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Abstract 
The aim of the study is to increase understanding of why people participate in 

nomination committees as well as how such committees operate in Swedish non-profit 

organizations.  

 

There is a vast body of previous motivational research regarding participation in boards 

of directors. Although the nominating committees can have a major impact on non-

profit organizations they have tended to go unresearched. Motivational factors for 

participation in nomination committees have therefore not been studied systematically. 

This explains the pertinence of this study’s primary research question: What are the 

motivational factors to participation in a nominating committee? By examining 

nomination committee’s practices, this study also aims at contributing new insights into 

the second question: How do nomination committees operate in Swedish non-profit 

organizations? 

 

The theoretical framework for the study mobilized a discussion about motivational 

factors, social capital theory as well as legitimacy theories, and these have informed the 

design of the instrument used for the collection of the empirical material. The data were 

collected using a qualitative semi-structured interview method. This allowed us to 

develop a deeper understanding of the research questions. This was achieved by using 

closely selected respondents with expert experience of nomination committees. 

 

The main findings of the study are: There are many motivational factors regarding ones 

participation in an nomination committee, although contribution towards the civic 

society and the organizations continuity were the main motivational factors. The study 

also developed a theoretical model explaining the nomination committees work 

processes. 

 

Through this study we hope to highlight and contribute to nominating committees in a 

larger research context. 
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makt, ledamot, påverkan, konflikt, erfarenhet, kick, flow, social reproduktion, nätverk, 
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Sammanfattning 
 

Intresset för valberedningar och dess ledamöters motivationsfaktorer grundade sig i vår 

nyfikenhet för hur valberedningar arbetar. För att se vilken motivation 

valberedningsledamöter har till sina uppdrag valde vi att studera icke vinstdrivna ideella 

föreningar i Sverige, eftersom det finns olika motivationsfaktorer beroende på huruvida 

föreningarna är vinstdrivna eller inte. Det finns en hel del forskning kring 

styrelseledamöter, deras motivation och arbetsprocesser, men en forskningslucka i hur 

dessa tillsätts.  

 

Föreningar involverar en stor variation av människor i dagens Sverige och tidigare 

forskning beskriver att de som sitter med i styrelser ofta har ett högt socialt kapital. 

Eftersom valberedningar inte har det sista ordet om vem som tillsätts i en styrelse så 

finns det en tradition av att bereda och nominera ett antal kandidater inför föreningarnas 

årsstämmor. Det är därför viktigt att föra en dialog med föreningarnas medlemmar om 

dess framtida behov. Valberedningsledamöter har därmed en demokratisk uppgift och 

ett stort ansvar gentemot medlemmarna och föreningen. 

 

Då valberedningar är viktiga för föreningars funktionalitet och framtid strävar studien 

efter att redogöra för vilka motivationsfaktorer som ligger bakom en 

valberedningsledamots uppdrag. Redogöra för hur en valberedning arbetar med sitt 

uppdrag. Att bidra till forskningen genom att uppmärksamma valberedning i ideella 

föreningar samt att ge rekommendationer till vidare forskning.  

 

Studiens huvudsyfte är därmed att öka vår förståelse till individers deltagande i 

valnämnder samt hur valberedningar i svenska ideella föreningar arbetar. 

 

Den metodologiska utgångspunkten för studien var en kvalitativ studie med en abduktiv 

ansats. Studiens primärdata utgjordes av semistrukturerade djupintervjuer med ett urval 

av respondenter. Flera metodförfattare rekommenderar intervjuer för kvalitativa studier 

och användandet av en intervjuguide gav möjlighet till flexibla och öppna svar. Vidare 

fördes det även en diskussion kring studiens forskningskvalitet och om de etiska 

åtgärder som studien tog, i enighet med en god forskningssed. 

 

Studiens teoretiska referensram baserades, på motivationsteorier, Kapital teorier samt 

legitimitetsteorier, i enighet med dess syfte. Herzbergs Tvåfaktorsteori redogör för inre 

och yttre drivkrafter; Bourdieus Kapitalteorier tillämpades samt att eftersom det främst 

är genom en individs samlade sociala kapital som en kan komma att få legitimering i sin 

roll som valberedningsledamot användes även blandade Legitimitetsteorier. 

 

Studien indikerar att det finns olika motivationsfaktorer som ligger bakom en individs 

valberedningsuppdrag, studiens fynd visar hur dessa drivkrafter relaterar till 

valberedningens arbete. Utifrån fyndet utvecklades en teorimodell vilken illustrerar 

motivationsfaktorerna och flödena som grundar valberedningarnas arbetsmönster i 

förhållande till ett verksamhetsår. 

  



  
 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom sida 

  



Valberedningens tysta påverkan 

Individers vilja att agera till förmån för föreningen 

Tuijnman 

Forselius 
 

1 
 

 

Våra erfarenheter av medlemskap i styrelser och valberedningskommittéer väckte tankarna 

om att undersöka dessa närmare. Då jag (Lovisa Tuijnman) tillfrågades om att delta i min 

studentförenings valberedning var jag inte helt säker på vad arbetet innebar. Jag måste ju 

även erkänna att jag inte ens visste vad en valberedning var innan jag själv gick igenom 

processen inför min tidigare styrelsekandidatur. Jag hade därför bara ett vagt hum om att 

valberedningen var att hitta nya kandidater att nominera till vår styrelse, men hur det gick till 

visste jag inte! Den påverkningskraften som en valberedning egentligen har överraskade mig 

då den inte föregicks av en beredning hos oss.  

 

För mig (Henric Forselius) var valberedningar en ny företeelse i styrelsesammanhang, men i 

samband med att min uppsatspartner delgav sina erfarenheter om styrelsearbete i stort, 

väcktes en nyfikenheten kring detta. Bristen på kunskap om valberedningen skapade då även 

bekymmer för vår studentförening då den sittande valberedningen skulle bytas ut och en ny 

röstas in, ingen visste ju vad det innebar och därför ville ingen ställa upp! 

 

Med detta i ryggen frågade vi oss vilken motivation som ligger bakom att vissa väljer att vara 

med i en ideell förenings valberedning. 

 

1 Inledning 
I många föreningar är styrelsearbetet en central del av dess utveckling och styrelsen har till 

uppgift att tillgodose föreningens olika intressenter. Föreningars styrelser involverar en stor 

skara individer med olika bakgrund och erfarenhet som alla har en viktig del i styrelsearbetet 

(Chen, 2014; Johnson et al. 2013). Mycket har skrivits om styrelser och deras ledamöter men 

inte om hur dessa tillsätts (Kaczmarek et al. 2012; Huse et al. 2011; Ruigrok et al. 2006). Det 

är valberedningens uppgift att hitta rätt kandidater att nominera till styrelsen (Ruigrok et al. 

2006). De som sitter i en valberedning har därför en stor demokratiskt uppgift och ett stort 

ansvar (Pedersson & Pedersson 2009:125; Pedersson 2001:7). 

 

En ideell förening är en gammal typ av förening och enligt sägen fanns det versioner av 

ideella föreningar redan på vikingatiden (Albanson et al. 2013:12). Det är ett sätt för individer 

att kunna påverka på kommunal och nationell nivå och är enligt Pederson (2001) och von 

Essen och Wallman Lundåsen (2014) därför viktiga för demokratin. von Essen och Wallman 
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Lundåsen (2014) beskriver även i sin rapport för Demokratiutredningen att den 

föreningsaktiva svensken ofta är högutbildad och i högre utsträckning är politiskt engagerad. 

Ideella föreningar bildas då människor går ihop genom ett personligt intresse och engagemang 

för en fråga och är, enligt skatteverket.se (160404 15:40) och Lundén (2010:27) ett förbund 

mellan fysiska och/eller juridiska personer mot ett bestämt ändamål. Detta är även den största 

skillnaden gentemot en stiftelse; vilken inte är i behov av vare sig medlemmar eller en ägare, 

utan är en så kallad självständig förmögenhet (Lundén 2010:26; Aamisepp 2014:13). 

 

1.1 Ideella föreningar i Sverige  
För att se vilken motivation valberedarledamöter har till sina uppdrag valde vi att studera icke 

vinstdrivna ideella föreningar i Sverige då forskning visar att det är olika motivationsfaktorer 

som har inverkan beroende på om en organisation är vinstdriven eller inte (Inglis & Cleave 

2006; Dawley et al. 2005). Nedan beskrivs det sammanhang som en ideell valberedning 

existerar i, i relation till svenska ideella föreningar, styrelser och bestämmelser. En översikt av 

tidigare forskning ligger under respektive teori i kapitlet Teoriredovisning (4.2), där 

forskning, litteratur och teorier vävts samman för att nå studiens syfte. Genom att erbjuda 

läsaren en bakgrund till hur föreningar uttrycks i svensk litteratur, med stöd av internationell 

forskning, sätts valberedningsarbetet i en kontext vilket Gillham (2008:41) rekommenderat. 

Avsnittet ger alltså en lägesbeskrivning av den befintliga forskningen och kunskapen om 

valberedningar vilket mynnar ut i studiens problemformulering och forskningsfrågor.  

 

“Med en ideell förening menas en förening som har till ändamål att främja medlemmarnas 

ideella och ekonomiska intressen genom en verksamhet som inte är rent ekonomisk” (Nelson-

Bülow & Lennung 2005:26). Därmed kan en ideell förening ha ett ekonomiskt, vinstdrivande 

syfte, alternativt icke vinstdrivande syfte. Det är även en juridisk person från det att dess 

stadgar har antagits men regleras inte av en enskild lag (Lundén 2013:10; Albanson et al. 

2013:42, 45). Istället verkar icke vinstdrivna ideella föreningar med utgångspunkt i sina 

stadgar samt deras stämmo- och styrelsebeslut och allmänna riktlinjer (Nelson-Bülow & 

Lennung 2005:27; Albanson et al. 2013:49; Pedersson, 2001:10). Föreningslagen, eller Lagen 

om Ekonomiska Föreningar är reglerande för vinstdrivna föreningar och kan enligt Nelson-

Bülow och Lennung (2005:13) ge tolkning och stöd även åt icke vinstdrivna, ideella 

föreningar. 
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Föreningsstämman (årsmötet, riksårsmötet eller kongressen) är det högsta beslutsorganet i en 

ideell förening och Nelson-Bülow och Lennung (2005:14) menar tillsammans med flera 

författare (Albanson et al. 2013:51; Lundén 2013) att de oftast sammankallas årligen. 

Stämmans utsända dagordning bestämmer vad som får behandlas under mötet (Pedersson & 

Pedersson 2009:56) och på grund av föreningsdemokratiska anledningar får inget annat 

diskuteras, om inte annat uppges i stadgarna (Nelson-Bülow & Lennung 2005:14). I ideella 

föreningar är en direkt demokrati vanligt förekommande, vilket innebär att varje medlem är 

röstberättigad på stämmorna (Pedersson, 2001:10). Däremot har låga närvarofrekvenser gjort 

att en del föreningar har insatt en representativ demokrati där ombud får representera 

medlemmarnas rösträtt på stämmorna (Nelson-Bülow & Lennung 2005:50; Pedersson 

2001:11). Närvarandefrekvensen påverkar på så sätt sällan en stämmas beslutsförhet då de 

oftast styrs av en absolut majoritet. Det är stämman som beslutar om en valberedning, som i 

sin tur förbereder relevanta kandidater till föreningens styrelse (Albanson et al. 2013:99; 

Nelson-Bülow & Lennung 2005:67). 

 

Enligt Albanson et al. (2013:99) aktiveras valberedningen i samband med årsstämman, enligt 

praxis som § 10 i dagordningen (Pederson 2001:13). Pedersson (2001:13) fortsätter med att 

beskriva att valberedningen ofta hamnar som sista punkt på ett årsmöte samt att 

valberedningen inte föregås av någon beredningsprocess trots sin betydelse för styrelsens 

tillsättning. Det är valberedningens uppgift att ta fram kandidater inför ett nyval (de Jong et al. 

2014), det handlar i regel om att tillsätta ett antal styrelseposter (Nelson-Bülow & Lennung 

2005:67; Kaczmarek et al. 2012). Valberedningen består av ett antal förtroendevalda personer 

varav en är sammankallande (Nelson-Bülow & Lennung 2005:67). Det finns ingen juridisk 

status eller lagstiftning på en valberedning, däremot brukar allmän tystnadsplikt råda (Lundén 

2013:29) och ett opartiskt genomförande vara praxis (Pedersson 2001:12). 

Rekryteringsprocessen kan jämföras med att hitta rätt kandidater till en organisation och det är 

viktigt att de nya ledamöterna har kunskap om föreningen de representerar (Roberts et al. 

2005).  

