligt Sjöstrand. Med ideologi avser Sjöstrand här ett 
sammanhållet system av ideal, som söker att förena det övergripande, ibland abstrakta 
helhetsperspektivet, med den konkreta handlingen och som ger mening åt det mänskliga 
livet. Ideologins funktion är att ibland verka som en förändringskraft, genom att tillhan-
dahålla ett annorlunda perspektiv på vardagserfarenheter, och ibland för att legitimera en 
viss given ordning. Relationen mellan rörelsen och ideologi återfinns dock främst i ideolo-
gins förändringsambition. Rörelsens ursprung är, enligt Sjöstrand, inte sällan ett missnöje 
med sakernas tillstånd. Detta missnöje föder samtidigt en ideologi och ett starkt engage-
mang för eller emot ett alternativ. Ideologin underbygger därmed existerande auktoriteter 
genom att tillhandahålla alternativa visioner. Den andra kopplingen mellan ideologi och 
rörelse är att en ideologi kan sägas förena främlingar, det vill säga personer med liknande 
erfarenheter, men som genom ideologin bryter ned andra former av bindningar, som till 
exempel familje- eller släktrelationer.

Ideologins roll i forskning om ideella organisationer
Till skillnad från ideologibegreppets mångtydiga behandling i historien och i organisa-
tionsstudier i allmänhet finns det dock en del av samhället, det civila samhället och den 
ideella sektorn, där ideologi anses vara ett inledningsvis entydigt positivt och ett särskil-
jande fenomen. Detta avsnitt diskuterar därför hur ideologibegreppet används i tidigare 
forskning om ideella organisationer. Lars Svedberg (1979; 1981) har exempelvis skrivit att 
ideologi är en av de egenskaper som särskiljer folkrörelser från andra typer av organisa-
tioner. Detta konstaterande, och indirekta definition av folkrörelser, förekommer även 
i kommittébetänkandet Organisationernas bidrag (SOU 1993: 71) och i Vetenskapsrådets 
rapport om Svensk forskning och demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser (2003). Ideologin 
har dock inte enbart en intern betydelse, utan är också något som organisationen arbetar 
för att sprida och övertyga flera om. Svedberg (1979) menar i linje med detta på att ideella 
organisationer ska bilda opinion och försöka åstadkomma ett så brett stöd som möjligt 
för sina idéer. Ideologins roll för ideella organisationer poängteras även av forskare som 
Elvander (1966) och Johansson (1980). Den ideologiska basen för de ideella organisatio-
nerna kan med andra ord sägas vara ett av de mest betydelsefulla karaktärsdragen för 
denna typ av organisationer. 

Trots ideologibegreppets förmodade ställning i denna del av samhället är antalet 
empiriska studier kring fenomenet relativt begränsat. Ett undantag är boken Strategisk 
ledning på politiska marknader (1991) i vilken författarna, Berg och Jonsson, behandlar 
ideologibegreppet som en del av den institutionella miljön för både förvaltningar och 



20

folkrörelseorganisationer. Författarna definierar följaktligen ideologi som de idéer, värde-
ringar och trossatser som delas av en viss social grupp med gemensamma intressen. De 
skiljer vidare på objektiv och omgivningsideologi. Den första är en intern ideologisk bas, 
där organisationens medlemmar delar en föreställning om vad man vill åstadkomma 
(idéer och ideal), vad man står för (värderingar) och hur man ser på samhället (trossatser). 
Den andra är en extern ideologisk bas, där mer eller mindre institutionaliserade ideologier 
utgör grunden för de samhällsmyter kring vilka samhället är strukturerat. I boken utgår 
Berg och Jonssons ifrån att det ideologiska elementet är en viktig sammanhållande och 
engagerande faktor inom de ideella organisationerna, där ideologiska identiteten utgör 
själva basen för organisationens existens och drivkraften bakom medlemmarnas agerande. 
Huvudargumentet som drivs i boken är i linje med denna syn att visa på att legitimitet är 
minst lika viktigt som inre effektivitet för denna typ av organisationer. För dessa organi-
sationer krävs det också en viss överensstämmelse mellan organisationens ideologi (den 
objektiva ideologin) och de ideal som för tillfället utgör hörnstenarna i den dominerande 
samhällsmyten (omgivningsideologin) för att organisationen ska uppfattas som legitim. 
Av speciellt stor betydelse är också ideologins funktion att legitimera en organisations 
särintressen och göra om dessa till allmänintressen i ett större socialt sammanhang.

En annan studie är avhandlingen Ledning i folkrörelseorganisationer – den interaktiva lednings-
logiken (1995) som i strävan att identifiera och analysera de karaktärsdrag som utmärker 
ledning i ideella organisationer också omfattar ideologins roll i denna mer empiriskt 
grundade analys. Det empiriska materialet i avhandlingen tycks visa på att ideologi inte 
bara är ett honnörsord och något som formuleras i program i de ideella organisationer 
som studeras, utan också ”används av ledningarna för att påverka organisationen, både till att 
aktivera den och för att forma ställningstaganden” (Jonsson 1995: 191). Den bild som framträ-
der i avhandlingen innebär, enligt författaren, att ideologin används för att mobilisera 
resurser, men att man inom organisationerna antar att ideologin utgör något som betyder 
något för många medlemmar och att det är betydelsefullt att den gör det. Till skillnad 
från andra organisationer i samhället, där tvång och order kan vara verktyg för styrning, 
styrs ideella organisationer med hjälp av att ledningen ideologiskt laddar aktiviteter 
och dokument och kan därigenom påverka organisationen och dess utveckling. För att 
detta ska fungera, skriver författaren, krävs dock att ideologin har en bred förankring i 
organisationen och att organisationerna har ett språk som har en ideologisk laddning och 
betydelse. Det empiriska materialet visar följaktligen på att en stor del av de aktiviteter 
som utformas är inriktade på att utveckla ställningstaganden i form av olika texter genom 
exempelvis program och så kallade rådslag.

Ideologibegreppet behandlas också av forskaren Staffan Johansson i boken Ideella mål med 
offentliga medel (2005) utifrån en teoretisk diskussion om ideella organisationers egenskaper 
och inre strukturer. Johansson ansluter sig till Svedberg med flera i det att han argumen-
terar för att ideologi kan vara en särskiljande faktor mellan den ideella sektorn och andra 
sektorer i samhället. Han skriver att: ”Ideella organisationer är ju per definition idéburna rörelser, 
vars verksamhet i mer eller mindre hög grad när avtryck av den ideologi och de värderingar och normer 
denna innefattar” (Johansson 2005: 174). Däremot nyanserar han denna faktor genom att 



21

påpeka att det inte är alltid som organisationers ideologi märks särskilt mycket i deras 
praktik. Han skriver att många ”ideella organisationer har med tiden blivit byråkratiserade eller på 
annat sätt förstelnats i sin praktiska verksamhet” (2005: 174). Johansson avslutar detta resone-
mang med att påpeka att det är angeläget att värna om de ideella organisationernas särart, 
givet målet att främja ett pluralistiskt samhälle, och att denna särart inte enbart får märkas 
i stadgar och officiella dokument, utan även i praktisk handling.

Forskning om särart och mervärde i ideella organisationer
Ideologin framträder i genomgången ovan av forskningen om ideella organisationer som 
dels en möjlig kandidat till vad som särskiljer dessa organisationer från omgivningen, 
dels som ett verktyg för intern och extern ledning och organisering. Trots detta är det 
intressant att notera att det endast är ett fåtal forskare som för det första behandlar denna 
typ av frågeställningar och för det andra empiriskt testar antaganden kring särart och 
ideologins roll i detta. En empiriskt grundad studie som direkt söker att angripa frågan 
om ideella organisationers särart och ideologins roll i detta är rapporten Särart och mervärde 
i den ideella sektorn – en studie av ledares syn på de idéburna organisationernas betydelse (2006). Det 
primära intresse som driver författarna, Hultén och Wikström, i denna rapport är att 
försöka förstå de ideella organisationerna och vad som skiljer dem från andra typer av 
aktörer. Ett grundläggande antagande i denna studie är följaktligen:

”att om en ideell organisation – konsekvent och över längre tid – ska kunna bidra med 
något annat (ett mervärde) än vad näringsliv eller offentliga sektorn är eller gör så måste 
detta vara förankrat i någon form av stabil skillnad (en särart)” (Hultén och Wijkström 
2006: 8).

Enligt författarna kan denna särart exempelvis ligga i sättet att organisera sig eller uppstå 
genom den form av resurser som organisationen har tillgång till. Den kan vidare vara ett 
resultat av den tro, ideologi eller världsåskådning man aktivt arbetar med och påverkar då 
exempelvis metoder och språk som används i organisationen.

Utifrån det empiriska materialet identifieras ett antal möjliga kandidater till vad som 
särskiljer ideella organisationer från omgivningen. Ett av de mest återkommande och 
centrala särdragen menar Hultén och Wijkström är just idégrund, värdegrund eller 
ideologi. Idéerna som ligger till grund för dessa är beroende av organisation, men där 
den gemensamma nämnaren kan sägas vara att det handlar om något annat än att gå 
med vinst. Vidare menar författarna på att det empiriska materialet visar på att ideologin 
och värdegrunden har en stark attraktionskraft och är själva orsaken till att många söker 
sig till ideella organisationer. På så sätt skapar den också ett kitt mellan medlemmarna i 
organisationen och kan fungera som en slags inre kompass för verksamheten. Det påpekas 
dock samtidigt att en utmaning för ledarskapet är att individerna i organisationen inte 
alltid delar syn på hur ideologin och värdegrunden ska främjas och förverkligas. Trots 
ideologins framträdande roll som särartsfenomen verkar inte det empiriska materialet 
lyfta fram ideologin, värdegrunden eller idégrunden som en del av varken sig diskussio-
nen om mervärde eller i sambandet mellan särart och mervärde. Detta kan delvis härledas 
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till metoden för insamling av det empiriska materialet. Detta diskuteras också explicit i 
studien eftersom det empiriska materialet var mindre rikt i allmänhet kring frågorna om 
mervärde samt sambandet mellan särart och mervärde. En förklaring som ges till detta 
kan vara att mervärde samt sambandet mellan särart och mervärde är underförstådda eller 
mindre ointressanta. Andra förklaringar som anges i texten kan vara att en organisations 
särart ibland i sig självt kan utgöra ett mervärde i samhället samt att mervärde snarare 
åstadkoms av en population av organisationer än av enskilda organisationer eller särdrag.
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Ideologi i två ideella organisationer

Det första kapitlet i denna rapport visade på hur några av ledarna i de två organisationerna, 
NBV och Sensus, antingen ifrågasätter eller utmanar användandet av ideologibegreppet 
för att beskriva och diskutera deras respektive verksamheter. I det andra kapitlet i denna 
rapport vidgas förståelsen av ideologibegreppet med hjälp av hur det har behandlats i 
teori och forskning om organisationer i allmänhet och om ideella organisationer i synner-
het. Sammantaget kan man dock säga att det även i teori och forskning saknas en entydig 
förståelse och definition av begreppet samt att det endast verkar existera ett fåtal studier 
som empiriskt undersöker ideologins roll och betydelse i framförallt ideella organisatio-
ner. Detta för oss till detta kapitel. Genom att redovisa det empiriska materialet i form 
av intervjuer med ett antal ledare inom de två organisationerna, NBV och Sensus, söker 
detta kapitel att bidra till utforskandet av ideologins ställning i praktiken.

Det empiriska materialet presenteras i en kondenserad form utifrån analysmetoden 
meningskategorisering (se mer om detta i rapportens metodavsnitt). I tur och ordning 
redovisas därför hur informanterna diskuterar och konstruerar ideologins innehåll, 
egenskaper, funktion, betydelse vid sammanslagningen mellan TBV och Sensus samt 
betydelse i allmänhet.

Innehåll
Med innehåll avses i denna rapport de idéer och värderingar som omfattas av organi-
sationsideologin. En möjlig övergripande indelning av intervjumaterialet med fokus på 
de olika idéerna utgörs av ideologins ursprung, dess centrala idéer samt grundläggande 
värderingar som inkluderas eller utgör grunden för ideologin.

Det kan här nämnas att frågor om ideologiers ursprung ofta behandlas av vad som 
Borgström och Boréus (2005) kallar för den funktionella idéanalys medan förekomsten 
av centrala idéer och grundläggande värderingar behandlas av den så kallade innehålls-
liga idéanalysen. Både den funktionella och den innehållsliga idéanalysen skiljer sig dock 
till viss del från hur denna rapport förhåller sig till detta. Exempelvis kan nämnas att 
den funktionella idéanalysen strävar efter att klarlägga ideologiers effekter och faktiska 
ursprung. Denna typ av strävan är omöjlig att uppnå, bland annat på grund av förstudi-
ens val av syfte och metod.

Ideologins ursprung
Informanter från både NBV och Sensus betonar tydligt ideologins ursprung i sina svar på 
frågan hur de skulle beskriva respektive organisations ideologi. Ursprunget kan i sin tur 
delas in i tre subkategorier. Den första är relationen till huvudmännens ideologier, som 
framkommer i det föregående avsnittet, där några av informanterna upplever ideologin 



24

mer som en sammanfattning, en minsta gemensam nämnare eller ett hopkok av medlems-
organisationernas ideologier. Ett exempel på utsaga som lyfter fram ideologins relation 
till huvudmännens ideologier är följande:

”Sensus kom ju från Sveriges Kyrkliga Studieförbund och det som K:et står för är väldigt 
viktigt, det är ju liksom en grundbult i Sensus profil. Då är det ju viktigt att man tänker på 
att det inte är svenska kyrkans studieförbund och aldrig har varit utan det har alltid varit 
fristående.” (S4)

Den andra subkategorin är egentligen en variant på den första, men som vidgar perspek-
tivet. Snarare än att endast betona huvudmännens ideologier och deras betydelse för 
studieförbundets ideologi lyfter vissa informanter fram rörelsen till vilka huvudmännen 
tillhör: arbetar- och kyrkorörelsen i Sensus fall (exempelvis S3) samt nykterhetsrörelsen i 
NBV:s fall (exempelvis N10). Denna betoning är betydelsefull framförallt när det gäller 
Sensus, som därmed utvidgar ursprunget betydligt, från att enbart inkludera huvudmän 
med en kyrklig koppling till att inkludera även arbetarrörelsen och kyrkorörelsen i stort 
och dess mångfald och myriad av organisationer, processer och ideologier.

Den sista subkategorin i ideologins ursprung och i förlängningen innehåll som framkom-
mer i intervjuerna utgörs av relationen mellan de två organisationernas ideologier och 
tanken om folkrörelsen. En informant utvecklar detta vidare:

”Det andra är folkrörelsestråket som ju så att säga har gött folkbildningstanken från 
början, men som idag kanske kan, jag vet inte vad språk, ideella sektorn eller vad man 
ska kalla det, som vi tycker det är viktigt att koppla folkbildningen till och det där som vi 
gör, fyller en huvudfunktion. Det är det som motiverar statens stöd, att det är en idéburen 
verksamhet i grunden och att det är accepterat, tillåtet och gillat att vi har studieförbund 
med olika ideologisk profil.” (S6)

Sammanfattningsvis kan därför de intervjuades syn på ideologin i de två organisationerna 
delvis förstås mot bakgrunden av hur de konstruerar ideologins ursprung i medlemsor-
ganisationerna, specifika folkrörelser och tanken om folkrörelsen i stort. Delvis är antag-
ligen detta inte endast ett sätt att förstå ideologiernas ursprung, utan ska även ses som 
en konstituerande del av och innehåll i hur informanterna diskuterar och konstruerar 
organisationens ideologi.

Centrala idéer i ideologin
Från ideologins ursprung och dess koppling till innehåll lyfts nu fram hur informanterna 
i intervjuerna konstruerar centrala idéer som en del av respektive organisations ideologi. 
Inledningsvis kan man säga att NBV och Sensus verkar dela vissa idéer, som exempelvis 
folkbildning och samhällssyn, medan de åtminstone på ytan skiljer sig åt när det gäller idéer 
som relaterar till deras ”stråk” (NBV) eller ”profil” (Sensus). Redovisningen av intervju-
erna inleds med att kort lyfta fram idéer kring folkbildning och samhällssyn. Dessa kan 
idémässigt sägas vara analytiskt separerade från varandra, med tanke på att exempelvis 
folkbildning rör individens enskilda bildningsprocess medan samhället är ett aggregat och 
mer övergripande begrepp. Men steget från synen på folkbildning till dess roll i samhäl-
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let, och underliggande antaganden om samhället, om inte fullständigt överlappande, så 
verkar det åtminstone inte vara särskilt långt, något som följande citat vittnar om:

”[F]ör mig handlar det om att det är folkbildning, att dels hjälpa, stötta människor att få 
en möjlighet att få en plats i samhället via folkbildning eller för att möjliggöra menings-
fulla aktiviteter för dom som inte har det. Också för att kunna lägga fokus på frågor som 
utvecklar en människa i det samhälle vi står i, att utvecklas för att bli mer hel eller för att 
utifrån egna perspektiv brottas med frågor som är kan man säga livsavgörande. Och då att 
få göra det i en grupp tillsammans med andra under ordnade former, regelbundet, det är 
ett bra sätt att skapa ramen, men inte komma med färdiga svar utan verkligen få brottas 
med frågorna och där varje deltagare i en cirkel eller, ja, framför allt i cirklar då att man får 
nosa fram själv. Det tror jag är hållbar kunskap och jag är så naiv att jag faktiskt tror att det 
påverkar samhället i det lilla och i det stora.” (S3)

Med andra ord verkar det som att några av informanterna likställer folkbildning roll för 
individen med individens och folkbildningens roll i samhället.

Utifrån horisonten att folkbildningen konstrueras och diskuteras som en central idé i de 
två organisationernas ideologier ska det dock påpekas att det inte är alla som ser folkbild-
ningens idé antingen som entydig i dess tolkning eller ens som en del av ideologin. En 
person från Sensus nyanserar, och problematiserar därmed folkbildningens idé, genom att 
lyfta fram dels en traditionell definition av folkbildning, dels en mer institutionell syn på 
folkbildning, det vill säga att det som studieförbunden gör är per definition folkbildning 
(S6). Ytterligare en annan person från Sensus menar att folkbildningen som idé är under 
omtolkning, där folkbildningens form får lämna plats för dess innehåll (S8). Personen 
ifrågasätter också i det fortsatta samtalet antagandet om att det bara är statsbidragsberät-
tigad folkbildning som utgör folkbildning. Avslutningsvis är det en informant från NBV 
som i intervjun ifrågasätter om folkbildningens idé är en del av ideologin (N5). Personen 
ifråga verkar mena att folkbildningen endast ska ses som ett medel, även om det är ett 
väldigt gott och effektivt medel, för andra mål (som nykterhet bland annat).

Trots vissa ideologiska likheterna mellan NBV och Sensus är informanterna noga med att 
lyfta fram vad som är det ideologiskt unika med respektive organisations ideologi. I NBV 
formulerar man detta med hjälp av fyra så kallade ”stråk”.

”Sen när det gäller ordet stråk så har jag i alla fall fått det förklarat för mig att våran 
dåvarande utvecklingsrektor, som det hette på den tiden, att han funderade mycket på det 
där och man kan kalla det benpelare, grundområden eller profilområden eller vad det nu 
kan va. Men där man kom fram till att just stråk är ett ord som visar en riktning där många 
går så att säga. En väl trafikerad väg och att vi helt enkelt hade ambitionen att det skulle bli 
så. Dom här ämnesområdena är så viktiga att dom förtjänar att ha ett eget stråk, en egen 
trafikerad väg där många kan gå.” (N5)

De fyra stråken är i NBV i tur och ordning alkohol och narkotika, folkhälsa, integration 
och internationellt arbete. Dessa fyra stråk kan kontrasteras mot Sensus två ”profilområden” 
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kring mångfald och livsfrågor. 

”Det snurrade [då] väldigt mycket kring att vara en bra part till medlemsorganisationerna 
och där finns ju någon sorts organisatorisk bild. Men sedan efter det började vi diskutera 
mycket tydligt kring vilka som ska vara våra profilområden. Och de två områden som 
är någon sorts uttryck för vår ideologi, en sorts grundideologi av vad vi tycker är viktiga 
perspektiv, mångfald och livsfrågor, de har ju verkligen satt sig i hela organisationen, det 
måste man säga. Dom pratar alla om och känner i alla fall någon sorts, känner sig rätt 
bekväma med.” (S8)

Men på samma sätt som när det gäller exempelvis frågan om idén om folkbildning ingår i 
ideologin eller inte, så ifrågasätter även vissa informanter stråken och profilens ideologiska 
karaktär genom att snarare se dem som riktlinjer, uttryck eller kommunikativa redskap 
för ideologin, medan återigen andra sätter likhetstecken mellan just stråken eller profilen 
och ideologin och därmed indirekt utesluter andra eventuella idéelement i ideologin. Det 
senare kan tänkas få konsekvenser för ideologins stabilitet och existens i tiden. En person 
i NBV liknar ideologin vid en boll, där stråken utgör en ”delboll” inom den ideologiska 
bollen (N6). Någon säger till och med att dessa stråk fyller ideologin med innehåll (N5). 
Framförallt den senare formen av utsagor väcker frågor om ideologins historia och förän-
derlighet över tid.

I en förlängning får denna syn på profilen och stråken konsekvenser även för uttolk-
ningen av de enskilda profilområdena och stråken. I NBV:s fall visar olika utsagor på 
att en sådan central idé som nykterhet kan ges olika innebörd. På en direkt fråga om det 
finns olika tolkningar av ideologin inom NBV nämner följande informant att man kan ta 
ställning till nykterheten av ett antal olika skäl:

”En del gör det ju från en solidarisk aspekt och en världssolidarisk aspekt och är väldigt 
starka i den. Andra gör det rent utifrån eget hälsoperspektiv […]. Den tredje falangen är 
dom som har hittat en gemenskap.” (N9)

En informant inom NBV påpekar dessutom att det också finns en gammal ideologisk 
konflikt inom organisationen, där några betonar nykterheten medan andra betonar 
folkbildningen (N10). Även inom Sensus har informanterna ett ambivalent förhållande till 
exempelvis ideologins kyrkliga ursprung. Trots namnbytet menar en informant exempel-
vis på att mångfald, livsfrågor och humanism egentligen är delar av det övergripande 
religiösa (S4), medan andra pekar på att det kristna i Sensus har tonats ned till förmån för 
det humanistiska (exempelvis S3). Ett antal av informanterna menar vidare på att man 
inom Sensus kan enas om orden mångfald och livfrågor, men inte om deras innebörd. 

Ideologins grundläggande värderingar
Förutom att de två organisationsideologierna konstrueras med hjälp av ideologiernas 
ursprung och ett antal centrala idéer i intervjuerna framhåller några av informanterna 
avslutningsvis också att respektive organisations ideologi även färgas av vissa grundläg-
gande värderingar. Denna kategorisering härstammar i detta fall enbart från hur ideolo-
gins innehåll diskuteras och konstrueras inom ramen för intervjuerna.
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Givet denna indelning kan grundläggande värderingar, som i Sensus fall, framförallt efter 
sammanslagningen med TBV och dess profilering, handla om ”ett värdigt arbetsliv” (S11). 
Det kan också handla om den av regeringen föreslagna formuleringen kring en ”gemensam 
värdegrund”, vilken enligt utsago bottnar i frågor om ”demokrati och jämställdhet” (N1). Men 
kanske framförallt handlar utsagorna om hur ideologins innehåll påverkas av grundläg-
gande värderingar om ”synen på människan” (S8). De två organisationernas ideologier kan 
sägas vara präglade av en ”humanistisk” (N1) människosyn som framhåller ”alla människors 
lika värde och rätt att uttrycka sig” (N4). Denna syn på människan kan sägas genomsyra 
folkbildningens praktiska verksamhet samtidigt som den verkar också konstrueras som 
ett av huvudmotiven för folkbildningens och ideologins existens i intervjuerna.

Intressant att notera i detta sammanhang är att det verkar som att ideologins präglas av 
de grundläggande värderingarna, som demokrati, ett värdigt arbetsliv, jämställdhet och 
synen på människan, mer än att dessa grundläggande värderingar uttrycks explicit av 
informanterna som en del av ideologins innehåll. En möjlig tolkning av detta, som liknar 
den om ideologins ursprung ovan, är att ideologins grundläggande värderingar i första 
hand bidrar till att skapa förståelse och mening kring ideologin i de två organisationerna, 
och i andra hand bidrar till att konstituera ideologierna, åtminstone enligt intervjuerna.

Egenskaper
En andra kategori som springer ur intervjumaterialet rör en ideologis möjliga egenskaper. 
Med egenskaper avses i denna rapport organisationsideologins kvaliteter. Detta avsnitt 
presenterar följaktligen informanternas utsagor om deras respektive organisationsideolo-
gis egenskaper utifrån ett antal möjliga dialektiska motsatspar. Dessa omfattar följaktligen 
positiv och negativ, stabil och föränderlig, tillåtande och avgränsande, inre koherens och 
fragmentarisk samt framåt- och tillbakablickande egenskaper hos organisationsideolo-
gin.

Positiv och negativ
Ett antal av informanterna lyfter fram organisationsideologins framförallt positiva 
egenskaper i intervjuerna (exempelvis S5, S7, S9). Ett exempel på detta är en informant 
från NBV som antyder organisationsideologins positiva egenskaper tack vare fördelarna 
med att leva ett nyktert leverne (N8). En vidareutveckling av detta resonemang är att det 
också finns ett antal utsagor i intervjuerna som indirekt uttalar sig om organisationsideo-
logins positiva egenskaper. Informanter från både NBV och Sensus nämner exempelvis 
att organisationerna utan folkbildningskomponenten i ideologin skulle vara som vilka 
andra utbildningsföretag som helst (S6, N7). En annan informant påpekar i en liknande 
stil att folkbildningselementet i organisationsideologin är det som skänker organisationen 
trovärdighet och legitimitet i andras ögon (N1).

Däremot kan en och samma informant också samtidigt uttala sig om ideologins positiva 
och negativa egenskaper. En informant från Sensus lyfter fram de positiva egenskaperna 
men tycker också att:
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”den där ideologin att man ska vara snäll mot varann och nästan inte ställa några krav på 
varann och så vidare och så vidare. Det tycker jag är en nackdel i Sensus.” (S5)

Det ska avslutningsvis nämnas att det är få informanter som uttryckligen diskuterar 
ideologins negativa egenskaper. Med andra ord verkar det som att upplevelsen av ideolo-
gins egenskap i huvudsak är nyanserat positiv.