 

Något annat som Albanson et al. (2013:100) och Lundén (2013:30) håller som viktigt i 

valberedningens arbete är att ha en löpande dialog med styrelsen, förslagvis med 

styrelseordföranden. Studier har visat att i de flesta fall har valberedningen kontakt med den 

sittande styrelsen om vilka som bör rekryteras (Hermanson et al. 2012). Det är viktigt att den 

dialog som förmedlas berör frågor om hur gruppdynamiken fungerar såväl som styrelsens 
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arbete (Pedersson, 2001:20). Eftersom valberedningen inte har makt att besluta vilka 

ledamöter styrelsen slutligen kommer att ha, utan enbart kan rekommendera eller nominera 

möjliga kandidater, är det viktigt att ha en dialog med medlemmarna kring föreningens 

framtida behov (Nelson-Bülow & Lennung 2005:60). Abrahamsson och Andersen (2005:220) 

beskriver makt som en förmåga att påverka ett mål eller en handling. Albanson et al. 

(2013:100) understryker att det är viktigt att valberedningen informerar medlemmarna om hur 

de tänkt planera sitt arbete inför det kommande året. Detta inger ett större förtroende hos 

medlemmarna och till en bättre förståelse i föreningar med ett högt medlemsantal (Albanson 

et al. 2013:10). Litteraturen (Albanson et al. 2013:100–101) och forskningen (Volanté & 

Gantenbein, 2016; Huse et al. 2011; de Jong et al. 2014) framhåller hur viktigt det är att 

tillsättandet av en ny styrelse matchar verksamhetens behov då de blir ansvariga för 

riskhantering och målsättning. Det finns därför en tradition av att valberedningen nominerar 

kandiderande ledamöter (Albanson et al. 2013:101, Pedersson 2001:35; Parkinson & Kelly, 

1999), vilket kritiseras av Lundén (2013:29–31) för att det kan ge intrycket av att det enbart är 

de nominerade som är valbara på stämman.  

 

En förenings styrelseledamöter väljs ut av stämman, ofta enligt principen av saxade val vilket 

innebär att hälften av styrelsen byts udda respektive jämna år (Nelson-Bülow & Lennung 

2005:15; Lundén 2013:25; Pedersson & Pedersson 2009:125). Styrelseledamöterna sitter 

under en mandatperiod, vilket bör vara ett till två år skriver Lundén (2013:23). Mellan 

stämmorna är det styrelsen som är det högsta beslutsorganet i den dagliga verksamheten och 

som ska representera medlemmarna i föreningen. Minst en ordförandeledamot ska utnämnas 

under stämman medan resterande styrelsemedlemmar kan tilldelas en roll internt inom 

styrelsen på ett så kallat konstituerande sammanträde, om inte annat är beskrivet i 

föreningens stadgar (Nelson-Bülow & Lennung 2005:17). Nelson-Bülow och Lennung (2005) 

beskriver tillsammans med flera forskare (Lundén 2013:14; Kaczmarek et al. 2012; Volanté & 

Gantenbein 2016) att det är styrelsens ansvar att leda föreningen, eller organisationen, mot 

dess verksamhetsmål och att styrelseordföranden har det yttersta ansvaret för att leda 

föreningen, fördela ordet samt att framlägga dagordningar. 
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2 Problem, syfte och avgränsningar 
Att valberedningar alltjämt har en underordnad roll i modern forskning vittnar flera författare 

om (Pederson 2001:7; Kaczmarek et al. 2012; Clune et al. 2012; Huse et al. 2011; Brown et  

al. 2009; Ruigrok et al. 2006), vilket understryker behovet av merstudier. Dessutom beskriver 

Kaczmarek et al. (2012) det som ett forskningsfenomen som ligger rätt i tiden. Deras 

forskning sträcker sig över tio år av valkommittéer i Storbritannien och de beskriver ett skifte 

där behovet och betydelsen av en valberedning ses allt starkare. 1999 var det enbart 15 % av 

alla styrelser i Storbritannien som hade en valkommitté, att jämföra med år 2008 då den 

siffran ökat till 85 % genom UK Corporate Governance Codes rekommendation (Kaczmarek  

et al. 2012; Parkinson & Kelly, 1999).  

 

Förgående kapitel har visat att det finns en mängd redogörelser för det officiella arbete som en 

förening och en valberedning står inför. Däremot blev det även tydligt att det finns lite 

litteratur om individerna bakom valkommittéen eller vilka motivationsfaktorer dessa har. 

Detta är en väsentlig skillnad gentemot litteraturen som handlar om styrelseledamöters ansvar 

då kraven för dessa ofta redogörs för, inte bara utifrån deras ansvar utan även utifrån de 

egenskaper samt de kulturella, humana och sociala kapital som de bör ha inför arbetet i en 

styrelse (Johnson et al, 2013).  

 

Det finns en forskningslucka i forskningen på ideellt föreningsarbete, vilket många författare 

inleder sin forskning med (Pedersson 2001:7; Kaczmarek et al. 2012; Ruigrok et al. 2006; 

Silva, 2005). Mycket av forskningen som finns på styrelser, nomineringskommittéer och 

föreningar ligger på geografiskt samlade platser som USA, Storbritannien, Schweiz och 

Frankrike skriver Kaczmarek et al. (2012), vilka konkluderar sin forskning med att 

rekommendera vidare forskning på nomineringskommittéer i andra länder.  

 

2.1 Studiens frågeställningar  
Valberedningar innebär i många fall ett arbete som är oavlönat eller har en otillräcklig lön i 

jämförelse till ansvarsnivån (Rentschler 2015:15) och det är främst andra motivationsfaktorer 

än ekonomiska som ligger till grund till ett medlemskap i en ideell förening (Inglis & Cleave 

2006; Dawley et al. 2005).  

 

Som tidigare beskrivits finns det en övervägande mängd litteratur på styrelser i jämförelse 

med valberedningar, vilket gör att det finns en brist på vilka motivationsfaktorer som ligger 
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till grund för ett deltagande i denna inte är synliggjorda idag och därför är uppsatsens primära 

forskningsfråga:  

 

Vilka motivationsfaktorer ligger bakom valet av att sitta med i en valberedning? 

 

För att undersöka de motivationsfaktorer som ligger till grund för att delta i en valberedning 

identifierades ett antal ideellt styrda föreningar och kontakt togs med deras valberednings 

ordförande eller medlemmar. Eftersom mycket av den tidigare forskningen (se respektive 

teori, kap. 4) och föreningslitteraturen (kap. 1) är teoretiskt lagd och kan liknas vid 

handlingsplaner önskar vi bidra med ett forskningstillägg genom att undersöka hur arbetet går 

till i valberedningskommittéer. Detta utgör studiens andra frågeställning: 

 

Hur arbetar valberedningar i svenska ideella föreningar? 

 

Studiens syfte 

Studiens huvudsyfte är att öka vår förståelse till individers deltagande i valnämnder samt för 

hur valberedningar i svenska ideella föreningar arbetar. 

 

Vi vill uppnå en djupare förståelse av de bakomliggande motivationsfaktorer som en individ 

upplever är förankrade i dess valberedningsuppdrag. Med detta vill vi öka förståelsen för 

valberedningar och för de individer som arbetar inom dem. Med detta önskar vi öka 

medvetenheten kring valberedningar och dess utmaningar samt för samspelet mellan 

ledamöterna och valberedningen.  

 

Genom att bidra till forskningen och uppmärksamma valberedningar i ideella föreningar kan 

vi både skapa en ökad teoretisk medvetenhet och bidra till en ökad praktisk kvalitet i 

valberedningars arbetsprocesser. Då forskningen på styrelseuppdrag vida överstiger den 

existerande forskningen på valberedningar (Pedersson 2001:7; Kaczmarek et al. 2012; 

Ruigrok et al. 2006) i ideella föreningar, är denna studie intressant ur ett forskningsperspektiv 

och via den identifierade forskningsluckan vill vi därför även ge rekommendationer till vidare 

forskning.  
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2.2 Avgränsningar och förutsättningar 
Studiens primära avgränsning är inriktningen mot ideella föreningar, vilket gjordes utifrån 

motiveringen att dessa inte alltid får arvode för denna typ av arbete och därför drivs av andra 

faktorer. Detta styrks av Rentschler (2015:15) som skriver att den största delen av de som 

arbetar i ideella föreningar saknar ersättning för sitt arbete. Däremot skriver Rentschler 

(2015:15) att större föreningar eventuellt kan få ett mindre arvode för sitt styrelsearbete. Vi 

avgränsade därmed studien utifrån antagandet att det samma gäller för en ideell förenings 

valberedning. Gillham (2008:26–27, 210) skriver att förutfattade meningar är oundvikliga i 

forskning eftersom man knyter an till sin befintliga kunskap och att belysa dem därför är ett 

moraliskt ansvar.  

 

Studiens andra avgränsning är till svenska ideella föreningar, däremot gjordes ingen 

geografisk avgränsning inom Sverige mer än de som berörde urvalet av studerade föreningar. 

Detta gjordes av nödvändiga skäl då en internationell studie hade krävt en längre 

forskningsperiod då en bredare kunskap om internationella lagverk skulle behövts. Men 

avgränsningen gjordes även med hänvisning till Kaczmarek et al. (2012) vilka efterfrågat 

forskning utförd i andra länder än de tidigare nämnda (kap. 2).  

 

Urvalet av studiens ideella föreningar sågs följaktligen som en konsekvent avgränsning då en 

kvalitativ studie omöjligt kan innefatta den större mängd individer involverade i 

valberedningar i Sveriges föreningsliv. Urvalet av de ideella föreningar gjordes genom en 

internetsökning där vi sökte upp svenska icke vinstdrivna ideella föreningar som hade en 

valberedning. Därefter grundade urvalet sig i en önskan om att nå en bredd i samhällets olika 

föreningsfunktioner vilket gav oss en rad olika föreningar inom samhälls- och humanitära 

frågor samt i idrott- och kultursektorn. Föreningarna hänvisade oss till sina valberedningars 

respektive sammankallande ordförande. Valberedningsordföranden anvisade oss i somliga fall 

till andra relevanta valberedningsledamöter om de själva inte önskade delta i studien, vilket 

resulterade i ett snöbollsurval. Urvalet av respondenter har därmed berört valberedningarnas 

ordförande, men har i en del fall även kompletterats med erfarna individer med 

genomgripande valberedningskompetens, så kallade elitintervjupersoner (Gillham 2008:83).  

 

Studiens förutsättning ligger främst i forskningsbidraget om att studera valberedningar i 

kontrast till mängden forskning som har skrivits om föreningarnas styrelser och ledamöter. Se 

exempelvis Johnson et al. (2013) forskningsöverblick (Volanté & Gantenbein 2016) av 
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styrelser i USA mellan åren 1990-2011 utifrån demografi samt socialt kapital. Bristen på 

forskning om valberedningar var inspirerande men vi är väl medvetna om att det skapade 

både främjande och hindrande förutsättningar. Studien försvårades främst genom bristen på 

tidigare forskning, då det forskningsstöd som annars kan hämtas därifrån begränsades. 

Avsnitten (kap. 1 och 4) grundade sig därför i medvetenheten om att en studie aldrig befinner 

sig i en isolerad sfär utan behöver knyta an till befintlig kunskap (Gillham 2008:41).  

 

  



  
 

9 

3 Metodredovisning 
I detta kapitel redogörs de forskningsmetoder och den ansats vi valde för att genomföra denna 

studie men det förs även en diskussion kring bortvalda metoder. Diskussion baserades på god 

forskningstradition där metodvalen kritiserats utifrån en övergripande jämförelse av metoder. 

Den metodologiska utgångspunkten var en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. De källor 

som användes var vad Patel och Davidson (2003:42) beskrivit som de vanligaste så som 

tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter och internet. Den primärt insamlade data 

utgjordes av ett antal semistrukturerade djupintervjuer då flera författare (Kitchin & Tate 

2000:212; Bryman & Bell 2011:467; DeLyser et al. 2010:158) rekommenderat intervjuer för 

kvalitativa studier. Användandet av intervjuguider gav respondenten möjlighet till flexibla 

och öppna svar (Hay 2010:110; Flowerdew & Martin 2005:118). 

 

Vidare förs även en diskussion kring studiens forskningskvalitet och de etiska åtgärder som 

vidtogs i enighet med en god forskningssed. Vi tog även en rad initiativ för läsarens 

bekvämlighet; för att underlätta för er nyfikenhet inför, eller er kritik emot, vår 

referenshantering har vi valt att sidhänvisa vid tryckt litteratur i bokform. Detta gjorde vi för 

att ni enklare kunna hitta rätt refererat i respektive litteratur. Däremot valde vi att inte 

sidhänvisa till vetenskapliga artiklar eftersom dessa skrivs för ett smalare ändamål.  

 

3.1 Forskningsmetodik 
Enligt Bryman och Bell (2011:4) finns det två forskningsmetoder som kan användas för en 

vetenskaplig studie: kvalitativ och kvantitativ metod.  I en kvalitativ studie ligger tonvikten på 

ord snarare än på kvantifiering av data (Bryman & Bell 2011:386). Den kvantitativa 

forskningen handlar om mätningar vid datainsamlingen och om statistiska analysmetoder 

(Patel & Davidson 2003:14). Enligt Olsson och Sörensen (2011:148) utgår vanligtvis 

kvantitativ forskning från enkäter. Det är framträdande att empirisamling vid denna metod 

ofta kräver ett större antal respondenter för att nå ett representativt svar (Olsson & Sörensen 

2011:18). Vidare har forskaren ett utifrånperspektiv vid kvantitativa studier med avstånd, 

neutralitet och en formell interaktion med respondenterna. Det finns även en tradition av en 

hög grad av objektivitet i kvantitativ forskning (Olsson & Sörensen 2011:18–19). 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011:19) karaktäriseras däremot en kvalitativ studie av närhet 

och öppen interaktion mellan forskare och respondent. Patel och Davidson (2003:14) 

understryker att kvalitativ forskning inriktar sig på “mjuk” data, exempelvis i form av 
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intervjuer och tolkande analyser (Gillham 2008:25). I kvalitativa studier är förutsättningen att 

både forskaren och respondenten kan ta del av varandras inre tillvaro genom språket och att 

forskaren kan tolka och beskriva det insamlade materialet (Olsson & Sörensen 2011:19). 

 

Vid denna studie valde vi en kvalitativ metod där vi genom våra utvalda respondenter kunde 

nå en djupare förståelse om vad som motiverar dem till att sitta med i en valberedning för en 

ideell förening. Olsson och Sörensen (2011:18) beskriver att den kvalitativa forskningen är 

mer djupgående jämfört med den kvantitativa metoden. Enligt Repstad (2007:15) handlar det 

om att studera en eller ett få antal fall vilka studeras som en helhet med alla sina konkreta 

nyanser. En ytterligare fördel som vi anser att den kvalitativa metoden hade för studien var att 

det fanns en större möjlighet till att samla in empiri under studiens gång. Även Bryman och 

Bell (2011:467) understryker att den kvalitativa metoden kännetecknas av en högre 

flexibilitet, exempelvis är det enklare att ändra på frågor eller göra tilläggsintervjuer om nya 

frågeställningar uppstått under arbetets gång. I kvantitativ forskning är det istället en större 

grupp som får representera svaret och det är ur metodisk synvinkel inte att föredra att göra 

ändringar i sitt frågeschema då man exempelvis redan har frågat hälften av sitt urval (Repstad 

2007:15–16). 

 

3.2 Forskningsansats 
En forskningsansats är den metodologiska referensram som en studie avser sig anta och 

kommer från ordet “antyda; försök till något”, enligt Jacobsson (2011:19). Bryman och Bell 

(2013:31) beskriver huvudsakligen två forskningsansatser: deduktiv och induktiv. Utöver 

dessa ansatser beskriver Olsson och Sörensen (2011:48) även en abduktiv ansats. Den 

deduktiva ansatsen innebär att forskaren drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån 

existerande teorier (Bryman & Bell 2013:714). Enligt Bryman och Bell (2013:716) innebär 

däremot en induktiv ansats att teorin genereras från praktiken. Olsson och Sörensen (2011:48) 

understryker att med hjälp av induktion görs exempelvis en lägesbeskrivning av ett område 

som det beskrivits och förståtts av respondenterna och genom deduktion ökar kunskapen med 

tidigare teoretiska förutsättningar. 

 

Den tredje ansatsen, abduktion, beskriver Olsson och Sörensen (2011:48) som en växelverkan 

mellan induktiv och deduktiv ansats där forskarna integrerar de båda i forskningsprocessen 

(Jacobsson 2011:17). En annan syn på den abduktiva ansatsen är att den utgår ifrån en 

interaktiv hypotes, eller ett antagande, som forskaren på förhand anser bör kunna valideras. 
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En tredje syn på abduktiv ansats, som Jacobsson (2011:17) presenterar är att forskaren avser 

kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning. Vi använde den abduktiva ansatsen i dess 

första konstellation, så som Olsson och Sörensen (2011) beskrivit. Detta innebar att vi 

utvecklade den teoretiska referensramen allt eftersom som studien utfördes. I studiens 

egenskap av magisteruppsats omgärdades den av en tidspress, vilket påverkade dess 

forskningsansats. Vi ansåg det vara fördelaktigt att kunna utveckla teorier i samspel med det 

empiriska förloppet och då dessa processer tilläts påverka varandra med egenskaper från både 

den induktiva och den deduktiva ansatsen valdes den abduktiva ansatsen. 

 

3.3 Metod för informationsinsamling 
Vid genomförandet av en vetenskaplig studie finns det åtskilliga sätt att samla in information, 

det sker ofta genom primär eller sekundärdata. Vi har valt att dela upp dessa för att separat 

kunna föra en diskussion kring metodernas lämplighet samt genomförande under rubrikerna 

Primärdata samt Informationskällor.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011:46) är primärdata den empiri som forskaren samlat in på 

egen hand. Exempel på primärdata är etnografiska studier, deltagande observationer, 

kvalitativa intervjuer och fokusgrupper (Bryman & Bell 2011:389). I denna studie har vi 

samlat in primärdata genom att utföra en mängd semistrukturerade intervjuer med utvalda 

respondenter. Patel och Davidson (2003:42) beskriver att de vanligaste informationskällorna 

främst är böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och undersökningar via internetbaserade 

databaser. Dessa källor användes i exempelvis avsnittet ideella föreningar (kap. 1.1) och i den 

teoretiska forskningsöversikten (kap. 4.2). Olsson och Sörensen (2011:46) understryker att 

sekundärdata är sådan information som samlats in av andra forskare.  

 
Primärdata 

Enligt flera metodforskare (Olsson & Sörensen 2011:46; Patel & Davidson 2003:65) är 

primärdata den information och empiri som forskaren samlar in själv genom någon form av 

vedertagen insamlingsmetod. I den kvalitativa forskningsmetoden är intervjuer den vanligaste 

insamlingsmetoden (Bryman & Bell 2011:465). Styrkan i denna metod för vår studie var att 

den var flexibel, i jämförelse mot exempelvis en etnografisk studie vilket innebär att forskaren 

observerar verkligheten under en längre period (Bryman & Bell 2011:465). Bryman och Bell 

(2011:465) framhåller att en annan styrka med intervjuer är forskarens närhet till sina 

respondenter. Olsson och Sörensen (2011:132) framhåller därför att det är viktigt att skapa ett 
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samarbetsvilligt klimat för att respondenten ska känna sig betydelsefull och få tala till punkt 

för att kunna lämna så bra upplysningar som möjligt. Patel och Davidson (2003:78) menar att 

en central del av att lyckas med intervjun är att intervjuaren bygger upp ett sammanhängande 

resonemang om det studerande fenomenet. Repstad (2007:87) och Gillham (2008:105) har en 

liknande syn och skriver att en bra intervju kräver en noga planering om de teman som ska 

beröras; det gör att irrelevanta delar i samtalet kan undvikas. I kvalitativa studier är det av 

intresse att jämföra information som kommer från olika personer och därför är det viktigt att 

ha en genomtänkt ram för de frågor som ska ställas (Repstad 2007:87). Bryman och Bell 

(2011:467) förklarar att forskaren i en semistrukturerad intervju ofta använder sig av en så 

kallad intervjuguide med öppna frågor som berör specifika områden, vilket tillåter 

respondenten ett större spelrum vid svaret på frågorna (Flowerdew & Martin 2005:118). 

Enligt Bryman och Bell (2011:467) kan det på så vis underlätta för forskaren att utesluta 

frågor eller lägga till följdfrågor beroende på hur intervjusituationen artar sig. 

 

Utifrån metodlitteraturen ansåg vi det lämpligt att utföra semistrukturerade intervjuer med 

hänvisning till uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Den semistrukturerade intervjumetoden 

är flexibel och ger utrymme för respondenten att tala friare inom det berörda ämnet (Gillham 

2008:103), för vilket Olsson och Sörensen (2011:132) visat betydelsen. Metoden underlättade 

även för att nå studiens mättade resultat då det gav en flexibilitet angående mängden insamlad 

data och genom att det gavs möjlighet att kontakta respondenterna före och efter 

intervjutillfället vilket i sig skapade bättre förutsättningar (Hay 2010:110). I studiens 

intervjuguide användes halvöppna frågor vilka utgick från studiens syfte och forskningsfråga. 

Utöver detta hade intervjuguiden följdfrågor vilka fyllde en kontrollerande funktion genom att 

säkerställa att de ämnen som hade en avgörande inverkan på studiens syfte berördes. Det 

ställdes även en del spontana frågor beroende på hur intervjuerna utvecklade sig, detta 

förutsatte att vi var väl insatta i forskningen, relevanta teoretiska begrepp samt den förening 

som respondenten företrädde (Hay 2010:110). 

 

Vid varje intervjutillfälle tilldelades respondenterna ett intervjumedgivande (Bilaga B) för att 

öka vår tydlighet i förhållande till de etiska principerna som Vetenskapsrådet (2012) 

rekommenderat och som beskrivs i kap. 3.5. I en strävan efter forskningsvaliditet gjorde vi en 

ansats till att, i möjligaste mån, utforma likartade intervjutillfällen. Däremot är vi medvetna 

om att en kvalitativ studie inte alltid går att validera eller reproducera då resultatet ofta är 

beroende av dess sammanhang (Graziano & Raulin 2011:87; Holme & Solvang 1997:94). 
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Varje enskild djupintervju förväntades bestå av cirka en timmes aktivt samtal, vilket till större 

delen stämde överens med genomförandet där intervjuerna tog mellan 45 och 90 minuter 

beroende på respondenten.  

 

Med inspiration från artikeln av Clune et al. (2014) utnämndes en intervjuansvarig samt en 

kontrollansvarig inför intervjuerna. Intervjuansvarige hade den orala och den aktiva rollen 

som intervjuare, vilket innebar att intervjumönstret lättare kunde följas vid de olika 

intervjutillfällena. Kontrollansvarige kunde därmed nyktert följa intervjuerna under tiden som 

de pågick och säkerställa täckningen av intervjuguidens ämnesområden genom att ställa 

sonderande frågor, i enighet med vad Gillham (2008:57–59) beskriver som en god strategi för 

forskarintervjuer. Bryman och Bell (2011:467) menar att semistrukturerade intervjuers 

forskningskvalitet i studier grundar sig på både intervjuarens och respondentens kunskap. 

Repstad (2007:87) framhåller att det är viktigt att en intervju planeras noga. Genom att främst 

använda respondenter med erfarenhet och expertis på området valberedningar har intervjuerna 

främst varit vad Gillham (2008:83, 86) beskrivit som elitintervjuer. Respondenterna valdes 

utifrån de urval, avgränsningar och förutsättningar som berörde studien och vilka tidigare 

nämnts (kap. 2.2).  

 

Informationskällor 

På Gillhams (2008:41) rekommendation har vi även försökt att sätta studien i sitt 

sammanhang vilket vi gjorde genom att hämta källor från tidigare forskning och etablerad 

facklitteratur.  

 

De källor som har använts vid denna studie är främst facklitteratur och vetenskapliga artiklar. 

Facklitteraturen som användes kom främst från vedertagna författare på respektive område 

och den litteratur som återfinns i studien är främst föreningsböcker, valberedningslitteratur, 

organisationslitteratur, teori och metodlitteratur. Vi strävade därmed efter att referera till 

relevant litteratur utifrån studiens vetenskapliga utgångspunkt inom företagsekonomiskteori. 

Särskiljande från det var detta metodkapitel vilket har hämtat referenser ur och kunskap om 

metodlära från flera olika vetenskapliga traditioner. Utöver de företagsekonomiska 

forskarmetoderna hämtades metodlitteratur från kulturgeografiska och samhällsvetenskapliga 

kontexter. Valet till att använda en bredare metodlära kom sig ur en önskan om att erkänna 

våra tidigare kunskaper och då den avvikande metodlitteraturen främst användes som stöd har 

den inte nämnvärt påverkat genomförandet av studien. Facklitteraturen hämtades i första hand 



  
 

14 

från Linnéuniversitetets, Lunds universitets och Göteborgs universitets universitetsbibliotek 

samt från Kalmar, Lunds och Göteborgs stadsbibliotek. Möjligheten att fjärrlåna litteratur från 

andra bibliotek gjorde att det inte fanns någon påtaglig avgränsning av facklitteratur. 