Stabil och föränderlig
Ett annat motsatspar när det gäller ideologiernas möjliga egenskaper är relationen mellan 
dess stabila och föränderliga karaktär. Denna kategori springer främst ur genomförandet 
och analysen av intervjuerna. En förutsättning för att ideologin i de ideella organisatio-
nerna ska kunna utgöra en särart mot andra typer av organisationer torde också vara 
att den har en stabil karaktär, förutsatt att enbart existensen av en ideologi inte är ett 
tillräckligt villkor. En analys av informanternas utsagor i detta avseende visar dock på ett 
spektrum av åsikter som kan kategoriseras som uttryck för att ideologin är alltifrån stabil 
till föränderlig. Intressant att notera är på samma sätt som i fråga om ideologins positiva 
och negativa egenskaper kan en och samma person uttrycka åsikter som kan tolkas som 
både stabila (”kärnan tycker jag är samma”) och föränderliga (”Ideologi är en färskvara, inte minst 
orden förändras”) (S8).

Andra informanter lyfter fram att respektive organisations ideologi visserligen är stabil 
i vissa perioder, men att den ändå förändras över tid. En person inom NBV diskuterar 
exempelvis hur tidigare ideologiska formuleringar tenderar att överleva i organisationen 
(N7) och en person från Sensus menar att ”ideologin är i takt med tiden” (S3). Att nämnas 
i detta sammanhang kan också göras hur vissa informanter likställer organisationens 
”stråk” i NBV:s fall eller ”profilområden” i Sensus fall med organisationens ideologi. Därmed 
så utesluts till att börja med andra eventuella ideologiska element. I förlängningen pekar 
detta först på att ideologin är stabil så länge dessa stråk och profilområden omhuldas av 
organisationen och dess medlemmar, men sedan på att organisationens ideologi indirekt 
konstrueras som lika föränderlig som just dessa stråk och profilområden.

Tillåtande och avgränsande
Ett tredje dialektiskt motsatspar som träder fram ur intervjumaterialet är också om ideolo-
gin är tillåtande eller om den är avgränsande. Denna egenskap kommer att diskuteras 
mer i nästa avsnitt i relation till ideologins funktion, framförallt när det gäller ideologins 
funktion som beslutsunderlag, där denna diskussion har en indirekt bäring på denna 
funktion. Redovisningen av det empiriska materialet börjar här dock med informanternas 
explicita åsikter om ideologins tillåtande egenskap.

Det verkar som att vissa informanter har ett ambivalent förhållande till ideologins tillå-
tande egenskaper. Ett exempel på detta är en informant som upplever ideologin som ”så 
tillåtande och så vid så att det är lätt att känna sig hemma i den” (S10) samtidigt som en annan 
informant anser att den är svår att prata om och ”sitter inte ryggmärgen på alla” i organisatio-
nen (S7). Den senare informanten säger på ett annat ställe i intervjun att:
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”Som jag beskriver vår ideologi så är den ganska vid, den är inte sådär tajt eller vad man 
ska säga, den är inte så lättuttryckt eller lättdefinierad heller för den delen. Den kan vara 
svår att använda på det viset, men man skulle ändå önska att den kunde bidra till att välja 
bort och så.” (S7)

Synen på ideologin som tillåtande och vid kan kontrasteras mot ett antal utsagor som 
lyfter fram ideologins avgränsande egenskap. Allt kan enligt informanterna inte sägas vara 
ideologi och alla tänkbara aktiviteter i ett studieförbund ryms inte på grund av ideologin. 
Ett exempel på detta är en informant i NBV som diskuterar hur NBV ”inte kan syssla med 
den verksamheten, för den passar inte” med ideologin (N3). En annan informant från Sensus 
diskuterar hur ideologin utgör ett av de kriterier som avgör vad som organisationen ska 
engagera sig i (S8). En intressant variant på detta tema, som både visar på ideologins tillå-
tande och avgränsande egenskap, är hur en informant från Sensus avgränsar ideologin till 
att främst gälla formen för hur deltagare ska organiseras, men inte själva innehållet:

”Vi vill ju inte påverka dom med vår ideologi utan vår ideologi innebär ju att vi erbjuder 
dom en möjlighet att mötas och komma till sin rätt. […] Så att på det sättet är vi ju inte en 
propagandistisk rörelse.” (S6)

Samme informant menar att det måste finnas en ”ideologisk frihet” i varje cirkel som måste 
bejakas och att det inte är Sensus uppgift att sprida sin ideologi. I detta fall verkar ideolo-
gin avgränsa vilken typ av aktiviteter som kan rymmas inom organisationen, medan den 
samtidigt explicit har sin grund i att innehållet i dessa aktiviteter ska vara fritt från infly-
tande från organisationens och andra former av ideologier.

Sammantaget verkar det råda en spänning mellan ideologins tillåtande och avgränsande 
egenskaper enligt de intervjuade ledarna. Å ena sidan önskar man och anser att ideologin 
ska vara tillåtande för att det ska vara lätt för många att känna sig hemma i den. Den får 
heller inte vara så dominerande att den utmanar den ideologiska friheten i varje cirkel. Å 
andra sidan leder det till problem eftersom den inte upplevs som självklar eller utgör en 
grund för beslut och handling. Intressant i sammanhanget är utsagan om ideologins så 
kallade inneboende krav på frihet från just ideologier.

Inre koherens och fragmentarisk
En viktig möjlig egenskap är vidare respektive organisationsideologis inre koherens, det 
vill säga om de olika idéerna som tillsammans utgör organisationens ideologi hänger ihop 
och är kompatibla med varandra. En metadiskussion utifrån de olika informanterna eller 
utifrån varje enskild informant och dess olika utsagor skulle naturligtvis kunna uppvisa 
ett flertal exempel på ideologins fragmentariska egenskaper. Detta är inte denna rapports 
syfte, även om några exempel på icke koherenta uttalanden från en och samma informant 
explicit lyfts fram. Det finns dock en person från Sensus som direkt diskuterar vad som 
upplevs som att det är svårt att få ihop organisationens ideologi, bland annat på grund av 
centrala händelser och sammanslagningen med TBV:

”Vi har den gamla ideologin från SKS och har nånting annat. Vi har startat flera bolag, 
hela TBV med diplomutbildning och utbildning, ja hela det. Som inte… lite olika saker. 
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Och hur får vi ihop dom här? Eller ska vi konstaterat att vi inte får ihop dom?” (S2)

Baserat på detta uttalande i kombination med presentationen av det empiriska materialet 
i övrigt i rapporten verkar det som att den sammantagna bilden av ideologins egenskaper 
i de två organisationerna främst att är att se som fragmentarisk. Enskilda intervjuer och 
relationen mellan vissa ideologiska element torde präglas av en inre koherens, medan en 
jämförelse inom och mellan de flesta intervjuer i denna studie pekar på att ideologierna är 
fragmentariska.

Framåt- och tillbakablickande
Ett sista dialektiskt motsatspar som tas upp inom ramen för denna rapport är ideologins 
eventuella framåt- eller tillbakablickande. I detta fall definieras framåtblickande som 
ideologins riktning mot framtiden, som en möjlig ”riktlinje”(S4) eller ”kompassriktning” 
(S6), som två av de intervjuade uttrycker det, medan tillbakablickande snarare innefat-
tar ideologins historiska bagage och förklaringskraft. Med några få undantag verkar det 
framförallt vara den senare egenskapen som lyfts fram av informanter i de båda organisa-
tionerna. En person från NBV beskriver ideologin som ett sätt att beskriva den verksam-
het som redan bedrivs inom organisationen (N1). Ett annat exempel är en person från 
Sensus som kallar ideologin för en ”efterhandsideologi” och som upplever att ideologin mer 
än släpar efter utvecklingen (S10). Samme informant pratar i ett annat tillfälle i intervjun 
om relationen mellan ideologi och historia:

”För mig är ideologi mycket, mycket historia. Sensus-delen har en historisk förankring i 
den kyrkliga sfären. TBV-delen har en förankring i den fackliga sfären. Någonstans idag 
så är vi någonstans där att vi har dom två benen eller historiska rötterna där jag tror att den 
kyrkliga sidan dominerar över den fackliga historien, med undantag av västra Sverige.” 
(S10)

Det verkar med andra ord som att ideologin i båda organisationerna framförallt ses av 
informanterna som efterhandskonstruktioner. Det är ideologins historiska bagage och 
förklaringskraft som lyfts fram i intervjuerna snarare än dess möjliga kompassriktning 
mot framtiden. Denna syn på ideologins egenskap kan därmed sägas utmana denna 
rapports definition av ideologi, enligt vilken ideologi också ”utmålar den önskvärda framti-
den och pekar på vägar till denna framtid”. I intervjuerna med ledarna för NBV och Sensus 
framträder istället ideologins tillbakablickande egenskaper i allmänhet och dess relation 
till historiska platser och grupper mer specifikt.

Funktion
Ideologins funktion för organisation och ledarskap i de två organisationerna kan sägas 
vara mycket mångfacetterad. Med funktion avses i denna rapport hur ideologin används 
i organisationerna. Funktion ska vidare förstås och avgränsas mot ideologins betydelse, 
vilken behandlas i ett kommande avsnitt i rapporten. I intervjuerna väcks nämligen 
frågan om ideologins betydelse explicit i relation till informanternas reguljära verksam-
het, vid ovanliga situationer (sammanslagningen) samt i relation till omgivningen. Dock 
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uppkommer samtal om ideologins funktion på många ställen under intervjuernas gång. 
Inom ramen för denna studie presenteras följaktligen ideologins funktion utifrån fyra mer 
övergripande kategorier, det vill säga ideologins roll för beslut och styrning, motivation 
och kontroll, organisationernas konstitution och särart samt legitimitet och trovärdighet. 
Även dessa kategorier för att presentera och analysera det empiriska materialet springer ur 
intervjuerna. Ideologins roll för sammanslagningen mellan TBV och Sensus behandlas i 
ett separat avsnitt nedan.

Beslut och styrning
Ideologins funktion konstrueras av informanter i båda organisationerna till att först och 
främst handla om beslut och styrning av organisationerna och deras verksamhet. När 
det gäller ideologins roll för beslut verkar det som att dess främsta funktion är att filtrera 
mellan olika möjliga och alternativa val en organisation ställs inför. ( Jämför rapportens 
avsnitt om ideologins tillåtande respektive avgränsande egenskap.) Dels kan det handla 
om att peka ut vad som är möjligt att göra, dels att peka ut vad som man inte får göra. 
Ett konkret och återkommande exempel i intervjuerna med några av informanterna från 
NBV på det senare är hur vinprovning inom ramen för en studiecirkel är omöjligt ur en 
ideologisk synvinkel.

”Ja, alltså. Det är ju så att det står i stadgarna, eller. Det står det egentligen inte, men i 
alla fall; underförstått, vi får ju inte göra verksamhet som strider mot den uppfattning 
som våra medlemsorganisationer företräder. Alltså vi kan ju inte starta en studiecirkel i 
vinprovning.” (N8)

En person i Sensus nämner i linje med citatet ovan hur varje beslut vägs mot tre olika 
faktorer: ”ideologi”, ”ekonomi” och ”kommunikation” (S8). Ideologin verkar här fungera 
framförallt som ett filter, där möjliga val och aktiviteter vägs mot dessa tre faktorer. De val 
och aktiviteter som stämmer väl med faktorerna går organisationen också vidare med.

På samma sätt som ideologin kan ha en vägledande funktion vid beslut kan ideologin 
också fungera som en styrningsmekanism i organisationen. Det kan vara genom hur 
organisationen bland annat har strukturerat sina ekonomiska system utifrån ett antal 
ideologiska principer (N1), genom att fungera som en riktlinje och kompass (S4), styrel-
sen kan vara en ”ideologisk vakthund” gentemot organisationen (N1) och målstyrning mot 
ideologiskt ”uppsatta eller kongruenta mål” (N2). Ideologin fungerar med andra ord inte bara 
som en beslutsmekanism, utan även som en form av automatisk styrningsmekanism när 
väl beslut är tagna. Den kan också indirekt bidra till att formulera mål om framtiden, 
vilka fungerar som riktlinjer för medlemmar och anställda i organisationen.

Motivation och kontroll
En annan funktion för ideologin i de två organisationerna verkar vara att motivera och 
kontrollera förtroendevalda och anställda. På en direkt fråga om när ideologin spelar en 
roll i vardagen svarar en informant från Sensus att ideologin kan vara motiverande:

”När jag träffar människor från gamla Sensus eller medlemsorganisationer och som inte 
riktigt har insett vad Sensus utbildning jobbar med så tycker de, men gud vad kul och 



32

det här var verkligen intressant, då känner man, jamen det är verkligen jättekul, det är 
spännande och kul.” (S11)

I det här fallet verkar det främst handla om hur ideologin bidrar till att skapa ett motive-
rande sammanhang som uppskattas av först omgivningen och i förlängningen bidrar 
till att motivera organisationens medlemmar. I andra delar av intervjuerna framträder 
även ideologins roll i att skapa ett internt givande sammanhang. Ideologins motiverande 
funktion skapar också i förlängningen trygghet i organisationen och tillit till ledningen, 
vilket i sin tur ger förmåga till förändring och nytänkande menar en informant i Sensus 
(S8).