 

De vetenskapliga artiklarna som studien använde sig av hämtades i de flesta fall från diverse 

ekonomiska journaler, med fokus på artiklar om organisation och ledarskap. Därför anser vi 

att studiens vetenskapliga utgångspunkt i företagsekonomi hanterades korrekt även vid urvalet 

av den tidigare forskningen ur akademiska och vetenskapliga artiklar. Sökmotorerna som 

användes mest för tillgång till relevanta artiklar var OneSearch samt Google Scholar 

(160415). Kompletterande sökningar gjordes via de vetenskapliga journalernas interna 

sökmotorer.  

 

Utöver ovan nämnda källor användes underordnade källor som myndighetsrapporter och 

föreningsstadgar tillhörande respondenterna samt andra relevanta föreningar. Då det inte ska 

gå att härleda till en specifik respondent och för att kunna öka respondenternas efterfrågade 

anonymitet, har respektive föreningsstadgar inte blivit refererade till i studien.  

 

3.4 Metod för informationsanalys  
Likt avsnittet Metod för informationsinsamling (kap. 3.3) argumenterar vi nedan för de 

metoder som utgjorde den empiriska analysen. I första hand transkriberades intervjuerna för 

att sedan kodas och kategoriseras. 

 

Transkribering  

Vid intervjutillfällena spelades samtalen in med hjälp av ljudupptagningsapplikationen Audio 

Recorder för mobil och surfplatta. Vi valde att använda två ljudupptagningsapparater för att 

ha en säkerhetskopia, respondenterna blev uppmärksammade på detta. Ljudupptagningen 

gjordes på inrådan av flera metodforskare (Gillham 2008:165; Tjora 2012:112) för att 

underlätta en korrekt återgivning av intervjuerna vid transkriberingen. Vid en ljudupptagning 

går viss kunskap förlorad gentemot till exempel videointervjuer (Gillham 2008:125), däremot 

var det inte av intresse för studien då syftet inte varit beroende av en analys av 

respondenternas ickeverbala kommunikation. Fördelen med videoinspelning är att 

respondenters språkliga karaktär bibehålls, medan den kan tyckas gå förlorad vid en 

transkription av enbart den direkta kommunikationen. Inför denna studie ansågs det, som 

nämnt, inte vara aktuellt med en fonetisk transkribering utan transkriptionen sågs som en 
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skriftlig version av intervjuerna. En transkribering är alltså en skriftlig översättning av ett 

samtal, men eftersom talet skiljer sig från skriften (Tjora 2012:112) kan det ibland vara 

behövligt att anpassa transkriptionen för ökad läsförståelse (Gillham 2008:173).  

 

Vi önskade återge samtalen och ge respondenterna sina egna röster i studien, men en del citat 

ändrades om det ansågs underlätta för läsaren. Korrigeringar har främst berört respondentens 

semantiska egenskaper eller språkvariationer, vilket inte ansågs ha påverkat citatens validitet. 

Andra ändringar i respondenternas uttalanden som gjordes var en viss förädling av 

samtalsflödet genom att vi ändrade en del citats ordning. Detta gjordes vid analysen för att 

underlätta för förståelsen av uttalens sammanhang samt för att förenkla för samtalens 

återkommande mönster. Vid den första, enkla transkriberingen användes webbapplikationen 

Otranscribe.com (160419) och gjordes omgående, enligt “Grundregler för transkription” 

(Gillham 2008:168). Den andra transkriberingen var en standardisering av de olika 

transkriptionerna i ett Word-dokument tills det ansågs vara en reflektion av samtalet i en 

enhetlig och anonym skriftlig form, även kallat ett analysdatadokument (Tjora, 2012:141).  

 

Kunskapsprocessen 

När transkriptionerna var klara skrevs de ut i ett och samma dokument vilket blev totalt 90 

sidor, vilket Tjora (2012:142) beskrivit som en passande mängd empiri för analys av 

kvalitativa djupintervjuer. De lästes igenom två gånger i en sittning vilket gav en god 

överblick av återkommande mönster och ämnen som berördes av respondenterna och var en 

analysförberedande strategi. Därefter kodades intervjuerna utifrån de tidigare nämnda mönster 

och ämnen, vilka kategoriserades enligt studiens teoribegrepp samt utifrån vad som beskrivits 

som valberedningarnas arbetsprocesser, i enighet med studiens syfte. 

 

För att koda den samlade empirin användes främst studiens teoretiska begreppsbildningar 

(Fig. 2 och 3) som underlag och stöd. De gav ett ramverk för de olika teoriernas omfattning av 

begrepp vilket underlättade kodningen av empirin. Kodningen gjordes därför främst genom 

studiens teorier om Motivation, Kapitalbegreppen, kulturellt, humant samt socialt och 

Legitimitet och respektive teoribegrepp.  Detta gav ett behov av att tolka respondenternas 

berättelser utifrån teorikopplade värderingar och begrepp, en så kallad identifiering av 

substantiella uttalanden (Gillham 2008:184) eller tolkande avkodning (Hay 2010:378). Detta 

gjorde vi genom att tolka specifika uttalanden gentemot teoribegreppen. De teorikopplade 

begreppen utgjorde koderna och grunden för den fortsatta analysen genom att de gav upphov 
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till den första kategoriseringen: huruvida koden behandlade respondentens motivation; 

valberedningens arbetsprocess; eller övrigt. Dessa koder delades därefter upp genom dess 

relevans till studien; huvudteori; kodens/begreppets frekvens och slutligen dess eventuella 

samhörighet med liknande begrepp eller överordnad teoribild, i en form av organisatorisk 

hierarki (Gillham 2008:187). Den kodstrukturerade empirin delades därefter upp utifrån 

studiens syfte och frågeställning där en del av empirin kopplades till motivationsteorier och 

det andra till arbetsprocesser. 

 

Den empiriska analysen kring studiens första forskningsfråga baserades nästan uteslutande på 

studiens tre huvudteorier; motivation, kapitalbegreppen och legitimering. Analysens 

kategorisering blev därmed 1 Individens motivation, 2 Individens sociala kapital samt 3 

Gruppens Legitimering. Huvudkategorierna utökades genom en fjärde underkategori till 3, 

nämligen kategorin 3.5 Konflikt, till vilken konflikthanterande eller konfliktbaserade 

uttalanden tillhörde. 3.5 sågs som en förlängning av 3 Gruppens Legitimering. Detta 

kompletterades i sin tur med en enklare version av en innehållsanalys (se bilaga C) av det 

empiriska material vilken gav upphov till analyskoderna. Gillham (2008:197) beskriver denna 

typ av kategoriserande data som en deskriptiv statistik vilket ger en överblick över teoriers 

och begreppens frekvens. Kodningen av respondenternas intervjuer gav behovet av en 

tolkning av deras uttalanden utifrån de teorikopplingar som vi kunde identifiera och summan 

blev det analysdatadokument som vi använde vid analyseringen. Kategoriseringen av 

materialet grundade sig på denna kodning genom att skapa en begreppsbildning av de begrepp 

som är förankrade i teorierna vilket skapade en teoritillhörighet för respektive begrepp. 

 

Analysdatadokumentet (Tjora, 2012:141) som berörde den andra forskningsfrågan, arbetades 

igenom ett antal gånger för att slutligen skapa 5 huvudkategorier. Dessa kategorier baserades 

på de mönster som återkom då respondenten beskrev sitt uppdrag i valberedningen. 

Kategoriseringen knöt an till studiens teorimodell, figur 4, genom att beröra en liknande 

valberedningsprocess som den som identifierades i tidigare forskning. Därefter gjorde vi en 

tolkning av respondenternas svar och bröt ner empirin utifrån teorimodellens 5 etapper. För 

att stötta analysen av det empiriska resultatet med fokus på studiens andra forskningsfråga  

identifierades med andra ord 5 kategorier för valberedningsprocessen; 1, Valberedningens 

övergripande syfte. 2, Val av ledamöter och strukturering av valberedningsarbetet. 3, 

Nomineringsprocessen. 4, Stämmans genomförande. 5, Styrelsens involvering i 

valberedningen.  
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3.5 Forskningskvalitet och etik 
Det finns främst två kvalitetskriterier utifrån vilka en vetenskaplig studie bedöms, Bryman 

och Bell (2011:40) skriver att forskning bedöms utifrån kriterierna reliabilitet och validitet. 

Enligt Graziano och Raulin (2011:87) innebär reliabilitet att de mätningar som utförts kan få 

ett konsekvent resultat oavsett vem som utför dessa. Holme och Solvang (1997:163) 

framhåller å andra sidan att reliabiliteten bestäms av hur mätningarna genomförs, samt hur 

noga informationen bearbetats. Bryman och Bell (2013:63) menar att reliabilitet är vanligare 

vid kvantitativa undersökningar, eftersom forskaren då ofta intresserar sig för 

forskningsfrågor om huruvida ett mått är stabilt eller inte. Holme och Solvang (1997:94) 

argumenterar för att detta inte är lika avgörande i en kvalitativ studie. Syftet med kvalitativa 

studier är att få en djupare förståelse av undersökta faktorer snarare än en ytlig statistisk 

representativitet av resultatet. Holme och Solvang (1997:94) understryker därför att 

kvalitativa studier handlar om att knyta an till respondenter som, utifrån underliggande sociala 

förhållanden, ger en nyanserad bild av det ämne som utforskas. Bryman och Bell (2013:401) 

framhåller att när reliabilitet används i kvalitativ forskning, likt i vår studie, läggs mindre vikt 

på frågor som avser mätning av resultat då det i en kvalitativ forskning är svårt att uppfylla 

kriteriet att en undersökning ska kunna upprepas. Enligt Bryman och Bell (2013:401) skulle 

en kvalitativ forskare behöva inta en liknade social roll som förgående forskare för att 

möjliggöra ett upprepande av en etnografisk studie, vilket inte är önskvärt. 

 

Det andra kvalitetskriteriet, validitet, handlar om att mäta det som var avsett att mätas 

framhåller författarna Eriksson och Wiedersheim (2014:62) samt Graziano och Raulin 

(2011:90). Yin (2013:83) förklarar att en giltig studie har samlat in och tolkat data på ett 

tillförlitligt sätt så att slutsatserna korrekt avspeglar den verklighet som studerades. Holme 

och Solvang (1997:94) menar att det kan vara en svårighet i kvalitativa studier att få valid 

information eftersom det finns en större närhet och subjektivitet till det som studerats. Holme 

och Solvang (1997:94) understryker fortsättningsvis att den närhet som uppstår mellan 

forskare och respondent kan utgöra ett problem där exempelvis respondenten riskerar att 

självkonstruera sig på det sätt som hen tror att forskaren förväntar sig (Gillham 2008:24), 

alternativt att forskaren feltolkar sammanhangen. Ytterligare svårigheter med validitet är att 

veta om forskaren bör vara aktiv eller passiv i sitt agerande för att få så giltig information som 

möjligt vid en intervju situation (Holme & Solvang 1997:94–95). Olsson och Sörensen 

(2011:18) framhåller även att kvalitativa studier tenderar att bli subjektiva och kan vinklas till 
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forskarens fördel. För att få bra validitet i den kvalitativa forskningen är det enligt Yin 

(2013:84) bra med validering och godkännande från respondenterna, detta för att reducera 

feltolkningar av deras åsikter och beteenden samt av etiska skäl. Utifrån diskussionen om 

metod och etik var vi insatta i problematiken med forskningskvalitet och medvetna om att det 

funnits en del problematik med den kvalitativa metoden. Utifrån denna vetenskap har vi 

därför diskuterat olika tillvägagångssätt och beskrivit genomförandets processer, i 

förhoppning om att ha ökat studiens och dess forsknings transparens och tillförlitlighet. 

 

Inför denna studie togs även en mängd proaktiva steg för en god etisk forskning, exempelvis 

gjordes en redogörelse av de använda metoderna samt för studiens genomförande. Inför 

datainsamlingen tog vi till oss av vetenskapsrådets (2012) rekommendationer för en etisk 

forskning. I respons till detta visades hänsyn utifrån de forskningsetiska principerna inför 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2002), och för 

Autonomiprincipen, Godhetsprincipen, Principen att inte skada samt Rättviseprincipen 

(Jacobsson 2011:44). Kompletterande begränsning av möjliga etiska dilemman gentemot 

respondenten gjordes på inrådan av flera metodforskare (Bryman 2011:132; Gillham 2008:33; 

Jacobsson 2011:44) kring redogörelse av publicering, anonymitet, syfte, studien och om våra 

bakgrunder som författare. 

 

Med hänsyn till ovanstående kvalitetskriterier och etiska rekommendationer togs följande 

åtgärder gentemot respondenterna: 

 

 Inspelning av intervjuerna gjordes för att kunna ge en korrekt återgivning av inför 

analystillfället. 

 Transkribering för transparens; att transkribera relevanta delar av intervjuerna ökade 

studiens forskningskvalitet. Inför citering av respondenterna hölls främst ansatsen att 

använda dennes egna ordval, däremot har vissa justeringar gjorts för att öka 

läsförståelsen. 

 Respondenterna gavs möjlighet till att påverka känslig information som inte hade 

påverkan på studiens resultat efter första transkriberingen. 

 Strävan efter anonymitet minskade det upplevda behovet av möjlig självcensurering 

hos respondenten, vilket skulle kunna haft inverkan på studiens forskningskvalitet.  
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 Respondenters önskan av vidare anonymitet drev i sin tur beslutet om att inte hänvisa 

till respondenternas geografiska position eller den ideella förening som de varit 

valberedningsledamöter av. 

 I förlängning hindrade anonymiteten även möjligheten till att referera och källhänvisa 

korrekt till föreningarnas stadgar. 

 

Avslutning 

Som kunnat utläsas togs en mängd åtgärder för att säkerställa studiens relevans och 

forskningskvalitet. Redogörelsen för de olika ansatserna och metoderna som studien 

baserades på anser vi är uttömmande och kritiskt. Vi har även utfört en relevant och kritisk 

diskussion kring de för- och nackdelar olika metoder haft och så har vi fört argument för de 

val vi gjort. Det empiriska resultatet från metoderna analyserades och diskuterades utifrån 

studiens teoribildning, för vilken vi avhandlar i nästkommande kapitel.  
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4 Teoriredovisning 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram utifrån tidigare forskning och 

studiens teoribildning. Kapitlet inledes med en teoretisk flödes modell som beskriver och 

visualiserar en valberednings arbete. Därefter beskrivs studiens respektive teoribildning 

utifrån tidigare forskning vilket utgjort studiens teoretiska grund genom att föra en 

problemdiskussion kring hur de studerade fenomenet valberedning relaterar till andra 

kontexter och teorier. För att bryta ner och kontextualisera teoribegreppen har vi valt att 

komplettera teorierna med en teoretisk begreppsbildning. Begreppsbildningarna verkade som 

ett stöd för vår empiriska analysprocess samt för att underlätta förståelsen av vad de olika 

teoribegreppen innefattar. Teorier behövs enligt Anheier (2014:224) för att förstå omvärlden 

från ett helikopterperspektiv, medan teorimodellerna verkar för att visa på deras 

användbarhet. Den teoretiska referensramen verkar som studiens “glasögon”, genom vilka 

vårt empiriska material analyserades och diskuterades.  

 

4.1 Teorimodell 
En teorimodell är en modellering av en teoretisk verklighet för att visa den tilltänkta 

appliceringen på en studie. Det är med andra ord en förenkling av verkligheten vilken bör visa 

en teori enbart i ett specifikt fenomen eller ett fragment av verkligheten. Vi använde oss av en 

teorimodell för att exemplifiera och för att underlätta förståelsen för den kontext en 

valberedning verkar i. Inledningsvis har vi en kortare sammanfattning av hur en valberedning 

fungerar och dess sammanhang.  

 

I ideella föreningar är det vanligt förkommande med en valberedning, även kallat valnämnd 

eller valkommitté (Nelson-Bülow & Lennung 2005:14). Valberedningen agerar på uppdrag av 

föreningsmedlemmarna och får sina uppdrag genom en valprocess på en föreningsstämma, de 

är därmed förtroendevalda (Albanson et al. 2013:88, Nelson-Bülow & Lennung 2005:67). 

Dessa föregås däremot sällan av en beredning och röstas ofta in som sista punkt på 

årstämmorna. Enligt Albanson et al. (2013:88) är det viktigt med rätt styrelsesammansättning 

för att på bästa sätt matcha verksamhetens utmaningar och behov. Detta möjliggörs genom att 

den kompetens som är viktig för verksamheten blir beaktad när nya ledamöter ska föreslås 

genom en beredning inför årsstämman. Eftersom styrelsen har en viktig roll och även ett stort 

ansvar för föreningens utveckling måste valberedningen aktivt arbeta med att säkerställa en 

sammansättning som kan se till föreningens krav från stadgar och dess framtida behov 

(Albanson et al. 2013:88). 
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Vidare menar Albanson et al. (2013:98) att det är viktigt att utvärdera hur arbetet i en styrelse 

och dess sammansättning har fungerat tidigare och vad som kan komma att förväntas behövas 

i framtiden. Genom denna utvärdering ska valberedningen ta fram ett antal förslag på 

ledamöteskandidater som kan nomineras på en årsstämma eller vid ett fyllnadsval (Nelson-

Bülow & Lennung 2005:15). Utöver detta skriver Albanson et al. (2013:98) att det är 

behövligt att valberedningen följer styrelsens arbete mellan stämmorna för att eventuellt se 

vad som kan behöva förbättras.    

 

Ur teorimodellen kan studiens omfattning utläsas i relation till en valberedningsprocess i ett 

föreningsår. De fem etapperna (Individ A-C, Valberedning, Årsstämma, Styrelsen och Ideell 

Förening) i modellen symboliserar de olika processer som verkar avgörande för en 

valberednings arbete. 

 

 

Figur 1, Teoretisering av valberedning. 

 

Inför omröstningen av tillsättandet av en valberedning nomineras, eller erbjuder sig, ett antal 

individer till att delta i föreningens valberedning till följande årsstämma. Då valberedningen 

blivit invald på en årsstämma börjar deras arbete med att undersöka föreningen, dess 

utveckling och styrelse samt det eventuella behovet av nya ledamöter. Då det finns ett behov 

av nya styrelseledamöter innebär det att valberedningens arbete är att rekognosera föreningens 

framtida behov av egenskaper och kompetenser. Slutmålet är att internt nå en lämplig 

kandidat att nominera på kommande föreningsårsstämma. På årsstämman framläggs 

valberedningens nominerade kandidater och inte sällan följer en motivering för kandidatens 

lämplighet. Föreningens medlemmar ska därefter rösta och om en ny styrelse bifalls så 

kommer den att leda föreningens dagliga verksamhet fram till följande stämma. 
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4.2 Teoretisk referensram 

Forskning om motivation 

Dawley et al. (2005) skriver att det finns olika faktorer som motiverar beroende om man sitter 

i en vinstdriven eller icke vinstdriven styrelse. Däremot hävdar von Essen och Wallman 

Lundåsen (2014) att studier på motivation är till ingen nytta, i sin studie om motivationerna 

bakom volontärarbete. I rapporten gör författarna en studie på motivation och menar att det är 

beskrivningar på hur individer uppfattar sig själva, sitt engagemang och sin förening snarare 

än de faktorer som utgjorde valet att delta. Å andra sidan beskriver en mängd författare att det 

finns olika motivationsfaktorer som spelar in vid ideella uppdrag (Clary et al. 1998; Inglis & 

Cleave 2006; Dawley et al. 2005). I en vinstdriven styrelse handlar det ofta om 

motivationsfaktorer i form av lön eller annan ersättning för sitt arbete, så kallade 

instrumentella motiv eller hygienfaktorer (Alvehus & Jensen 2015:43; Hein 2012:16; Pink 

2010). Ryan och Deci (2000) beskriver i Self-Determination Theory (SDT) att det finns 

intrinsict och extrinsict motivation, vilket innebär huruvida motivationen är inneboende (inre) 

individen eller grundar sig i yttre faktorer. För de som arbetar ideellt i en styrelse är det å 

andra sidan främst inre motivation så som självförverkligande och personlig utveckling de 

största drivkrafterna samt yttre professionella utvecklingsmöjligheter (Dawley et al. 2005). 

Dawley et al. (2005) understryker att oavsett vad målsättningen är med att sitta i en styrelse, 

så är ofta känslan av tillhörighet och lojalitet lika stark i en ideell organisation såväl som en 

styrelse av ekonomisk karaktär, samma tendenser förväntas återfinnas i valberedningar. 

Däremot påpekar von Essen och Wallman Lundåsen (2014) att det finns en skillnad i 

forskningen kring de svenska motivationsfaktorerna gentemot internationell forskning i 

ämnet. Enligt deras rapport (2014) visar utländska undersökningar på ett större instrumentellt 

värde för individen med ledord som lära sig, för CV:t och nätverk-/ kontaktskapande kontra 

den svenska motivationen som snarare drivs av ord laddade med ett inneboende värde så som 

gemenskap, sätt att uttrycka sina värderingar, sin identitet och öka sin självkänsla (von Essen 

& Wallman Lundåsen 2014; Vallerand 2012).  

 

I en studie av Clary et al. (1998) identifierades sex olika motivationsfaktorer till varför 

individer blir styrelseledamöter i ideella, icke vinstdrivna föreningar: values, understanding, 

social, career, enchancement, protective. Instrumentet Volunteer Functions Inventory (VFI) 

utvecklades för att identifiera motivationsfaktorer till ideellt arbete. Clary et al. (1998) studie 

motsäger delvis vad von Essen och Wallman Lundåsen (2014) beskrev då de hävdar att de 

främsta motivationsfaktorerna i internationella studier var av instrumentella värden. Inglis och 
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Cleaves (2006) studie visar hur motivationsfaktorerna i VFI liknar de svenska inneboende 

värdena, fastän en del av de sex motivationsfaktorerna kan ses vara av instrumentellt värde för 

individen. Värdena (Values) avser de altruistiska motiven, alltså att visa välvilja gentemot 

andra individer där värdet ligger i att hjälpa någon (Clary et al. 1998; Inglis & Cleave 2006). 

Förståelse (Understanding) förknippas med lärande och att ha förmågan till att praktiskt 

använda sina kunskaper och färdigheter men även om att utforska sina individuella 

inneboende styrkor (Clary et al. 1998; Inglis & Cleave 2006). Sociala motiv (Social) beskriver 

önskan om att få en gemenskap och att känna samhörighet med andra personer som arbetar 

ideellt (Clary et al. 1998; Inglis & Cleave 2006). Karriärbyggande egenskaper (Career) ses 

som motivation eftersom att ett ideellt arbete ses som något fördelaktigt inför en framtida 

karriär (Clary et al. 1998; Inglis & Cleave 2006). Exempelvis kan detta uppnås genom att 

knyta nya kontakter och nätverk inom den ideella verksamheten som skulle kunna hjälpa 

individens karriär eller företag. ”Förhöjning av jaget” (Enhancement) kan likställas med det 

svenska begreppet självkänsla, vilket innebär att motivationen inför det ideella arbetet är att 

det ger en ökad positiv självupplevelse (Clary et al. 1998). Skyddande (Protective) fungerar 

som en typ av försvarsmekanism där individen ser ideellt arbete som en flykt från sina egna 

problem (Inglis & Cleave 2006).  

 

Motivationsteori 

Motivationsteorin exemplifieras i figur 2, från vilken det går att utläsa en del av de begrepp 

som förknippats med motivationsteori och Herzbergs tvåfaktorteori (1987). Det går även att 

förstå relationen mellan motivation- och hygienfaktorer där de förstnämnda väger tyngre för 

en individs motivation till att exempelvis utföra en uppgift. Begreppsbildningen bör ses som 

en förenkling av motivationsteorin och av verkligheten då det kan argumenteras för att nedan 

figur fattas begrepp som kan ses som relevanta för teorierna. De begrepp som vi valde att 

förknippa med Tvåfaktorsteorin i figuren var de begrepp som fick störst gehör i den tidigare 

forskningen samt hos våra respondenter vid intervjutillfällena och därför även användes som 

koder vid den empiriska analysen. 
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Figur 2, Begreppsbildning av Motivationsteorier med utgångspunkt i Frederick Herzbergs 

Tvåfaktorteori. 

 

Enligt Hein (2012:13) är motivation de faktorer hos en individ som framkallar och bevarar ett 

särskilt beteende mot ett givet mål. Alvehus och Jensen (2015:39) instämmer i att motivation 

är en bakomliggande inneboende eller instrumentell kraft som får saker att hända. Eriksson-

Zetterquist et al. (2015:109) skriver om Herzbergs tvåfaktorsteori som handlar om 

tillfredställelse och motivation. Herzberg (1987) delade in teorier om motivation efter 

Motivationsfaktorer och Hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna handlar om erkännande så 

som prestige och prestation samt ansvarstagande, arbetsförhållanden och karriärmöjligheter 

(Ivarsson 2014:132). Alvehus och Jensen 2015:43 framhåller att hygienfaktorer är alltifrån 

yttre kontroll, administration, företagspolicys, ledning, arbetsmiljö och lön. Hygienfaktorerna 

kallas även KITA-faktorer vilket står för Kick in the Ass, och finns i främst tre aspekter; 

Negative physical KITA, Negative psychological KITA och Positive KITA (Herzberg 1987). 