En relaterad aspekt till motivationen är ideologins kontrollerande funktion. En speciell 
variant av att ideologin möjliggör frånvaro av direkt kontroll utvecklas av en informant 
inom NBV:

”Jag skulle vilja se att vi har folkbildningskrigare, enligt den japanska modellen, där man 
på nåt sätt vaccinerar med ett synsätt som innebär att dom inte behöver kontrolleras utan 
vi vet att vi har satt en armé i arbete och vi kan helt förlita oss på det dom gör. Dom ska 
kunna ta egna beslut, dom ska kunna ställas inför frågor som vi över huvud taget inte har 
kunnat definiera och ändå, när man upprepar det här så, ja, det va ju rätt, dom tog ju rätt 
beslut, det blev rätt saker.” (N2)

Implicit i idén om att vaccinera organisationens medlemmar verkar vara att kontrolle-
rande mekanismer från ledningens sida efter vaccinationen blir överflödiga. På detta sätt 
kan man med andra ord säga att organisationsideologin bidrar till att både motivera och 
kontrollera organisationens medlemmar.

konstitution och särart
En tredje övergripande kategori av funktioner för ideologin i NBV och Sensus kan sägas 
vara konstitution och särart. En informant inom Sensus menar, som nämnts tidigare, på 
att organisationen utan sin ideologi reduceras till ett utbildningsföretag (S3). Andeme-
ningen verkar vara att det är ideologin i någon mening som konstituerar Sensus som 
studieförbund och folkbildningsaktör. En annan informant inom Sensus understryker 
detta genom att påpeka att det är de olika inriktningarna, de olika profilområdena som 
förklarar Sensus existens (S4):

”Och sen det som är Sensus profil och det tycker jag har blivit ännu viktigare efter den 
senaste propositionen som las i våras där det betonas att studieförbunden har ju olika 
inriktningar, det är ju därför vi finns. Om vi var exakt likriktade så behövdes det inte olika 
studieförbund.” (S4)

En informant säger också att ideologin inom Sensus har en ”sammanhållande funktion”, att 
det är den som gör att en organisation med ett sådant brett utbud och som finns över 
hela landet hålls ihop (S7). Intressant nog verkar det som att ideologins konstituerande 
funktion har ett tydligt släktskap med dess särskiljande funktion, där ideologin både 
”profilerar” organisationen och gör en åtskillnad mellan den egna organisationen och 
andra organisationer (N8). En person inom NBV exempelvis tror att organisationen inte 
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skulle överleva utan en ideologi i konkurrensen om studietimmar (N6). Ideologins konsti-
tuerande och särskiljande funktioner verkar därmed konstrueras med hjälp av likartade 
exempel och upplevelser i intervjuerna. Ideologin motiverar med andra ord organisatio-
nens existens och särskiljer den från andra liknande organisationer. Frånvaron av ideologi 
i organisationen hotar dess existens och skulle, åtminstone i tanken, kunna leda till att 
organisationen avvecklas.

Legitimitet och trovärdighet
Avslutningsvis kan ideologin sägas ha en legitimerande funktion som bland annat skapar 
trovärdighet. En illustration av ideologins legitimerande funktion är när en informant 
från NBV diskuterar möjliga anledningar till varför organisationen KRIS (Kriminellas 
Revansch i Samhället) nyligen har blivit medlem i NBV:

”Och då är det klart att vår trovärdighet är ju högre än kanske dom andra studieförbunden 
eftersom vi just har den ideologi vi har. För det är ju inget annat studieförbund som, i alla 
fall vad jag vet, i någon större omfattning bedriver folkbildning på fängelser. Men vi kan 
göra det, dels för att vi går hand i hand med KRIS men också för att vi står för alkohol- 
och drogfrihet och det här.” (N1)

En person i Sensus diskuterar ideologins legitimerande funktion genom att göra en 
koppling mellan mångfaldsfenomenets ökade utsträckning i samhället och att detta 
fenomen även återspeglas i Sensus aktiviteter och ideologi (S1). Organisationen är följakt-
ligen legitim och trovärdig eftersom den är en del av och återspeglar samhällets rådande 
värderingar i stort. En intressant iakttagelse mellan dessa två illustrationer på ideologins 
legitimerande funktion för organisationen är att det första exemplet kan sägas peka på att 
organisationen är legitim tack vare en av omgivningen oberoende ideologi, medan det 
andra exemplet snarare talar om att organisationen är legitim tack vare att en av omgiv-
ningen beroende ideologi.

Ideologins betydelse och funktion i sammanslagningen
En central fråga för denna studie var inledningsvis ideologins betydelse för eller funktion 
i sammanslagningen mellan TBV och Sensus. Bakgrunden till att sammanslagningen 
lyfts fram explicit kan förutom att det var en initial drivkraft till förstudien, förklaras 
med att själva sammanslagningsprocessen skulle kunna underlätta samtal om emellanåt 
för-givet-tagna fenomen i organisationer, som just ideologins betydelse.

Frågan om ideologins roll vid sammanslagningen ställdes av naturliga skäl endast till 
personerna från Sensus, varför analysen endast presenteras i relation till den organisatio-
nen. Det är dock värt att notera att både NBV och Sensus har dock tidigare fusionerats 
med andra organisationer. Det ska också påpekas att några av de personer som intervjua-
des från Sensus har en bakgrund i TBV.
För att svara på frågan om ideologins roll vid sammanslagningen krävs det att rapporten 
analytiskt skiljer på idé och beslut å ena sidan samt genomförande av sammanslagningen 
å andra sidan.
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Idé och beslut strategiska eller ideologiska?
Vissa informanter från Sensus verkar inledningsvis mena att idén till att gå samman med 
TBV springer ur den dåvarande strategin snarare än ideologin.

”Jag tror inte att huvudsyftet med sammanslagningen var ideologin, utan huvudsyftet 
var att här hade vi ett studieförbund som hade en kompetens som vi ändå såg att vi skulle 
kunna använda oss av. Dom hade en pop- och rockverksamhet exempelvis som vi skulle 
vilja ha och det gjorde ju i första hand att vi blev intresserade. Sen att ideologin efter ett tag 
när man tänkt efter en stund också hängde ihop, det gjorde ju ingenting.” (S1)

En annan informant påpekar i linje med denna utsaga att det strategiska handlade om 
att sammanslagningen med TBV möjliggjorde att man skulle kunna betyda ”mer för fler” 
(S2). Sensus skulle med andra ord få ett mer utåtriktad utbud samt bli ett större studie-
förbund. Men som informanten lyfter fram mot slutet av utsagan ovan går det ändå att i 
efterhand koppla samman idén till sammanslagningen först med strategin och sedan med 
ideologin. I linje med detta är det ett flertal informanter som diskuterar hur strategin i sin 
tur springer ur ideologin. Den har exempelvis tretton ”ideologiska kännetecken” enligt en 
informant (S6), som en ”kristen värdegrund, vuxenpedagogisk kunskap och erfarenhet”.

En intressant fundering uppstår i en intervju där frågan om ideologins eventuellt innebo-
ende expansiva egenskap diskuteras. En sådan egenskap skulle också kunna förklara 
sammanslagningen ideologiskt, inte bara ur ett genomförandeperspektiv, men även ur idé 
och beslut. I detta fall diskuteras frågan i de välkända termerna sär- och allmänintresse.

”Man vill ju göra sitt särintresse till ett allmänintresse. Det är ju nästan en grundläggande 
drift hos alla idéburna organisationer. Det är som företag, det finns ju inget företag som 
strävar efter konkurrens, alla strävar ju efter monopol, så någon annan måste upprätthålla 
konkurrenstänkandet. Det är väl samma här, vi vill ju göra vårt intresse till ett allmänin-
tresse.” (S8)

Med andra ord verkar det som att informanten pekar på att idé, beslut och genomförande 
av sammanslagningen går att härleda till ideologins inneboende expansiva egenskap. 
Därmed förklaras också sammanslagningen ideologiskt i just detta fall. Dock verkar det 
som att den sammantagna bilden utifrån intervjuerna snarare pekar på att idén till och 
beslutet om sammanslagningen mellan Sensus TBV motiverades framförallt strategiskt. 

genomförande ideologiskt
Dock påpekar informanterna mer entydigt att själva genomförandet av sammanslag-
ningen genomsyrades av ideologin. Ett exempel på detta är att man kallar det för ett 
”folkrörelsesamgående” (S6):

”Vi har varit noga med att inte rucka på vår ideologi i det här sammanhanget. Lika väl som 
att vi hade fasta kriterier för vad som skulle gälla i samgåendet utifrån Sensus perspektiv, 
när det gällde rent tekniska delar, så har vi ju inte ruckat på ideologin på något sätt utan 
den har ju försökt vara med och format processen för samgåendet.” (S1)

Förutom att informanter lyfter fram att Sensus sammanslagning med TBV var ett folkrö-
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relsesamgående i det att man tog över alla delar och all personal, uttrycker vissa också att 
det var ”folkbildningsmässigt” i frågor som delaktighet i beslut och förankring av information 
(S10). Det verkar också som att man upplever att existensen av en ideologi underlättade 
sammanslagningen av personal, framförallt utifrån TBV:s perspektiv. Det nämns att det 
fanns få eller inga ”ideologiska motsättningar” mellan TBV och Sensus (S10), där studieför-
bunden sägs i grund och botten vara väldigt lika och där folkbildningen inkluderar snarare 
än exkluderar (S3). En person i Sensus nämner att den ”ideologiska konkursen” i TBV både 
underlättade för Sensus att kliva in (S2) samtidigt som personal från TBV välkomnade ett 
mer ideologiskt sammanhang (S1). Även TBV:s före detta medlemsorganisationer påstås 
vara mer nöjda idag än tidigare (S6).

Det finns dock några undantag till dessa utsagor ovan. Det lyfts exempelvis fram exempel 
på att viss TBV-personal motsatte sig den kristna dimensionen i Sensus ideologi (S5), 
slutade på grund av ideologi och/eller Sensus medlemsorganisationer (S3) samt hade svårt 
att verka i ett mer ideologiskt sammanhang (S11). Det ska dock påpekas att även om dessa 
utsagor utmanar sammanslagningens folkrörelsebenämning och folkbildningsmässighet 
kvarstår den gemensamt delade slutsatsen att ideologi genomsyrade själva genomföran-
det.

Sammanfattningsvis när det gäller ideologins betydelse och funktion vid sammanslag-
ningen mellan Sensus och TBV verkar det som att Sensus strategi huvudsakligen påver-
kade idé och beslut medan organisationsideologins framförallt präglade själva genomför-
andet. Det finns informanter som nyanserar denna slutsats och pekar på att även idé och 
beslut om sammanslagningen kan förklaras ideologiskt, men dessa är mindre framträ-
dande och kan kanske sägas vara mer konstruerade i efterhand.

Betydelse
I intervjusituationerna görs ingen faktisk skillnad mellan en ideologis funktion och dess 
betydelse, varken sig av mig eller informanterna. Ändå framkommer det i förberedelserna 
inför intervjuarbetet och i analysen av materialet en skillnad mellan ideologins funktion, 
det vill säga hur ideologin används i organisationerna, och dess betydelse i bemärkelsen 
konkret utsträckning i tid och rum i organisationen. Med andra ord kan en ideologis 
betydelse sägas handla om den grad som organisationen och dess verksamhet genomsyras 
av ideologin. Man skulle också kunna tänka sig att enskilda fenomen eller företeelser 
representerar olika grader av ”ideologisk täthet”.

I en schematisk översikt framställs i detta avsnitt två extrema positioner när det gäller 
ideologins betydelse, samt exempel på lägen däremellan, det vill säga från allomfattande 
till obetydlig. Konkreta exempel på ideologins betydelse och uttryck presenteras också.

Ideologin allomfattande
Några informanter i Sensus menar inledningsvis på att ideologins betydelse är allomfat-
tande (S1) och att den påverkar hela tiden (S3). Denna åsikt existerar även inom NBV:
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”Så fort jag träffar andra personer så har [ideologin] betydelse därför samarbete med våra 
medlemsorganisationer sker utifrån ideologin, träffar jag andra studieförbund så är det 
utifrån ideologin, när jag träffar politiker är den det. Det är möjligtvis… nej, jag tänker 
här på kansliet när vi pratar nya datasystem eller sådär, men det bygger också på… Vi 
bygger ett intranät nu och då är jag inkopplad just utifrån att vi ska ha en del som handlar 
om hur vi kommunicerar ut vårt budskap. Och då blir det ideologin igen. Så att nej, det är 
närvarande hela tiden och jag tänker på den hela tiden.” (N5)

Ideologins utsträckning i tid och rum verkar med andra ord vara nästintill total för en del 
av de intervjuade. Det är dock en hel del av informanterna som problematiserar denna 
bild längre fram i intervjuerna. 

Ideologin inte alltid allomfattande
Andra utsagor pekar nämligen på att ideologins täthet kan vara allomfattande inom 
vissa aktiviteter, men att det inte gäller hela studieförbundet. Exempelvis nämns att alla 
förbundsstyrelsebeslut ska fattas enligt ideologin (S1), att alla konsulenter måste vara 
helnyktra i NBV (N6), att förtroendevalda kanske är mer ideologiska än tjänstemännen i 
Sensus (S1) eller att den ska vara mer framträdande i folkbildningsuppdraget i jämförelse 
med uppdragsutbildningarna (S6). Namnbytet omnämns i Sensus också som ett ideolo-
giskt betydelsefullt moment, kanske till och med mer än vid sammanslagningen med TBV 
(S10). Alla dessa utsagor pekar direkt på att ideologin verkar vara mycket betydelsefull i 
vissa delar av organisationen eller inom vissa aktiviteter. Samtidigt så pekar de indirekt 
på att ideologin verkar vara mindre betydelsefull för exempelvis andra beslut än de som 
fattas i förbundsstyrelsen, andra aktiviteter i förbundsstyrelsen, bland tjänstemän och i 
uppdragsutbildningarna.

Det finns också de informanter som gör en skillnad mellan att alltid bära med sig det 
ideologiska perspektivet och att allt i organisationen är ideologiskt laddat (N1). ”Man 
lever inte alltid med ideologin” (S7), men man har den med sig (S5), tycks devisen vara. En 
person i NBV gör en skillnad mellan ideologins direkta betydelse för exempelvis studie-
cirkelns innehåll, som därmed är mindre betydelsefull, och dess indirekta betydelse för 
studiecirkelns ”nyktra miljö”, som kan ses som allomfattande (N8). Med andra ord verkar 
studiecirkelns form vara ideologiskt betydelsefull medan dess innehåll är mindre viktigt, 
åtminstone ur ett ideologiskt perspektiv.

Ett konkret exempel från NBV:s relation till en medlemsorganisation visar på att ideolo-
gins betydelse kan utmanas i relation till andra organisationer och deras krav på ideologisk 
renhet.

”Vi tog ju in en ny medlemsorganisation, KRIS, på det senaste förbundsmötet, och dom 
är ju tydligare kanske än många andra utav dom som traditionellt varit med i drogfriheten. 
En parentes, men vi hade en förbundsstyrelsesamling med övernattning och då skulle vi 
slå på lite grann, vi skulle ha en finare middag och den som arrangerade tänkte sig inte 
för utan det här med alkoholfria drycker, det är väl ok. Man hade bullat upp liksom, det 
fanns ingen alkohol i den meningen utan per definition var allting alkoholfritt, men hela 
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alkoholkulturen stod ju på bordet så att säga. Det var ju rätt uppenbart. Och vi genom-
levde det där och så åkte jag med en krisare som sitter i NBV:s förbundsstyrelse hem och 
så tänkte jag att jag ska ändå ställa frågan. ”Hur upplevde du gårdagen?” Och då säger han: 
”Hade det här inträffat i någon av våra avdelningar, då hade dom haft ny styrelse idag”.” 
(N2)

Denna längre berättelse kan därmed sägas göra en skillnad mellan ideologins betydelse 
i retorik och praktik. Som avsnittet ovan visar finns det flera informanter som anser att 
ideologin bör vara allomfattande medan detta avsnitt nyanserar denna ideologins totalitet 
och visar på organisationspraktiker som är mindre ideologiskt betydelsefulla. Däremot 
kan denna åtskillnad mellan ideologisk retorik och praktik stöta på patrull i mötet med 
andra organisationer, något som NBV:s relation till KRIS kan sägas illustrera.

Ideologin bör inte vara allomfattande
Ett annat perspektiv är vissa personers mer normativa utsagor om ideologins betydelse. 
Om utsagorna i diskussionen ovan kan sägas bygga på ideologins upplevda betydelse, 
handlar dessa utsagor mer om ideologins normativa betydelse. En informant anser 
exempelvis att ideologin inte ska omfatta hundra procent av all verksamhet (S1). En annan 
informant från Sensus påpekar det orimliga i att all studiecirkelverksamhet ska vara 
ideologiskt laddad:

”Men inte behöver det vara datakunskap, kristen datakunskap eller humanitär datakun-
skap, det blir ju larvigt.” (S4)

Andra exempel på konkreta aktiviteter och studiecirkelverksamhet som antingen inte ska 
vara ideologiskt betydelsefulla eller är det inkluderar externa föreläsningar och det öppna 
utbudet (S7), lönesystem (N2), affärsengelska (S11), timjakten (N9), viss teaterverksamhet 
(S3), filmcirklar (N5) samt organisationernas it-system (S7). Det påpekas också att ideolo-
gin är en av flera andra faktorer som en organisation eller ett studieförbund måste ta 
hänsyn till i sin verksamhet. Exempelvis spelar ekonomi och goodwill också in (S8) som 
tidigare har nämnts i rapporten. I studier och analyser av ideologins betydelse i organisa-
tioner verkar det med andra ord som att retorik och praktik samt åsikter om dessa måste 
skiljas åt.

Ideologin mer betydelsefull över tid
Trots att det finns exempel på informanter och utsagor som pekar på att ideologins 
betydelse är begränsad tror några av informanterna att ideologin kan komma att bli mer 
betydelsefull framöver (S7). I en återblick påpekar informanter från NBV exempelvis att 
ideologin har haft en undanskuffad roll i organisationen tidigare, men att den nu har ökat 
och utgör en större del av organisationen.

”Vi satte ju upp ett mål att vi till 2008 skulle ha femton procent av vårt totala antal studie-
timmar inom dom här fyra [stråken]. Det kan ju låta lite, men då gjorde vi det med utgångs-
punkten att vi trodde att vi hade tre, fyra, max fem procent. Och då var det lite pinsamt att 
kalla sig nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet och ha dom här ideologiska förtecknen 
om det va en så himla marginell del av vår verksamhet. […] Och då när vi har kört det 
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här några månader, alltså det är ju i år som kanske kan bli första året som vi kan mäta på 
riktigt, som prognosen ser ut nu, så har vi redan kanske runt tolv, femton procent.” (N1)

Samma uttalande pekar också på ledningens roll i att utvidga den ideologiska betydelsen, 
åtminstone på papper, genom att uppmärksamma och sätta press kring vikten av ideolo-
gin i organisationen. Även informanter från Sensus menar att organisationens ideologiska 
laddning ökar över tid (S6), samtidigt som en del uttalat ideologiska ceremonier minskar. 
Ett exempel på det senare är hur Sensus tidigare firade gudstjänst vid regionala och natio-
nella konferenser.

”På arbetsplatsen så, i vår vardag så ser du egentligen ingenting och där har det skett 
en stor förvandling. Att 1992, för återvända till den där Malta-konferensen, det var mitt 
första stora inhopp, så inledde vi varje dag med morgonbön och vi firade också nattvards-
gudstjänst en kväll under veckan och så gjorde man alltid på den tiden vid nationella och 
regionala konferenser. Man slutade med det på nationell nivå någonstans 1994, tror jag.” 
(S10)

En tolkning av utsagan ovan är att ideologins retoriska betydelse minskar i organisationen 
till förmån för dess praktiska. Det ska också påpekas i detta avsnitt att det finns infor-
manter som tror att ideologin kommer att bli mer betydelselös över tid (S3). Sammantaget 
framträder en bild utifrån intervjuerna där ideologins betydelse i form av utsträckning i 
tid och rum konstrueras som alltifrån allomfattande i retorik och praktik till begränsad i 
dagsläget och mer betydelselös framöver.
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En analys av ideologierna i två ideella 
organisationer

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet. Intervjuerna om ideologiernas roll i 
de två ideella organisationerna analyseras i tre delvis överlappande delar. Den första är 
framförallt att se som en sammanfattning. Den andra lyfter fram ett antal observationer 
som görs av de intervjuade eller av författaren. Den tredje delen diskuterar kort likheter 
och skillnader inom och mellan intervjuerna.

hur ideologins roll konstrueras i intervjuerna
Tanken med denna del av kapitlet är att sammanfatta centrala delar av den empiriska 
redovisningen samt att bereda marken för kommande, mer analytiska delar av rapporten. 
Sammanfattningen sker dels utifrån ideologiernas innehåll och egenskaper, dels betydelse 
och funktion, dels betydelse vid sammanslagningen.

Innehåll och egenskaper
Ideologin i de två organisationerna definieras och diskuteras utifrån ideologins innehåll 
och egenskaper. När det gäller ideologins innehåll kan det sägas att de diskuteras utifrån 
tre mer övergripande kategorier: ideologins ursprung, centrala idéer i ideologin samt 
grundläggande värderingar som präglar ideologin. Ideologins ursprung först härleds i 
sin tur till medlemsorganisationer, specifika folkrörelser och tanken om folkrörelsen i 
allmänhet. Centrala idéer i ideologin verkar vidare handla om element som delas av båda 
organisationerna, som folkbildning och samhällssyn, men också om element som påstås 
särskilja organisationerna. I det senare fallet kan det handla om alkohol och narkotika, 
folkhälsa, integration och internationellt arbete i NBV: s fall och mångfald och livsfrågor 
i Sensus fall. Avslutningsvis definieras och diskuteras ideologins innehåll utifrån ett antal 
grundläggande värderingar som kan sägas prägla innehållet och ideologin. Dessa värde-
ringar verkar framförallt handla om vad som kallas för en humanistisk syn på människan. 
Att notera när det gäller ideologins innehåll är dels att det i intervjuerna existerar olika 
tolkningar kring innehåll och innebörden av detta innehåll, dels att delar av exempelvis 
ideologins ursprung och grundläggande värderingar, snarare än att utgöra ideologins 
innehåll, mer bidrar till att skapa mening och förståelse i första hand och i andra bidrar 
till att konstituera ideologin.

Ideologin i de två organisationerna definieras och diskuteras också utifrån ideologins 
egenskaper. Ideologins egenskaper presenteras i rapporten utifrån vad som kallas för ett 
antal dialektiska motsatspar, som positiv och negativ, stabil och föränderlig, tillåtande 
och avgränsande, inre koherens och fragmentarisk samt framåt- och tillbakablickande. 
Det går av naturliga skäl inte att presentera en entydig bild i relation till dessa motsatspar, 
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utan dessa är mer att se som kategorier som underlättar redovisning och analys av det 
empiriska materialet. Dock framträder ett antal tentativa slutsatser utifrån det empiriska 
materialet. Den första är att upplevelsen av ideologins egenskaper är nyanserat positiv. 
Den andra är att intervjuerna pekar på en mångfald av utsagor kring ideologins stabila 
och föränderliga karaktär, alltifrån att den är en så kallad färskvara till en del av det 
organisatoriska ursprunget. Den tredje är att det verkar råda en spänning mellan ideolo-
gins tillåtande och avgränsande egenskaper. Å ena sidan önskar man att ideologin ska vara 
tillåtande för fler medlemmar i samhället, å andra sidan söks en ideologi som genom sin 
avgränsande egenskap kan utgöra en grund för beslut och handling. Den fjärde slutsatsen 
är att ideologins olika element i de två organisationerna knappast upplevs som koherent, 
det vill säga att de olika idéerna hänger ihop. Denna slutsats diskuteras mer utförligt i 
ett avsnitt nedan. Avslutningsvis definierar och diskuterar ledarna framförallt ideologins 
tillbakablickande egenskap. Ideologins historiska ursprung och förklaringskraft lyfts 
fram snarare än dess möjliga kompassriktning mot framtiden.

Funktion och betydelse
Ledarna för de två ideella organisationerna beskriver och diskuterar också ideologins 
funktion och betydelse för organisationernas verksamhet. När det gäller ideologins 
funktion för organisationen diskuteras de i intervjuerna framförallt i relation till beslut 
och styrning, motivation och kontroll, konstitution och särart samt legitimitet och trovär-
dighet. Ideologin kan sägas fungera som en beslutsmekanism genom att filtrera mellan 
olika möjliga och alternativa val som organisationen ställs inför. Den kan också fungera 
som en form av automatisk styrningsmekanism. Vidare konstruerar de intervjuade 
ideologiernas funktion till att motivera organisationens medlemmar genom att bidra till 
skapa externt och internt givande sammanhang. Ideologin eller ideologierna kan också 
bidra till att kontrollera organisationens medlemmar och göra kontrollerande mekanis-
mer överflöda. En tredje funktion som ideologin sägs ha är att konstituera organisationen 
som studieförbund och folkbildningsaktör samt hålla samman organisationen. Ideolo-
gin bidrar också till att profilera organisationen och särskilja den från andra liknande 
organisationer. Avslutningsvis diskuteras ideologins funktion utifrån dess legitimerande 
funktion. Intressant i sammanhanget och delvis motsägelsefullt är att organisationerna 
sägs vara legitima tack vare att de både har en av omgivningen oberoende ideologi och en 
av omgivningen beroende ideologi.

I intervjuerna diskuteras också ideologins betydelse mer explicit. I rapportens schematiska 
översikt framställs det empiriska materialet i två extrema positioner, det vill säga från att 
ideologin är allomfattande i organisationen till att den är obetydlig, samt exempel på lägen 
däremellan. Det verkar visa sig inledningsvis att några informanter menar att ideologin 
är allomfattande i organisationerna och dess utsträckning i tid och rum nästintill total. 
Däremot är det en hel del av de intervjuade som lyfter fram exempel som begränsar dessa 
inledande uttalanden. Några informanter menar nämligen att ideologin kan vara allom-
fattande i vissa delar av organisationen och dess aktiviteter, men att det gäller långtifrån 
hela organisationen. Det finns också de informanter som gör en skillnad mellan att bära 
med sig det ideologiska perspektivet och att allt i organisationen ska vara ideologiskt. 
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En variant på detta är att några av de intervjuade gör en skillnad mellan ideologins 
upplevda och dess normativa betydelse. Där man inte anser att allt i organisationen ska 
vara ideologiskt. Avslutningsvis är det flera som pekar på att ideologin kan komma att bli 
mer betydelsefull över tid, där ideologins retoriska element kompletteras med eller ersätts 
av ideologins praktiska genomslag.