De negativt betonade KITA-faktorerna är av bestraffande art medan Positive KITA är ett 

arbete som resulterar i en yttre belöning så som lön (Herzberg 1987). Hein (2012:137) 
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understryker att hygienfaktorerna associeras med otillfredsställande arbete, medan de faktorer 

som förknippas med arbetets tillfredställelse är motivationsfaktorerna. Enligt Hein (2012:137) 

är dessa faktorer förenade med olika mänskliga behov, vilket citatet av Herzberg visar. 

 

“[...] a function of fear of punishment or failure to get extrinsic rewards. It’s the 

typical procedure used in animal training and its counterparts, behavioral 

modification techniques for humans. Motivation is a function of growth from 

getting intrinsic rewards out of interesting and challenging work.”  

    (Herzberg 1987:120). 

 

Undvikandet av smärta och obehag är direkt kopplat till omgivningen, det vill säga yttre 

motivationsfaktorer, medan det som stimulerar prestationsbehovet har att göra med arbetets 

inre motivationsfaktorer (Hein 2012:137–38). Den första handlar med andra ord främst om att 

undvika smärta och obehagliga situationer såsom svält eller kyla. Den andra faktorn handlar 

om behovet att prestera där målet är utveckling. Eriksson-Zetterquist (2015:109) understryker 

att motivationen inte förändras om endast fokus läggs på hygienfaktorerna. Exempelvis 

behöver en individ inte nödvändigtvis känna att den utvecklas genom att arbetsförhållandena 

har ändrats. För detta krävs att även motivationsfaktorerna uppfylls (Eriksson-Zetterquist 

2015:109). 

 

Ryan och Deci (2000) skiljer mellan inre och yttre motivation. De inre, inneboende 

motivationsfaktorerna skapas inifrån individen där det finns en önskan om att utvecklas 

(Vallerand 2012). Enligt Pink (2010) kan detta bero på att individen känner tillhörighet med 

uppgiften, känner sig utmanad och i ett flow. Fishers (2010) menar att flow är en känsla av 

harmoni och autonomi inför en uppgift vilken kan leda till en ökad vilja att arbeta. Vidare 

förklarar Csikszentmihalyi (1975:36) begreppet flow som ett tillstånd av djup inre motivation 

där individen använder sin fulla potential och sitt engagemang, vilket gör att hen glömmer tid 

och rum och endast tänker på uppgiften. Csikszentmihalyi (1975:36) beskriver sökandet efter 

glädje och lycka som en central drivkraft hos människor och flow som glädjen i arbetet.  De 

yttre motivationsfaktorerna ligger däremot utanför människans kontroll och är av 

instrumentell karaktär, vilket innebär att handlingen leder till en belöning eller till att 

förhindra ett obehag eller en bestraffning (Hein 2012:16; Pink 2009).  
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Hein (2012:16) förklarar att en del forskning visar att motivation kan vara något som har sitt 

ursprung hos den enskilde individen, där det är något genetiskt förbestämt eller vara till följd 

av den erfarenhet individen samlar på sig. Hein (2012:204) beskriver fortsättningsvis 

existentiella motivationsfaktorer, då det exempelvis kan handla om ett Kall. Det som 

kännetecknar kallet är känslan att tjäna ett högre syfte, utföra en plikt eller känna tvång av att 

alltid sträva efter att leverera sitt yttersta. Alvehus och Jensen (2015:43) framhåller att även 

om en läkare har en hög lön förväntas de främst motiveras av sitt kall. Folkrörelsetraditionen i 

svenskt föreningsliv grundas i ett upplevt moraliskt ansvar eller en tvingande skyldighet där 

individer känner att de bör ta ansvar för sina och andras behov (von Essen & Wallman 

Lundåsen, 2014). von Essen och Wallman Lundåsen (2014) beskriver att detta är 

identitetsförankrat och att man gärna vill föra sina åtaganden vidare till nästa generation. Hein 

(2012:16) understryker att motivation kan vara något som man bestämmer sig för att utföra 

genom att sätta upp olika mål, vilka sedermera leder till en individs utveckling. Hein 

(2012:208) framför att motivation är något som kan infinna sig som ett psykologiskt tillstånd 

där individer med ett starkt engagemang för något kan få en Kick. Exempelvis kan en 

konstnär eller en föreläsare känna att hen får en speciell kontakt och ett förhållande med sina 

åhörare och känna att allt går upp i en sorts högre enhet. Det kan också handla om att en 

individ lyckas bemästra något som tycktes vara hopplöst. Hein (2012:208) understryker dock 

att kickar är ganska ovanliga och kan därmed inte fungera som en motivationsfaktor i det 

dagliga arbetet. Kickar är av högsta grad något subjektivt, vilket gör att det varierar hur 

mycket som krävs för att trigga igång en kick. 

 

Pink (2010) beskriver en algoritmisk uppgift, vilket innebär att uppgifterna går på rutin 

genom att följa en särskild metod och ett på förhand givet mål. Algoritmiska uppgifter har en 

yttre motivation som är förankrad i uppgiften, exempelvis kan det handla om att utföra enkla 

uppgifter på löpande band. Utöver detta beskriver Pink (2010) en heurestisk uppgift, vilket 

kan jämföras med en ”kreativare” uppgift där det inte finns en viss metod att förhålla sig eller 

ett utsatt mål. Det finns ett givet syfte men utförandet ger större frihet för experimenterande, 

exempelvis kan uppgiften vara att ta fram en annonskampanj (Pink 2009). Pink (2010) 

framhåller att belöning kan öka motivationen vid en algoritmisk uppgift men att detta kan 

vara förödande vid en heurestisk uppgift. Att ge en belöning för en uppgift av heurestisk 

karaktär framställer den som oattraktiv och oönskad vilket riskerar att minska en eventuell 

inre motivation. Detta kan bero på att uppgifterna kräver olika mycket av den egna personens 

kreativitet och identitet vid utförandet. Detta kan kopplas till Pink (2009) som sammanfattar 
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hur man kan motivera med citatet; “Carrots & sticks are so last century. Drive says for 21st 

century work, we need to upgrade to autonomy, mastery & purpose” (Pink 2009:203, a twitter 

summary). Det är självständighet (autonomi), bemästring och ändamål som gör att någon 

känner sig motiverad i en uppgift genom att det bereder marken för ett tillstånd av flow (Pink 

2010).  

 

Forskning om socialt kapital 

Enligt Melkumov och Khoreva (2015) är ledamöter som väljs till en styrelse motiverade 

personer med ett stort engagemang för styrelsearbete, samt att de har en stor kunskap och 

erfarenhet som kan gynna företaget. Som valberednings- och styrelseledamot har man ofta 

hög grad av humant och externt socialt kapital (Chen 2014; Johnson et al. 2013). Detta 

motsägs delvis av Principi et al. (2016) vilka hävdar att det bland äldre volontärer snarare är 

individer med lågt humant och socialt kapital som tenderar att arbeta ideellt för att öka sin 

självkänsla, slippa tänka på egna problem, samt av sociala skäl. Skillnaden i de olika 

författarnas slutsatser kan bero på huruvida de studerade olika föreningar, åldersspann och 

förekomsten av arvode. Principi et al. (2016) medhåller om att volontärer främst besitter 

specifika egenskaper. Sverige har haft en lång bakgrund av folkrörelsetraditioner och 

föreningsaktiv befolkning (von Essen & Wallman Lundåsen 2014). Det humana kapitalet i 

styrelser består ofta av kärnkompetenser inom internationell erfarenhet, industriellt kunnande, 

VD-erfarenhet och finansiell kunskap enligt flera författare (Volanté & Gantenbein 2016; 

Chen, 2014; Johnson et al. 2013). Volontärer besitter i genomsnitt en högre utbildning, ett 

högre ekonomiskt- och hälsokapital samt har ett större nätverk än icke-volontärer (Principi et 

al. 2016). De är ofta vuxna i arbete som har flera barn vilket gör att de kommit i kontakt med 

sina föreningar via familj och vänner eller professionella kontakter (Morrow-Howell 2007). 

Volanté och Gantenbein (2016) rekommenderar att valberedningar tar med kandidaternas 

humana kapital i övervägningen då de ska sammansätta en ny styrelse. Samma författare tar 

även avstånd från det vedertagna tankesättet one size fits all, när det gäller styrelser utan 

menar istället att det är valkommitténs viktigaste uppdrag att hitta rätt sammansättning av 

kapital och kompetens (Volanté & Gantenbein 2016).  Även Kaczmarek et al. (2012) 

beskriver att det är viktigt att ta i åtanke de olika styrelsekandidaternas tidigare kunskap. 

 

De flesta styrelser har erfarna chefer från andra organisationer samt att övriga 

styrelseledamöter bidrar till styrelsen med sina respektive kunskaper och expertis (Melkumov 

& Khoreva 2015; Rentschler 2015:82). Melkumov och Khoreva (2015) får medhåll från 
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Barroso-Castro et al. (2016) som menar att det sociala kapitalet som byggs upp från tidigare 

erfarenheter är centralt vid styrelsearbete. Däremot är det sällan som styrelseledamöter lägger 

ner den efterfrågade tiden på sina styrelseuppdrag som krävs för ett fullgott arbete (Guerrero 

et al. 2015). De ser istället möjligheterna med att sitta i en styrelse som ett instrumentellt 

värde och som karriärsstrategier med vilka de kan förvärva sig kunskap. Det instrumentella 

värdet går däremot att påverka genom att ledaren omformar den sociala miljön i en styrelse 

(Guerrero et al. 2015).  

 

Johnson et al. (2013) beskriver styrelseledamöters externa sociala kapital som bestående av 

tre delar; kopplingar till andra företag, personliga relationer med chefer samt sin sociala 

ställning. Barroso-Castro et al. (2016) framhåller att det finns flera källor till socialt kapital 

såsom starka band till den organisation som ledamöterna representerar på heltid, andra 

styrelseuppdrag eller att man har en särskild status i form av erfarenhet eller utbildning (von 

Essen & Wallman Lundåsen 2014). Det vanligt att det är den socialt kapitalstarka 

befolkningen som är engagerad i det svenska föreningslivet (von Essen & Wallman Lundåsen 

2014). Maclean et al. (2012) framhåller att det sociala kapitalet och reflexiviteten är viktig att 

upprätthålla främst för de individer från mindre privilegierade omständigheter då det kan 

verka som en karriärstrategi. Enligt Barroso-Castro et al. (2016) är majoriteten av 

styrelseledamöterna externa ledamöter, vars främsta tillhörighet är en annan organisation.  

 

Nedan figur visar hur vi har resonerat kring socialt, kulturellt och humant kapital utifrån 

Pierre Bourdieus kapitalteorier.  Det går att utläsa från figur 3 och citatet av Bourdieu att det 

sker en växelverkan mellan de två nedre kapitalen; Kulturellt och Humant, samt att det övre, 

Sociala kapitalet är till större delen uppbyggt av det kulturella och humana kapitalet 

(Gauntlett, 2011). Begreppsbildningen bör, likt figur 2, ses som en förenkling av 

kapitalbegreppen, då vi medvetet inte kunnat ta med allt som har en inverkan på en individs 

totala kapital. Istället strävar figuren efter att visa den ömsesidiga påverkan som finns mellan 

de olika kapitalbegreppen, där samma aktivitet kan ge effekt till olika former av kapital. 

Begreppsbildningen har använts för att förenkla och avgränsa mellan de tre olika 

kapitalbegreppen som har använts i studien. Figuren har sin utgångspunkt i Bourdieus 

kapitalbegrepp där avgränsningarna mellan begreppen hämtats, däremot är figuren baserad på 

den teoretiska referensramen för denna studie.  
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Figur 3, Begreppsbildning av Kapitalteorierna med utgångspunkt i Pierre Bourdieus begrepp 

socialt kapital.  

 

 “Social capital is the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an 

individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less 

institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition.” 

(Bourdieu i Gauntlett. 2011:(2))  

 

Socialt Kapitalteori 

Enligt (Johnson 2013:4; Putnam 2006:8) är socialt kapital ett begrepp som förklarar hur 

individer engagerar sig i kollektiva interaktioner för att upprätthålla sociala normer som 

ömsesidighet och tillit, samt regler och lagar, vilket möjliggör den typ av samarbete som 

demokratin bygger på. Putnam (2006:8) menar att det är deltagandet i organisationsväsendet 

som skapar socialt kapital vilket innebär att medborgarna känner förtroende för andra 

människor i samhället. Putnam (2006:8) understryker att individer vågar samarbeta eftersom 

man känner förtroende för att den andre också kommer att samarbeta. De huvudsakliga 

komponenterna i socialt kapital är att individer utbyter gemensamma resurser genom sociala 
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nätverk och organisationer (Johnson 2013:4; Grenfell & James 1998:20; Gauntlett 2011). 