Betydelse vid sammanslagningen mellan Sensus och TBV
Utöver hur ideologins innehåll, egenskaper, funktion och betydelse konstrueras i inter-
vjuerna, diskuterar rapporten också explicit ideologibegreppets användning i intervjuerna 
och ideologins roll vid sammanslagningen mellan Sensus och TBV. Dessa delar kan 
sammanfattas här med att konstatera först att ett antal utsagor i intervjuerna problemati-
serar antagandet om att ideella organisationer har en ideologi. Det finns nämligen delar 
av intervjuerna som pekar på att organisationerna sägs sakna en egen ideologi och ifråga-
sätter ideologibegreppet. I samma anda som studiens forskningsfråga om ideologins roll 
i organisationen begränsar denna typ av uttalanden också ideologins omfattning till vissa 
personer och delar av organisationen samt lyfter återigen fram att det verkar saknas en av 
alla gemensam syn på ideologins innehåll och innebörd. För det andra kan det konstateras 
att det verkar som att ideologins betydelse och funktion för sammanslagningen mellan 
Sensus och TBV framförallt präglade själva genomförandet, medan Sensus strategi 
huvudsakligen påverkade idé och beslut. Det finns visserligen informanter i studien som 
nyanserar denna slutsats, och pekar på att idé och beslut om sammanslagningen kan 
förklaras ideologiskt, men dessa är mindre framträdande.

Observationer utifrån intervjuerna
Detta avsnitt i analysen lyfter fram ett antal observationer som görs av de intervjuade eller 
författaren. Dessa observationer har att göra med frågan om ideologins gränser, relation 
till andra organisatoriska fenomen, dess egenskaper i de två organisationerna samt frågan 
om det finns en eller flera ideologier i svang i dessa organisationer.

Ideologins gränser
En första sammanfattande observationen utifrån intervjuerna rör ideologins gränser. 
Implicit i denna observation finns antagandet att en ideologi som antingen överskrider en 
övre gräns eller underskrider en minigräns i betydelse gör sig själv meningslös. I det första 
fallet måste ideologibegreppet sägas förlora sin betydelse eftersom allt och alla omfattas 
av ideologin eller ideologierna till den grad att det blir meningslöst att prata om ideologin. 
En grundläggande poäng med ideologi som empiriskt fenomen (och teoretiskt begrepp) 
torde enligt min mening vara att den kan bidra till att särskilja det som är och det som 
inte är ideologi. Annars förlorar ideologibegreppet rimligtvis dess betydelse och det skulle 
räcka med andra mer obestridliga begrepp. Att alla i en organisation är ideologiska och 
att allt i en organisation kan sägas vara ideologiskt marinerat verkar med andra vara en 
orimlig utgångspunkt. I det senare fallet, när ideologin underskrider en minigräns, torde 
också ideologin förlora sin betydelse eftersom den uppenbarligen inte har någon. Om 
dessa mer analytiska observationer vägs samman uppstår den forskningsrelaterade frågan 
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om var dessa gränser går eller hur de eventuellt definieras och diskuteras av medlemmar i 
dessa organisationer.

Relation till andra organisatoriska fenomen
I relation till observationen om ideologins eller ideologiernas gränser kan ideologins status 
i relation till andra organisatoriska fenomen lyftas fram och diskuteras. Det framkommer 
i intervjuerna med ledare från de två organisationerna att ideologins eller ideologiernas 
innehåll, egenskaper, funktion och betydelse inte konstrueras i ett vakuum, utan definie-
ras också i relation till organisatoriska fenomen som organisationens historieskrivning, 
stadgar, ekonomi och strategier, för att nämna några. Dessa fenomen verkar också bidra 
till att definiera ideologins övre och undre gräns. Att nämna i det här sammanhanget är 
också de beskrivningar som pekar på att icke-ideologiska aktiviteter tillåts inom organi-
sationerna för att de i förlängningen påstås främja ideologin och mer ideologiskt laddade 
aktiviteter. Förutom att dessa utsagor kan ifrågasättas finns det också något intuitivt 
motsägelsefullt, enligt min mening, och eventuellt på sikt ideologiskt underminerande 
i att organisationerna sägs verka för respektive ideologi med antingen a-ideologisk eller 
till och med o-ideologisk verksamhet. Observationen om ideologins begränsade status i 
relation till andra organisatoriska fenomen pekar sammantaget för det första på att dess 
roll med nödvändighet är begränsad. För det andra, och kanske viktigare, pekar obser-
vationen om att ideologi får sin betydelse i relation till andra organisatoriska fenomen på 
att ideologi är att förstå som mer dynamiskt än stabilt över tid. Ideologi i dessa organisa-
tioner, åtminstone enligt den bild som träder fram ur de genomförda intervjuerna, både 
konstruerar och konstrueras av organisationen och dess processer i ett dynamiskt samspel 
mellan sociala strukturer och de personer som befolkar dessa strukturer.

Ideologiernas egenskaper
Den tredje analytiska observationen rör ideologins eller ideologiernas egenskaper. I ett 
flertal av intervjuerna tillskrivs ideologin ett antal egenskaper som från en analytisk 
horisont kan sägas utmana dess existens, nu eller framöver. Exempelvis har det framgått av 
den empiriska redovisningen att ideologin beskrivs som i högsta grad föränderlig, likställd 
med nutida konstruktioner som NBV: s stråk och Sensus profilområden, fragmentarisk 
samt alltför tillåtande, bland andra egenskaper. På samma sätt som i observationen av 
ideologins gränser ovan framkommer frågan om vilka egenskaper som kan tillskrivas en 
ideologi utan att dess status hotas. Exemplet med att likställa stråken och profilområdena 
med organisationen ideologi kan få illustrera denna observation. Om denna upplevelse av 
ideologin fullföljs betyder det att organisationens ideologi inte existerade innan stråken 
och profilområdena samtidigt som ideologin med samma resonemang kommer att 
upphöra att existera den dag då de förlorar i betydelse eller övergivs av organisationen. Å 
andra sidan är det troligt att även en ideologi som exempelvis är alltför stabil och undviker 
att ta hänsyn till förändringar inom och utom organisationen kommer att underminera 
sin egen betydelse.
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Flera ideologipaket
En ytterligare observation utifrån det empiriska materialet är diskussionen om det 
existerar flera olika ideologier i dessa två organisationer. Det kan till och med vara så 
att folkbildningens organisationer har en mer komplex ideologistruktur än andra typer 
av ideella organisationer. Den underliggande empirin till denna observation härstam-
mar från betraktelser att det verkar finnas åtminstone fyra eller fem olika ideologipaket. 
Det första ideologipaketet är statens ideologi, som kan inkludera allt från demokrati till 
öppenhet för alla, och som genom statens inflytande och finansiering av delar av folkbild-
ningsverksamheten påverkar de som verkar i området. Detta ideologipaket skulle kunna 
kallas för en paraplyideologi. Det andra ideologipaketet är folkbildningens egen ideologi 
som bland annat verkar bygga på idéer som ”fritt och frivilligt”, och verkar delas av både 
staten såväl som de olika aktörerna inom området. Detta ideologipaket skulle kunna 
kallas för fältets ideologi. Det tredje ideologipaketet är de ideologier som härstammar 
från de olika medlemsorganisationerna och deras folkrörelsetillhörighet, som exempelvis 
nykterhet från nykterhetsrörelsen och religiositet från den kristna rörelsen. I likhet med 
de tidigare benämningarna skulle detta ideologipaket kunna kallas för rörelseideologi. 
De två sista ideologipaketet har att göra med den enskilda organisationen och individen. 
Antagligen är det så att det existerar och odlas både organisationsspecifika ideologier, 
som i fallet med NBV och Sensus, samt ideologier som omhuldas av de personer som 
befolkar dessa organisationer. Sammantaget får vi därmed en komplex ideologistruktur 
i varje organisation som bygger på element av de olika nivåerna, exempelvis paraplyi-
deologin, fältets ideologi, rörelseideologin, organisationsideologin samt de individuella 
ideologierna. För att komplicera saker ytterligare är det antagligen också så att det finns 
flera, fragmentariska ideologier på varje nivå.

En diskussion om likheter och skillnader inom och mellan 
intervjuerna
En fråga som inledningsvis drev denna förstudie var om det skulle gå att identifiera 
likheter och skillnader inom och mellan organisationerna utifrån en jämförelse mellan de 
olika intervjuerna. Detta framkommer inte minst i urvalet av ledare, där dessa delades in i 
kategorier som förtroendevalda och tjänstemän på regional och central nivå. Till detta ska 
kopplas det faktum att studien utvidgades till att även inkludera ledare från NBV. Studien 
har även i olika skeden av avrapportering stött på frågan om likheter och skillnader, inte 
minst mellan organisationerna.

Även om det naturligtvis går att identifiera likheter och skillnader mellan organisatio-
nerna och intervjuerna är det dock tveksamt vad en analys och diskussion om denna typ 
av jämförelse kan säga i ett vidare sammanhang. Med tanke på att urval av organisationer 
och informanter är långtifrån representativa, utan som tidigare nämnts valts tack vare 
sina möjliga bidrag till en ökad förståelse och fördjupad insikt i frågan om ideologins 
betydelse, kommer även en strikt jämförande analys vara långtifrån de krav som kan 
ställas på giltighet, tillförlitlighet eller trovärdighet. Till detta hör att studien inte heller 
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har designats utifrån en önskan om jämförbarhet. Som nämns i denna rapports metod-
avsnitt handlar denna studie framförallt om att säga något om det unika och speciella 
samt att klarlägga fenomen. Vidare har denna studie ett uttalat intresse i att diskutera och 
analysera hur ett antal ledare konstruerar ideologins betydelse, det vill säga att studera 
hur ett antal individer i två organisationer upplever och skapar mening kring ideologins 
fenomen, framför att fastställa en faktisk eller kausal relation mellan individ och organi-
sation samt ideologi och organisation. 

Dessa invändningar till trots kommer frågan om den bild kring ideologins eller ideolo-
giernas betydelse som framträder i intervjuerna ändå att här ytterst kort beröras. Det går 
nämligen inte att undgå att den bild av ideologins betydelse som ger sig till känna i denna 
rapport är en fragmentarisk bild. Inom och mellan intervjuerna framstår tolkningskon-
flikter kring frågor om ideologins fenomen och ställning i organisationen, ideologins 
innehåll och innebörden av detta innehåll, de olika egenskaper som kan tillskrivas ideolo-
gin, dess funktion vid olika former av organisatorisk verksamhet samt grad av totalitet 
och utsträckning i tid och rum i organisationen. Oavsett om dessa intervjuer och dess 
olika utsagor kan sägas vara representativa för dessa organisationers medlemmar i stort, 
för andra ideella organisationer eller om det skulle finnas en koppling mellan diskussio-
nerna i dessa intervjuer och en eventuell organisatorisk praktik, så problematiserar detta 
tidigare redovisade hypoteser om ideologins positiva och särskiljande funktion för ideella 
organisationer.
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En kontrast mellan teori och praktik

I detta kapitel analyseras och kontrasteras det empiriska materialet – praktiken – mot 
hur ideologibegreppet används i teori och forskning om organisationer. Framförallt lyfts 
tidigare forskares antaganden och resultat fram och ställs mot denna rapports empiriska 
resultat för att bekräfta, dementera eller nyansera dessa antaganden och resultat. Dessa 
diskussioner rör i tur och ordning definitionen på ideologi, beskrivningar av ideologi i 
organisationerna, ideologins innehåll, dess egenskaper och funktion samt avslutningsvis 
dess särart och betydelse för ideella organisationer.

definition av ideologi
Ett första resultat av den teoretiska analysen visar på att det empiriska materialet utmanar 
denna rapports definition av ideologibegreppet. I denna rapport definieras ideologi i 
det inledande kapitlets diskussion som ett system av idéer som beskriver den relevanta 
verkligheten samtidigt som den också utmålar den önskvärda framtiden och pekar på 
vägar till denna framtid. Denna definition betonar ideologins framåtblickande egenska-
per, medan ideologi enligt intervjuerna framförallt upplevs som efterhandskonstruktio-
ner. Det är med andra ord ideologins historiska bagage och förklaringskraft som lyfts 
fram i intervjuerna snarare än dess möjliga kompassriktning mot framtiden. Med tanke 
på att denna rapports definition inspireras av en definition som till exempel används av 
Therborn (1980) och även Czarniawska-Joerges (1988), kan även dessa sägas utmanas av 
det empiriska materialet. Denna syn utmanar vidare också Eagletons (1991) antagande 
om ideologins a-historiska egenskap, där ideologin sägs förneka dess relation till en viss 
tid, plats eller grupp. I intervjuerna med ledarna för NBV och Sensus framträder istället 
ideologins tillbakablickande egenskaper i allmänhet och dess relation till historiska platser 
och grupper mer specifikt. Möjligtvis kan Sven-Erik Sjöstrands definition av ideologi 
(1987), som ett sammanhållet system av ideal som söker att förena det övergripande 
helhetsperspektivet med den konkreta handlingen och som ger mening åt det mänskliga 
livet, sägas vara mer i linje med hur ideologibegreppet framträder i intervjuerna. Avslut-
ningsvis ska nämnas att denna rapport, i enlighet med Bergström och Boréus (2005) 
indelning av ideologidefinitionerna i två huvudstråk, blandar en neutral definition med 
ett mer värdeladdat sätt att närma sig ideologier. Detta med tanke på att ideologbegreppet 
i denna studie även omfattar dess funktion.

Beskrivning av organisationsideologier
En relaterad analys till hur ideologibegreppet ska definieras handlar om hur ideologierna 
i de två organisationerna ska analytiskt beskrivas och förstås. Brunsson (1985) använder 
sig av termerna starka och svaga ideologier, medan Berg och Jonsson (1991) diskuterar 
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relationen mellan objektiva och omgivningsideologier. Dessa termer kan sägas vara delvis 
oberoende av varandra, varför de diskuteras i tur och ordning. Utifrån Brunssons typologi 
först ligger det närmast till hands att beskriva ideologierna i de två organisationerna, så 
som de beskrivs av de intervjuade, som starka ideologier. Med starka ideologier menar 
Brunsson på ideologier som är totala, komplexa och sammanhängande. Dessa ideologier 
avgör vilka handlingar som är riktiga och som reducerar analys och beslutsfattande till ett 
minimum. Denna kategorisering av ideologierna utifrån denna typologi är naturligtvis 
långtifrån entydig, med tanke på att det finns delar av det empiriska materialet som pekar 
på att de också kan beskrivas som svaga ideologier. Brunsson menar att svaga ideolo-
gier kan leda till konflikt i organisationen samt utgör en dålig grund för motivation och 
förväntningar och därmed för handling. Sammantaget dock pekar en övervägande del av 
det empiriska materialet på att organisationernas ideologi bör beskrivas som starka.

Berg och Jonsson i sin tur kategoriserar inte ideologier så mycket som de beskriver relatio-
nen mellan en organisations ideologi och ideologier i omgivningen genom att skilja på 
objektiva och omgivningsideologier. En objektiv ideologi består av ett antal idéer och 
ideal om vad man vill åstadkomma, vad man står för och hur man ser på samhället. 
Omgivningsideologin å andra sidan utgör grunden för de samhällsmyter kring vilka 
samhället är strukturerat. Berg och Jonssons tes är att det måste finnas en viss överens-
stämmelse mellan den objektiva ideologin och omgivningsideologin för att organisa-
tionen ska uppfattas som legitim. Det empiriska materialet i rapporten kan sägas delvis 
bekräfta denna tes, men också delvis komplicera och utveckla resonemanget. Ett antal 
utsagor i intervjuerna först bekräftar vikten av att organisationens ideologi förhåller sig 
till ideologier i omgivningen. Exempel på detta är att ideologierna påstås ha sitt ursprung 
i omgivningen och fortfarande påverkas av dessa, att organisationernas ideologiska täthet 
verkar vara en funktion av statens intresse samt att fenomen i omvärlden fångas upp och 
inkorporeras in i organisationens egna ideologi. Samtidigt finns det ett flertal utsagor i 
intervjuerna som komplicerar och eventuellt utvecklar relationen mellan den objektiva 
och omgivningens ideologi. En del informanter menar exempelvis på att organisationen 
saknar en egen ideologi och är mer att se som en kanal för andra ideologier. Några uttalan-
den verkar också peka på den dynamiska relationen mellan den objektiva och omgivning-
sideologin, där det är svårt att empiriskt och analytiskt skilja dessa kategorier åt. Denna 
typ av utsagor kan därmed i viss mån sägas rasera de analytiskt tydliga gränserna mellan 
organisationens ideologi och ideologier i omvärlden, och i förlängningen problematisera 
Berg och Jonssons tes.

Ideologiernas innehåll
Ett tredje resultat av den teoretiska analysen handlar om att bekräfta Hultén och 
Wijkströms (2006) resultat om att ideologiers innehåll i ideella organisationer bygger på 
andra element än att gå med vinst. Som framgår av den empiriska redovisningen beskri-
ver informanterna innehållet i respektive organisations ideologi med termer som syn på 
folkbildning och samhälle samt stråk och profilområden. Ideologins innehåll konstru-
eras också genom att referera till ideologins ursprung och grundläggande värderingar. 
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Däremot och i linje med Hultén och Wijkströms resonemang saknas det referenser till 
frågan om vinst och pengar.

Ideologiernas egenskaper
Från att diskutera frågor om hur ideologi ska definieras och beskrivas samt dess innehåll 
diskuteras nu ideologins egenskaper utifrån ett teoretiskt perspektiv. Ideologins egenska-
per har kort diskuterats i samband med hur ideologibegreppet ska definieras. Här kommer 
framförallt ideologiernas inneboende egenskaper diskuteras. Åtminstone Alvesson och 
Deetz (2000), Svedberg (1979) samt Berg och Jonsson diskuterar explicit ideologins 
funktion att legitimera en organisations särintressen och göra om dessa till allmänin-
tressen i ett större sammanhang. Detta antagande bekräftas i en intervju där ideologins 
funktion och betydelse i samband med sammanslagningen mellan TBV och Sensus disku-
teras. Informanten påpekar att en grundläggande drift hos alla ideella organisationer är 
att göra om särintresset till ett allmänintresse och gör en analogi med företag som strävar 
efter monopol. Denna egenskap skulle därmed också kunna förklara sammanslagningen 
mellan TBV och Sensus ur ett ideologiskt perspektiv. Samtidigt måste frågan väckas 
om detta kan påstås vara en allmängiltig egenskap hos alla ideologier, eller om det finns 
ideologiska sammanhang som inte strävar efter ”monopol”? Avslutningsvis, när det gäller 
ideologins egenskaper, kan också nämnas att Hultén och Wijkström visar på hur deras 
empiriska material konstruerar ideologi som en stark attraktionskraft till organisationen 
samt fungerar som ett kitt mellan medlemmarna i organisationen. Intervjuerna i denna 
rapport bekräftar delvis detta resultat, men problematiserar detta genom att visa på hur 
ideologin också kan ha frånstötande egenskaper. Detta gäller framförallt sammanslag-
ningen mellan TBV och Sensus där ett antal TBV-medlemmar påstås ha motsatt sig den 
kristna dimensionen i Sensus ideologi, slutade på grund av Sensus ideologi eller medlems-
organisationer samt hade svårt att verka i ett mer ideologiskt sammanhang.

Ideologiernas funktioner
En femte diskussion i den teoretiska analysen handlar om ideologins funktion i organi-
sationer. Ideologins funktion i organisationer diskuteras i stort sett av alla refererade 
forskare i rapportens inledande teoretiska avsnitt, från Alvesson och Deetz till Jonsson. 
Ideologi sägs bland annat naturalisera den sociala ordningen (Alvesson och Deetz); 
underlätta beslutsfattande (Brunsson); underlätta förändring, motivera, kontrollera och 
legitimera (Czarniawska-Joerges); tillhandahålla andra perspektiv på vardagserfarenhe-
ter, underbygga auktoriteter och förena främlingar (Sjöstrand); aktivera organisationen 
och mobilisera resurser ( Jonsson 1995) samt fungera som en inre kompass (Hultén och 
Wijkström). Även om denna rapport i den empiriska redovisningen framförallt lyfter 
fram ideologins funktion för beslut och styrning, motivation och kontroll, konstitution 
och särart samt legitimitet och trovärdighet kan utsagorna i intervjuerna i stort sett sägas 
bekräfta tidigare forskares antaganden och resultat i relation till ideologiers funktion. 
Exempelvis visar denna rapport i linje med Jonssons resonemang att det förekommer 
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andra medel (ideologi) till styrning och kontroll i ideella organisationer än vad som antas 
vara fallet i andra organisationer och att det krävs en bred förankring för detta.

Till denna mer övergripande slutsats om att intervjuerna bekräftar tidigare forskares 
antaganden och resultat ska dock fogas det faktum att det empiriska materialet i denna 
rapport även problematiserar och komplicerar en förmodat entydig relation mellan 
ideologi och funktion. Det är långtifrån alla informanter och alla utsagor som verifie-
rar ideologins olika funktioner eller att ideologin tillåts ha en funktion överhuvudtaget. 
Någon nämner till exempel att de skulle vilja att ideologin underlättade förändring och 
beslutsfattande, men att så inte är fallet. Andra informanter lyfter fram ideologins histo-
riska förklaringskraft framför dess framåtblickande funktion. Dessutom ställs det höga 
krav på ideologin, dess innehåll och egenskaper för att dess funktion ska kunna uppfyllas. 
Exempelvis kan en alltför ”tillåtande” ideologi inte underlätta beslutsfattande eller förena 
främlingar.

Relation till andra organisatoriska strukturer
Ett annat teoretiskt resonemang handlar om ideologins status i relation till andra 
organisatoriska fenomen. Ett av huvudargumentet i Berg och Jonssons diskussion om 
ideologins betydelse för ideella organisationer är nämligen att driva tesen att legitimitet, 
i termer av att den objektiva och omgivningsideologin i viss mån överstämmer, är minst 
lika viktigt som effektivitet. Denna tes bekräftas av delar av det empiriska materialet i 
denna rapport. Till att börja med ska det påpekas att ideologisk matchning och legitimitet 
verkar vara centrala för ideella organisationer i deras ledning och styrning. Sedan ska 
det också påpekas att det verkar vara en balansgång i styrningen och ledningen av dessa 
organisationer mellan hänsynstagande till ideologi och andra organisatoriska begrepp, 
som exempelvis effektivitet eller ekonomi. Detta diskuteras även i avsnittet ovan om 
observationer utifrån intervjuerna i samband med att ideologins status i relation till andra 
organisatoriska fenomen lyfts fram. Slutsatserna i det resonemanget är att ideologins status 
i organisationer är begränsad och att ideologi bör förstås som ett dynamiskt fenomen som 
konstrueras i relation till andra organisatoriska begrepp.

Ideologins särart och betydelse för ideella organisationer
Den avslutande diskussionen i mötet mellan det empiriska materialet och tidigare forsk-
ning berör ideologins eventuella särart. I motsats till mer ideologikritiska forskare, vilka 
antingen har utelämnat ideologibegreppet från den allmänna organisationsteorietiska 
ekvationen eller har behandlat ideologi som ett som ett fenomen som förvrider verklig-
heten, visar denna rapport och dess empiriska resultat för det första på att ideologier 
också verkar vara en naturlig del av organisationers vardag. För det andra och i linje med 
organisationsforskare som Brunsson, Czarniawska-Joerges och Sjöstrand kan organisa-
tionsideologier även inkluderas i positiva sammanhang med positiva effekter. Det samma 
kan sägas gälla när det organisatoriska perspektivet flyttas från den övergripande horison-
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ten och ned i den ideella sektorn och dess organisationer.

I forskningen om ideella organisationer (exempelvis Svedberg, Jonsson, Johansson 2005 
samt Hultén och Wijkström) framkommer att ideologi antas vara ett positivt och särskil-
jande fenomen för denna typ av organisationer. Detta antagande bekräftas av det empiriska 
materialet i denna rapport. Exempelvis anser de flesta av de intervjuade att ideologin 
är positiv och några nämner hur ideologin bidrar till att både konstituera organisatio-
nen och särskilja den från andra organisationer. Däremot måste denna typ av antagande 
och resultat nyanserar och problematiseras i relation till de utsagor och uttalanden som 
framkommer i denna studie. Exempelvis ifrågasätter några informanter antagandet att 
organisationerna har en egen ideologi och vissa uttalanden i intervjuerna pekar på att 
ideologin inte genomsyrar allt och alla i organisationen samt visar på dess förekommande 
negativa egenskaper. Till detta ska fogas resultat från analysen ovan som pekar på ideolo-
gins begränsningar, egenskaper och mångfacetterade fenomen sätter gränser för vilka 
sammanhang och tillfällen där ideologin kan spela en positiv och särskiljande roll. En 
forskare som också nyanserar ideologins roll är Johansson (2005) som påpekar att det 
inte är alltid som organisationers ideologi märks särskilt mycket i deras praktik. Samman-
taget tyder inte detta på att antagandet om att ideologins positiva och särskiljande roll 
i ideella organisationer bör överges, däremot måste en mer nyanserad uttolkning till av 
dess förmodade status och betydelse.

I ett sista teoretiskt resonemang med Hultén och Wijkström kan frågan om vilka 
belägg det finns i denna studie för att ideologi som särart bidrar till ett mervärde för 
dessa organisationer. Det ska dock inledningsvis lyftas fram att det empiriska materialet 
inte behandlar denna frågeställning explicit. Givet då antagandet att ideologin ändå vid 
vissa tillfällen och i vissa sammanhang kan ha en positiv och särskiljande betydelse kan 
några exempel på möjliga mervärden lyftas fram från rapporten. Framförallt handlar det 
om hur ideologin vid olika tillfällen spelar en viktig funktion för beslut och styrning, 
motivation och kontroll, konstitution och särart samt legitimitet och trovärdighet. Några 
andra kompletterande kandidater på mervärden som bygger på ideologins existens i dessa 
organisationer kan hämtas från den tidigare forskningen om ideella organisationer. En 
kandidat är hur Berg och Jonsson menar att ideologin är minst lika viktigt för ideella 
organisationer som inre effektivitet. Andra kandidater kan kopplas samman med forska-
res antaganden och resultat om ideologins funktion i organisationer. Exempelvis menar 
Brunsson på att ideologin underlättar beslutsfattande och handling, Czarniawska-Joerges 
på att ideologin underlättar förändring samt motiverar och kontrollerar organisationens 
medlemmar samt Hultén och Wijkström på att ideologin fungerar som en inre kompass. 
Alla dessa funktioner kan i en viss mening sägas underlätta ledning, styrning och organi-
sering och därmed sägas kunna utgöra ett mervärde för de ideella organisationerna. Till 
dessa exempel på möjliga mervärden som härstammar från ideologins särart kan man 
också fråga sig i linje med Hultén och Wijkström om det är så att ideologins existens i sig 
själv utgör ett mervärde? Det kanske också handlar om ett mervärde som springer utifrån 
ideologins existens i en population av organisationer, det vill säga studieförbund specifikt 
och ideella organisationer i allmänhet.
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Sammanfattning och framtida forskning

Den här rapporten tar sitt avstamp i det antagande att ideologier antas en särpräglad 
roll i olika typer av organisationer, åtminstone enligt organisationsstudier i allmänhet 
och i studier med fokus på ideella organisationer i synnerhet. Även om ideologins roll i 
studiet av organisationer i allmänhet har blivit alltmer framträdande över åren, utelämnas 
ofta ideologin i den organisationsteoretiska ekvationen eller behandlas som ett negativt 
fenomen som förvrider verkligheten. Det finns dock ett område inom organisationsana-
lysen, studiet av ideella organisationer, där ideologi anses vara ett positivt och särskiljande 
fenomen. Denna ställning till trots verkar antalet studier som analyserar och diskute-
rar ideologins roll i ideella organisationer vara begränsat. Denna rapport kan därför ses 
som en inledande förstudie som med ett uttalat fokus söker att analysera och diskutera 
ideologins och ideologiernas roll i ideella organisationer genom att dels studera hur ett 
antal ledare inom två svenska ideella organisationer ser på ideologins roll, dels gå igenom 
litteraturen på området.