Johnson (2013:4) och Putnam (2006:8) framhåller att socialt kapital innehåller en mängd 

tillhörande resurser såsom kulturellt kapital och humankapital. De nätverk som bygger en 

individs sociala kapital ser olika ut beroende på vilka resurser som förutses behövas och vilka 

som förväntas ta emot dessa resurser (Bourdieu 1986:51). Det är viktigt att notera att för 

starka nätverk dock kan medföra negativa konsekvenser för individen. Det inträffar till 

exempel när starka nätverk skapar alltför starka strukturer i en exklusiv grupp som i 

förlängning riskerar att bli fientlig mot utomstående. Johnson (2013:18) betonar risken med 

en allt för stark förbindelse av socialt kapital kan tvinga individen att anpassa sig till gällande 

normer, vilket begränsar individens frihet. Valberedningsledamöter väljs främst in på grund 

av tillit till deras omfattande erfarenhet av styrelser och föreningar och håller därför ofta ett 

högre socialt kapital jämfört med ordinarie styrelseledamöter (Kaczmarek et al. 2012). Deras 

sociala kapital ökar genom att de har haft multiengagemang; flera styrelseposter och en bred 

erfarenhet av att leda styrelser resulterar i att de ofta är del av ett värdefullt och elitiskt 

nätverk av möjliga kandidater (Kaczmarek et al. 2012, von Essen & Wallman Lundåsen 

2014). En individs sociala kapital består av den totala summan från en rad olika 

“grundläggande” kapital så som det ekonomiska, kulturella och humana kapitalet som hen har 

med sig (Bourdieu 1986). 

 

Kulturellt kapital 

Enligt Bourdieu (1986) står kulturellt kapital på tre ben; i det förkroppsligade tillståndet 

mellan kropp och själ; i det objektiva tillståndet så som i föremål och konstformer; samt i det 

institutionaliserade tillståndet där utbildning utgör en individs kapital. Idag har författare 

tolkat begreppet olika och ofta avgränsat sig till ett perspektiv. Grenfell och James (1998:21) 

argumenterar för att kulturellt kapital främst är ett resultat av bildning och Kalmijn och 

Kraaykamp (1996) framhåller det kan vara av allmän karaktär såsom deltagande i kulturella 

aktiviteter, som exempelvis konst och klassisk musik, samt deltagande vid teatrar, museer och 

att ta del av olika litteratur. Kulturellt kapital kan även införskaffas genom formell och 

informell utbildning som individen har ackumulerat via olika lärande institutioner såsom 

universitet och bibliotek etcetera. Sullivan (2002) understryker att det kulturella kapitalet är 

nära kopplat med den dominerande kulturen i samhället och i synnerhet med förmågan att 

förstå och använda ett bildat språk. Innehavet av kulturellt kapital varierar därför ofta med en 

individs socioekonomiska klasstillhörighet. 
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Humant kapital 

Humankapital avser medfödda eller förvärvade egenskaper, (arbetslivs)erfarenheter och 

talanger som bidrar till visst värde på till exempel en arbetsplats (Molloy & Barney 2015). 

Alvehus och Jensen (2015:64) håller med och menar att humant kapital till stor del handlar 

om den individuella kunskap som organisationen är starkt beroende av. Exempelvis är det i 

kunskapsintensiva företag viktigt att lära ut den kunskap som individen bär med sig till andra, 

så att kunskapen blir förankrad i organisationen istället för hos individen. För att kunskapen 

ska stanna i organisationen är det följaktligen viktigt att dela med sig av kunskap till resten av 

gruppen (Nonaka 2007). Däremot så är det den kunskapen som utgör en individs humana 

kapital och därmed dess “konkurrensfördel”. Alvehus och Jensen (2015:65) understryker att 

kunskaper och färdigheter som är direkt knuten till individen kallas för “tyst kunskap” 

(implicit; tacit), denna typ av kunskap överförs genom socialisation och lärande i handling 

eftersom den är av personlig och erfarenhetsbaserad karaktär. En människas psykiska och 

fysiska allmänhälsa och dennes passion är del av hennes humana kapital. Tyst kunskap är ofta 

integrerad och liknas vid en kognitiv skicklighet eller mentala scheman över hur något är eller 

bör går till (Jonsson 2012:51–53; Nonaka 2007). 

 

Forskning om legitimitet 

Forskningen (Rentschler 2015:82; Barroso-Castro et al. 2016; Melkumov & Khoreva 2015; 

Kaczmarek et al. 2012) visar att legitimitet är en viktig del i styrelsearbetet, exempelvis är 

ordföranden inflytelserika personer inom den internationella affärsvärlden. Kaczmarek et al. 

(2012) framhåller att medlemmar av en valberedning är benägna att vara, eller ha varit 

medlemmar av fler föreningar och styrelser än de som sitter som styrelseledamöter (Dawley et 

al 2005). Vidare skriver Barroso-Castro et al. (2016) och Rentschler (2015:82) att legitimitet 

kan vara en förutsättning för att säkra resurser i företaget, eftersom finansiella institut eller 

investerare kan vara mer villiga att tillhandahålla finansiering till ett företag om det allmänt 

anser att dess ledning har en stark legitimitet och personer som har ett högt sociala kapital. 

Det är viktigt att en styrelse har djupgående kunskap om den förening de representerar för att 

kunna upplevas legitima (Robert et al. 2005).  

 

Volanté och Gantenbein (2016) beskriver valberedningens betydelse för en lyckad styrelse 

och menar att investerare och aktörer därför bör ha ett seriösare intresse för tillsättningen av 

en valberedning. Exempelvis har flera forskare använt sig av Agentteorin (intressentmodellen) 

då de studerat föreningars eller företags valkommittéer och styrelser (Lindkvist & Aidemark 
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2005:67; Volanté & Gantenbein 2016; Ruigrok et al. 2006; Silva 2005). Teorin syftar till att 

beskriva hur en drivande agent, en enskild individ, tar kontroll över den situation som 

föreningen befinner sig i. Kärnan i agentteori är att detta i förlängning kan leda till en konflikt 

mellan till exempel en styrelseordförande, en valberedningsordförande och verksamhetschef 

då de alla leder organisationen efter sina egna intressen (Silva, 2005). Agentteorin förutsätter 

därför en intressekonflikt och därmed förutsätter att valberedningarna misslyckas. Detta skulle 

antagligen resultera i att valberedningen kommer att kännetecknas av svag legitimitet vid 

nästkommande årsstämma. Lindkvist och Aidemark (2005:69) för en diskussion kring 

huruvida externa intressenter kommer att hålla sig borta från en organisation som kommit att 

förknippas med svag legitimitet. Lösningen är att extrahera agenten från sitt sammanhang 

genom att till exempel byta ut den (Lindkvist & Aidemark 2005:70). Detta är en viktig 

funktion för en valberedning som ser till en styrelses sammansättning. 

 

Det gäller därför för valberedningen att vidga sina perspektiv och att söka tills de hittat de 

mest lämpliga kandidaterna för respektive position och att inte bekvämlighetsnominera de 

som uppfattas som tillgängliga (Albanson et al. 2013:99). Detta för att inte riskera att 

nominera kandidater som liknar en själv och på så sätt undvika social reproduktion och 

“likhetsattraktion” (Kaczmarek et al. 2012). Hermanson et al. (2012) beskriver att trots detta 

var 42 % av de undersökta styrelseledamöterna i USA nominerade till styrelsearbete just på 

grund av deras tidigare, ofta professionella, samröre med organisationen, styrelsen eller 

valberedningen. Det är viktigt att veta vem som sitter i en valberedning eftersom det finns en 

risk för social reproduktion (Kaczmarek et al. 2012) vilket kan ha inverkan på civilsamhällets 

föreningsdemokratiska påverkansmöjligheter (von Essen & Wallman Lundåsen 2014). 

Johnson et al. (2013) beskriver en verklighet som inte stämmer med det som beskrevs i 

inledningen (kap. 1) om den svenska föreningslitteraturen. Deras studie visade också att 

tillsättandet av en ny styrelse inte är en isolerad händelse, utan någon påverkan från yttre 

orsaker (Johnson et al. 2013). De beskriver tillsättningen snarare som direkt påverkad av den 

sittande föreningsstyrelsen och ledningen, samt de tidigare beslut och egenskaper som 

påverkar ett styrelsebeslut och i förlängning en nomineringskommitté (Johnson et al. 2013). 

 

Legitimitetsteori 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005:213) innebär legitimitet något som är berättigat och 

accepterat, något blir legitimt då det är allmänt erkänt (Bourdieu 1995:142). En viktig 

utgångspunkt för legitimt deltagande är att regler accepteras i ett samhälle eller i en 
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organisation (Lindkvist 2015; Greenwood 2008:51; Suchman 1995). Att tillhöra en 

organisation ställer olika krav på individen, samtidigt är det viktigt att individen accepterar 

organisationen och känner att den ger ett värde tillbaka (Abrahamsson & Andersen 2005:213). 

Att tilldelas en roll, likt en valberedning ger både ett ökat socialt kapital, men Buchmann 

(1983) beskriver att det även ger individen ett ansvar att leverera gentemot det kollektiva. 

Enligt författare (Eriksson-Zetterquist et al 2015:199; Greenwood 2008:50; Suchman 1995) 

har legitimitet med sociala normer och värderingar att göra, samt föreställningar om vad som 

är riktigt i ett samhälle. Abrahamsson och Andersen (2005:213) framhåller att det inte är 

ovanligt att individer i organisationer lägger större vikt på hur legitima olika förslag än 

förslagets faktiska innehåll. Vem som framför förslaget, på vilka grunder och på vilket 

mandat förslaget sammanställdes är därmed avgörande för att förslaget ska gå igenom, ett 

förslag eller en aktivitet blir legitim genom dess sammanhang (Buchmann 1983). 

Abrahamsson och Andersen (2005:213) understryker att anställda inte kan välja fritt om hen 

ska följa organisationens bestämmelser; de kan däremot eventuellt påverka en del beslut, men 

när besluten väl har fattats blir de obligatoriska. 

 

Abrahamsson och Andersen (2005:214) förklarar att det är viktigt att en organisation har ett 

gott anseende både inåt och utåt. Lindkvist och Aidemark understryker att (2005:69) att 

legitimetet är en konsekvens av intern och extern legitimering. Legitimering är antingen något 

medvetet eller omedvetet agerande från företagsledningen eller andra betydande medarbetare 

för att erhålla legitimitet (Lindkivst och Aidemark (2005:69). Abramhamsson och Andersen 

(2005:216) förklarar att det är viktigt med en bra atmosfär och ledarskap som inger ett 

förtroende. Uppgivenhet och dålig stämning hos medarbetare bidar till negativa effekter på 

produktiviteten och därmed en bristande legitimitet, medan målinriktat arbete ger stöd åt 

legitimiteten. Vidare påstår Abrahamsson och Andersen (2005:214) att det är viktigt att 

organisationen visar ett gott resultat utåt gentemot olika intressenter, för att detta ska 

möjliggöras krävs det att ledningen lägger ner ett stort arbete på sin legitimitet. Eriksson-

Zetterquist et al (2015:406) framhäver att organisationer kan stärka sin legitimitet genom att 

investera i olika program som gör att man tar ansvar även utanför organisationens ramar. En 

bidragande orsak till att organisationer intresserar sig för ett utökat socialt ansvar (corporate 

social responsibility) beror på en tidigare inkompetens hos organisationer och dess 

beslutsfattare vad gäller etik och moral (Gawell et al. 2009:21–22), vilket i förlängning lett till 

bristande legitimitet. Enligt Abrahamsson och Andersen (2005:220) är legitimetet nära 

kopplat till auktoritet och innebär att olika rättigheter är knutna till specifika positioner i 
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organisationen. Auktoritet ger även upphov till andra maktkällor, så som rättigheten över 

kontroll av ekonomiska och humana resurser. Auktoritet och makt tilldelas en grupp individer 

i gengäld mot att dessa styr och kontrollerar en verksamhets aktiviteter och verksamhetsmål. 

Makt innebär i detta sammanhang möjligheten att agera och kärnan i maktbegreppet är att en 

bestämd individ får ansvar för att delegera uppgifter samt säkerställa att dessa blir gjorda 

(Abrahamsson & Andersen 2005:222). Legitim makt betyder att ”den underordnade lyder 

därför att vederbörande antar att ledaren har rätt att framföra krav och därför att den 

underordnade har plikt att efterleva dessa krav” (Abrahamsson & Andersen 2005:223). Med 

andra ord har den underordnade tilldelat ledaren rätten till makt genom antagandet om att den 

personen har en högre legitimitet.  