I rapportens empiriska kapitel redovisas resultaten av intervjuerna i en kondenserad form 
utifrån en analys utifrån forskningsfrågorna och meningskategorisering. Efter en inled-
ning i vilken ideologibegreppets användning i intervjuerna problematiseras går kapitlet 
i tur och ordning igenom hur informanterna diskuterar och konstruerar ideologins 
innehåll, egenskaper, funktion, betydelse vid sammanslagningen mellan TBV och Sensus 
samt betydelse i allmänhet. Här kan kort nämnas att ideologins innehåll beskrivs med 
hjälp av dess ursprung, ett antal centrala idéer samt några grundläggande värderingar. 
Ideologins egenskaper i sin tur är svårare att kategorisera och diskuteras därför i relation 
till ett antal motsatspar som exempelvis positiv och negativ, stabil och föränderlig samt 
tillåtande och avgränsande. Ideologins funktion beskrivs vidare vara viktig vid beslut 
och styrning, motivation och kontroll, för konstitution och särart samt legitimitet och 
trovärdighet. Ideologins betydelse och funktion vid sammanslagningen mellan Sensus 
och TBV diskuterar också, där det verkar som att ideologin spelade en roll vid själva 
genomförandet men mindre vid idé och beslut om sammanslagningen. Avslutningsvis 
diskuteras ideologins betydelse i ett spann från att ideologins anses vara allomfattande 
över att den varken är eller ska vara det till att den förutspås blir mer betydelsefull över 
tid.

Rapportens analytiska delar rör dels det empiriska materialet, dels mötet mellan det 
empiriska materialet och tidigare forskning om organisationsideologier. De två mer 
substantiella diskussionerna i den analytiska delen av det empiriska materialet utgörs först 
av ett antal observationer som springer ur intervjuerna och ur författarens förförståelse. 
Dessa rör ideologins gränser, dess status i relation till andra organisatoriska fenomen, 
ideologins egenskaper samt dess mångfacetterade fenomen och karaktär. Den andra mer 
substantiella diskussionen kontrasterar det empiriska materialet mot rapportens teore-
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tiska avsnitt. Framförallt lyfts tidigare forskares antaganden och resultat fram och ställs 
mot denna rapports empiriska resultat för att bekräfta, dementera eller nyansera dessa 
antaganden och resultat. Dessa diskussioner rör i tur och ordning definitionen på ideologi, 
beskrivningar av ideologi i organisationerna, ideologins innehåll, dess egenskaper och 
funktion samt avslutningsvis dess eventuella särart och betydelse för ideella organisatio-
ner.

Avslutningsvis, när det gäller framtida forskning, rör en avslutande observation, utifrån 
det empiriska materialet, ideologins eller ideologiernas mångfacetterade fenomen och 
karaktär i dessa organisationer och vad det betyder för studiet av organisationsideologier. 
Uttalanden från några av informanterna, som att organisationen sägs sakna en ideologi, 
att ideologibegreppet ifrågasätts samt att ideologins betydelse begränsas, till att börja med 
problematiserar som tidigare sagt dess ställning för att konstituera och särskilja dessa 
organisationer. Dessutom verkar det också som att kommande studier och samtal om 
ideologi i åtminstone dessa organisationer bör närma sig fenomenet från andra håll och 
med andra metoder. En fundering under sluttampen av förstudien har varit om det hade 
varit fruktbart att skilja på ideologi som ett empiriskt fenomen och som ett teoretiskt 
begrepp. Uppenbart är att några av informanterna hade varit bekvämare med en annan 
begreppsapparat i intervjuerna. Till detta hör också frågan om ideologin går att finna i 
andra organisatoriska uttryck, med andra etiketter? Här skulle framtida forskningspro-
jekt kunna laborera med olika analytiska dimensioner, som exempelvis Liedmans (1989) 
begreppsapparat kring manifesta och latenta ideologier. Vidare framgår det att ideologins 
innehåll och innebörden av detta innehåll konstrueras som något utöver dess faktiska 
uttryck i form av antingen hur de intervjuade beskriver ideologins centrala idéer eller hur 
organisationerna uttrycker den i exempelvis visioner och programförklaringar. För att 
fånga ideologins innehåll och innebörd måste uppenbarligen också fogas andra under-
sökningsmetoder, som blottlägger också bland annat ideologins ursprung, historia och 
utveckling över tid samt grundläggande värderingar. Sammantaget pekar observationen 
om ideologins mångfacetterade fenomen och karaktär på att ideologins betydelse i organi-
sationer måste sökas på också andra håll, med andra metoder och med andra analytiska 
och empiriska begrepp.
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källor och litteratur

I denna del av rapporten presenteras den litteratur och de intervjuer som ligger till grund 
för rapportens teoretiska och empiriska delar. Avsnittet om intervjuerna diskuterar också 
frågan om anonymisering i relation till det notsystem som används i rapporten. Avsnit-
tet avslutas med en lista på de texter som publicerats inom ramen för det övergripande 
projektet om ideologi och ideella organisationer vid Ersta Sköndal högskola.
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Bilaga 1:  
Insamling av det empiriska materialet

I denna bilaga till rapporten diskuteras val av metod, urvalsprinciper och faktiskt urval 
samt undersökningens praktiska genomförande när det gäller det empiriska materialet. 

Val av intervju som metod
Denna rapports fokus handlar framförallt om att lyfta fram, analysera och diskutera hur 
ett antal ledare konstruerar ideologins roll för ideella organisationer. Detta kan naturligt-
vis göras på flera olika sätt, som exempelvis genom deltagande observation, fokusgrup-
per, fallstudier eller enkäter. Utifrån ett antal förutsättningar för rapporten, som att det 
är relativt få ledare som undersöks inom de båda organisationerna, att fokus ligger på vad 
den enskilda ledaren upplever och säger samt att det finns ett intresse i att studera hur 
ledaren dessutom tolkar och lägger mening i ideologifenomenet, har en öppen, individuell 
intervju använts som huvudsaklig metod (Jacobsen 2002). Valet av intervju som metod 
påverkades också av studiens ambition till en mer explorativ och intensiv ansats snarare 
än förklarande och extensiv.

Urval av organisationer och informanter
Ett grundläggande problem i de flesta undersökningar är att man sällan kan undersöka 
alla och allt. Detta betyder att ett urval av enheter som undersöks måste göras.

Som tidigare har nämnts i rapporten begränsas denna rapports empiriska redovisning till 
två ideella organisationer, studieförbunden NBV och Sensus, i ett av den ideella sektorns 
organisatoriska fält, folkbildningen. Urvalet av dessa organisationer bygger på två pragma-
tiska skäl. Studien initierades med att enbart studera ideologins roll i sammanslagningen 
mellan TBV och Sensus. Tanken var att själva sammanslagningsprocessen skulle kunna 
underlätta samtal om emellanåt för-givet-tagna fenomen, som just ideologins roll. För att 
uppnå en något större bredd och variation i materialet valde jag dock att även inkludera 
NBV i studien – inte för att jämföra de två organisationerna, utan för att öka möjligheter 
till insikt och fördjupa studien. Valet föll på NBV av två enkla skäl: dels är det en liknande 
organisation inom samma organisatoriska fält, dels hade jag redan en upparbetad relation 
till organisationen sedan tidigare studier (exempelvis Larsson 2004).

De kategorier för personer att intervjua som jag inledningsvis ansåg vara centrala i denna 
studie var ledare i form av förtroendevalda och tjänstemän på central och regional nivå. 
I denna studie har framförallt urvalet av specifika personer byggt på bredd och variation 
samt information (Jacobsen 2002). Med bredd och variation menas här att jag har sökt att 
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få med uppgiftslämnare från var och en av de subgrupper som kan sägas vara relevanta 
för undersökningen. Med information menas här att jag också har sökt att identifiera 
uppgiftslämnare som kan ge riklig och god information. Det slutliga urvalet på 21 infor-
manter bestod följaktligen av 10 förtroendevalda och 11 tjänstemän, 9 på central och 12 
på regional nivå samt 12 män och 9 kvinnor. Informanterna bor och arbetar över hela 
landet. Listan på dem som deltog i intervjuerna finns i avsnittet om källor och litteratur i 
denna rapport. Det kan avslutningsvis nämnas här att några av de ledare som verkar för 
Sensus har en bakgrund i TBV. Detta kan vara intressant att känna till i samband med 
redovisningen och analysen av materialet kring sammanslagningen mellan Sensus och 
TBV.

genomförande av intervjuerna
I majoriteten av fallen genomfördes intervjuerna ansikte mot ansikte. I två fall genomför-
des intervjuerna via telefon på grund av tidsbrist. (Dessa intervjuer har dock dokumente-
rats och analyserats på samma sätt som de andra intervjuerna.) Vidare, i relation till diskus-
sionen om genomförandet av intervjuerna, användes en intervjuform som kan benämnas 
för halvstrukturerad. Ett frågeformulär utformades och användes under intervjuerna. 
Längre fram i denna bilaga presenteras detta frågeformulär. Här kan kort nämnas att 
centrala ämnen i formuläret rör ideologins olika former, som innehåll, innebörd, egenska-
per, betydelse och funktion, med mera, där själva intervjufrågorna är omformulerade till 
en mer konkret natur. Inom denna studie har de flesta intervjuerna genomförts på den 
intervjuades arbetsplats eller organisation. I två fall har dock intervjuerna genomförts på 
en ”konstlad” plats. I detta sammanhang kan också nämnas att intervjuerna tog mellan 
en halvtimma och en och en halv timma att genomföra.

När det gäller de etiska aspekterna har till att börja med de intervjuade i god tid innan 
intervjun och under intervjun informerats om studiens syfte. De intervjuade har också 
deltagit i intervjuerna på frivillig basis utifrån ett informerat samtycke. Avslutningsvis ska 
nämnas att de intervjuade inledningsvis informerades om att informationen från inter-
vjuerna och deras deltagande inte skulle vara anonymt. Trots detta har jag valt att ändå 
”anonymisera” de citat och de personer som förekommer i texten. En viktig anledning till 
detta är de personer som har intervjuats ses mer som informanter än som respondenter, 
det vill säga det är deras utsagor som står i centrum mer än utsagornas relation till speci-
fika personer och deras bakgrund och erfarenhet.

Avslutningsvis när det gäller dokumentationen av intervjuerna har intervjuerna först 
transkriberats och sedan analyserats och presenterats i denna rapports empiriska del 
utifrån en kombination av frågeformuläret och meningskategorisering (se exempelvis 
Kvale 1997). Med meningskategorisering menas här att intervjuerna har kodats i katego-
rier. Dessa kategorier bygger delvis på intervjuhandledningen och har delvis växt fram 
under analysens gång. De citat som förekommer i texten har avslutningsvis redigerats och 
återges i en variant som närmar sig skriftformen.
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Bilaga 2: frågeformulär

Varför sökte du dig till organisationen?•	
Vad gör du idag? Exempel•	
Hur styrs och organiseras ditt och andras arbete inom organisationen? Exempel•	

Ideologi i relation till andra styrmekanismer och –dokumento 
Ideologi i relation till andra organisatoriska strukturero 

Hur skulle du beskriva din organisations ideologi (innehåll och kännetecken)?•	
Positiv/negativo 
Stabiliserande/förändrandeo 
Fler än en ideologi?o 
Delar i den övergripande ideologin?o 

Kan du beskriva några tillfällen där organisationsideologin påverkar vardagen?•	
På vilket sätt spelade ideologin roll?o 
Vilka delar av ideologin spelade en roll?o 
Vem/vilka?o 
När spelar ideologin inte en roll i vardagen?o 

Vilken roll har ideologins spelat i sammanslagningen? Exempel•	
På vilket sätt spelade ideologin roll?o 
Vid vilka tillfällen?o 
Vilka delar av ideologin spelade en roll?o 
Vem/vilka?o 
Resultat som kan kopplas till ideologin?o 
När spelade ideologin inte en roll i sammanslagningen?o 

Delar alla i organisationen ideologin? Varför/varför inte?•	
Vem är organisationsideologin till för? Ge exempelo 
Konflikter?o 

Kan du lyfta fram några exempel där organisationsideologin har haft betydelse i •	
relation till andra organisationer och människor?

På vilket sätt spelade ideologin roll?o 
Vilka delar av ideologin spelade en roll?o 
Exempel där ideologin inte spelar en roll i relationen till omgivningeno 

Vilken roll/betydelse/funktion har ideologin i din organisation haft tidigare? •	
Vilken roll tror du att den kommer att ha i framtiden? Exempel
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