 

Avslutning 

Slutligen vill vi diskutera hur studien har sett till relationen mellan legitimitet och individers 

sociala kapital. Legitimitet avgränsas till något som tillkommer genom att utomstående 

personer eller grupper överlåter det till en grupp. Förtroendet som ges vid legitimering av en 

valberedning grundar sig därför i dess interna relationer mellan ledamöter men även i dess 

externa relationer med föreningen och dess medlemmar. Valberedningens ledamöter skapar 

förutsättningarna till legitimering genom deras relationer och grundas ofta i entiteten av deras 

olika medhavda sociala kapital. 

 

Sociala kapital ses däremot som något individuellt bundet till personerna som utgör 

valberedningens ledamöter. En individs samlade sociala kapital avgör huruvida denne 

kommer att bli förtroendevald och grundar sig i teoribegreppsbildningen av kapitalbegreppet 

figur 3, exempelvis genom föreningserfarenhet och nätverk. Det är främst genom det samlade 

sociala kapitalet som en individ kan komma att åtnjuta en legitimering ifrån andra i sin roll 

som valberedningsledamot. Sammanfattningsvis är det den kollektiva gruppen som 

legitimerar en valberedning medan en individ kan ses som mer eller mindre 

förtroendeingivande genom sitt sociala kapital.  

 

  



  
 

35 

5 Analys 
I detta kapitel vävs studiens teoretiska referensram samman med dess empiriska material för 

att besvara dess båda frågeställningar. Kapitlet är därför uppdelat i två huvudavsnitt vilka 

besvarar respektive frågeställning.  

 

5.1 Bakomliggande motivationsfaktorer  
I analysen av vilka motivationsfaktorer som ligger bakom att en individ deltar i ett 

valberedningsarbete för en ideell förening identifierades ett antal gemensamma nämnare i 

empirin. Vid nedan avsnitt har vi utskilt olika ämnen ur empirin som går under 

motivationsfaktorer. Framförallt var erfarenhet det mest framträdande sociala kapital som 

berördes. Alla våra respondenter ansåg erfarenhet som ett värdefullt inneboende kapital, de 

allra flesta kompletterade detta med de sociala kapitalen nätverk och resurser, det humana 

kapitalet av individuella egenskaper samt kulturella kapital som erfarenhet, utbildning och 

arbetslivsförankring. För valberedningens legitimitet ses individernas sociala kapital som en 

förutsättning för gruppens förtroende. Valberedningens legitimitet är med andra ord beroende 

av att ledamöterna har ett starkt socialt kapital vilket verkar avgörande för dess föreslagna 

nomineringar. Respondenterna berörde begreppet legitimitet i studien utifrån de kriterier som 

analyskodningen identifierade. Övervägande del av respondenterna talade om makt, 

påverkansarbete, social reproduktion och konflikter. 

 

Motivation till valberedningsarbetet 

Dawley et al. (2005) beskriver att det främst är inre motivationsfaktorer som ligger till grund 

för individers engagemang i ideella föreningar. Fortsättningsvis beskriver de att det ofta är 

starka känslor av tillhörighet och lojalitet gentemot föreningar av detta slag (Dawley et al. 

2005). ”För att hjälpa föreningen och underlätta för dem som är eldsjälar i föreningarna att 

driva arbetet framåt. Jag är en människa som gärna vill lägga ner mycket ideell kraft, tid och 

själ i många olika föreningar och verksamhetsområden, men jag inser att jag inte har tid för 

allt. Att vara valberedare är då ett enkelt sätt för mig att se till att det är kompetenta 

människor på posterna och bra folk som fyller styrelsen.” svarade respondent 1 på vad som 

drev att hen tackade ja till valberedningsuppdraget. Detta är ett återkommande mönster där 

respondenterna beskriver sitt engagemang som att de ”vill ju det bästa för föreningen.” 

(respondent 5) och ”kärleken till föreningen” (respondent 4). Ytterligare starka 

motivationsfaktorer var ”Någonstans ska världen bli lite bättre.” (respondent 8), se figur 1:1 

nederst i detta avsnitt. 
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Ändamålets drivkraft 

Flera av våra respondenter beskrev sina drivkrafter till varför föreningarna var viktiga genom 

att beskriva dem likt verktyg genom vilka man kunde förändra sin samtid och sitt samhälle (se 

figur 1:1). ”Folk i dessa trakter ska ha och få se lite nytt och nya intryck. Inte bara det gamla 

vanliga. Hjälpa det lokala på något sätt, eller att bidra med något.” (respondent 5). ”[Det är 

viktigt] att på något sätt bidra till samhället. […] Jag tror att anledningen till att jag gick 

med i föreningen igen efter att inte varit med i ett par år, det var nog just för att jag ville på 

något sätt bidra till en bättre värld. Det ska vara någon [förening] som vill någon typ av 

samhällsförbättrande. Jag vill nog vara med i något samhälls-, eller humanitärt eller på 

något sätt så en förening som vill skapa en positiv förändring i världen.” (respondent 7). 

Deltagandet i valberedningen blev ett sätt för respondenterna att påverka föreningens framtida 

ändamål. Då ändamål kombineras med självständigt arbete och bemästring har individer en 

ökad möjlighet till att uppleva en känsla av flow i sitt arbete (Pink 2010; Pink 2009). 

Respondent 4 beskriver att hen upplever sig själv som användbar för föreningen samtidigt 

som det är ett ”[…] kul jobb, man får nya kontakter och man känner att man gör något 

nyttigt.”. Ändamålet med sitt medlemskap i valberedningen beskriver respondent 7 som att ” 

det måste hela tiden komma in nya personer som kan bära facklan vidare. Annars är ju risken 

att de lokala föreningarna då så att säga dör.” Samtidigt beskriver respondent 4 

tillfredställelsen av att erkännas vid föreningens årsstämma och att ”[det är viktigt att 

nomineringarna röstas igenom] det är ju förslag som vi diskuterat fram och då tycker man att 

det är kul om det blir så.”. Respondent 7 framhåller återigen att drivkraften ligger i 

föreningens utveckling ”För jag hoppas ju att det blir en bra styrelse, och att det blir utfallet 

så [på stämman].”. 

 

Respondent 2 beskriver motivationen med att sitta i en valberedning är att hitta lämpliga 

kandidater. Valberedningen ska framlägga förslag som kan röstas in en så välfungerande 

styrelse som möjligt som kan driva föreningen framåt, men även att det är ett socialt arbete 

(respondent 2). ”Att få till stånd en förändring av verksamheten och en styrelse som har 

möjlighet att genomföra den förändringen. Man vill få ihop ett gäng som man tror på och kan 

fungera ihop, så man blir ju på det sättet en lagledare. [Ideella föreningar är] ett enkelt sätt 

att sluta samman ett antal människor kring något man gör för det är kul och sociala skäl.” 

(respondent 2). Clary et al. (1998) och Inglis och Cleaves (2006) beskriver detta som en 
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instrumentell motivation där en drivs av välvilja gentemot föreningen samt av lojala 

drivkrafter.  

 

Samhällsengagemang 

Fortsättningsvis beskrev respondent 1 att hens främsta motivation är välvilja gentemot 

samhället och befolkningen, men att det givetvis finns andra instrumentella värden i att delta i 

en ideell förenings valberedning; ”Min drivkraft i det mesta jag gör på min fritid är att göra 

människors liv bättre. Politiker fixar strukturer, men föreningarna fixar problemen som vi har 

här och nu. Jag tillgodoser min drivkraft och passion och att vara med och förändra 

[samhället].”. Fler respondenter har klargjort att samhällsengagemanget är en viktig drivkraft 

men att denna ofta kombinerats med andra värden ”det är politiska påverkan som är en utav 

grundbultarna och kärleken till naturen.” (respondent 8). Samtidigt beskrivs den inre 

motivationen om förändringskraft som primär av respondent 1 ”Det är viktigt för mig att 

påverka och förändra och i dagsläget är föreningar en effektiv väg att gå. Jag skulle 

förmodligen inte välja en förening som jag inte har glädje av personligt och som inte 

påverkar samhället något vidare”. Att ideellt arbete motiveras av inneboende  

självförverkligande och karriärmöjligheter har flera författare beskrivit (Dawley et al. 2005; 

von Essen och Wallman Lundåsen 2014; Inglis & Cleave 2006; Ryan och Deci 2000) men det 

ligger även en del prestation och stolthet att lyckas med sitt åttagande i en valberedning ”Jag 

vill inte misslyckas med mitt uppdrag, jag kommer känna mig besviken om jag gör ett dåligt 

jobb. Det är bra för en politiker som vill ha goodwill i, media och andra sammanhang än 

bara politiska att vara föreningsaktiv.” (respondent 1).  

 

Karriär  

Clary et al. (1998) beskriver i Volunteer Functions Inventory sex motivationsfaktorer att det 

ofta är av karriärbyggande skäl som en deltar i ideella föreningar. ”Att få fram en bra styrelse 

så att föreningen utvecklas. Jag blir inte rik på [valberedningen], men det är kul att träffa lite 

nya kontakter: kontaktnätet breddas hela tiden […], man blir ju lite mer proffsig på att 

hantera kontakter.” (respondent 4), ”[…] hoppas jag att man lärt sig en del och lärt känna 

nya människor.” (respondent 3). Respondent 1 beskriver föreningslivet utifrån 

karriärskapande egenskaper vilket hen har valt att kombinera med sitt samhällsengagemang 

för att möjliggöra självförverkligande ”[Välvilja] gentemot de jag känner i föreningarna. Det 

finns ju absolut strategiska anledningar för mig att sitta i valberedningar, att få 

föreningsgoodwill. Det gäller ju även i politisk organisation där jag fick en social 
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samhörighet med dem som är aktiva” se även figur 1:1. Även respondent 8 beskriver 

föreningslivet som en väg till framtida karriär ”[det är] inte så viktigt [att vara föreningsaktiv]  

nu längre men det var tidigare; att vara föreningsaktiv var nyckeln till att få jobb.” Men likt 

respondent 1 menar hen att de karriärskapande möjligheterna inte var enda drivkraften ”Att 

finnas med i ett sammanhang är också viktigt” (respondent 8). Fortsättningsvis beskriver 

respondent 8 att det finns en ytterligare aspekt till att vara ”med i föreningen även om jag bara 

är en bricka genom arbetet i valberedningen”. Inglis och Cleave (2006) samt Clary et al. 

(1998) beskriver det som förståelse, vilket är en vanlig motivation till att vilja lära sig nya 

färdigheter, eller att använda sig av de erfarenheter man har sedan innan. Flera respondenter 

menar att det inte passar deras livssituation med en djup involvering i sina respektive 

föreningar men att de genom valberedningen har en självklar och betydande roll: ”Jag 

behöver ju inte göra jobbet men jag kan vara med och se till så att jobbet blir gjort så att 

säga.” (respondent 8), ”jag ville vara aktiv i föreningen och sen på grund av min obestämda 

framtid ville jag inte bli omvald till styrelsen.” (respondent 7).  

 

Erkännande 

Samtidigt som det är viktigt för respondenterna att få använda sig av sina erfarenheter (Inglis 

& Cleave 2006), att påverka en viss riktning (Alvehus och Jensen 2015:39) och att de har en 

känsla av samhällsansvar (von Essen & Wallman Lundåsen, 2014) så ligger det en del 

erkännande bakomliggande flera respondenters valberedningsdeltagande. ”Det är ju några 

stycken som har sagt att de är imponerade av det sätt vi jobbar och att vi är bra [...].” 

(respondent 8). Respondent 1 beskriver att hen får en kick genom sitt deltagande i 

valberedningen “jag får en kick av att tala inför många människor, samt att vara i debatter. 

Jag får en adrenalinrush av detta. Jag får en glädje och en kick av det, jag får ju en större 

kick av att det är jag som förmedlar dessa värderingar än att det är min [kollega]”. Hein 

(2012:208) beskriver att den bekräftelse som uppstår vid en bemästran av sitt ändamål skapar 

en kick, men att detta inte är en vardaglig motivationsfaktor, vilket respondent 1 relaterar till 

”Jag har en ambition av att synas och ett behov av att få bekräftelse. Det skulle jag säga är 

mina personliga drivkrafter vid sidan av mitt engagemang för samhällsförändring så gillar 

jag uppmärksamhet.”. Respondent 8 beskriver även att hen får en kick av sitt deltagande vid 

valberedningen och att ”kicken är när vi kan leverera ett förslag, det kan ju i vissa fall vara 

lite småjobbigt [att vara i en valberedning]. Det är inte vi som ska leda föreningen utan det är 

styrelsen som gör det, kicken är ju att hitta personer som tar rollen och känna att det är kul 

att göra”. 
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Andra respondenter beskriver att de inte har några personliga önskemål med sitt deltagande i 

en valberedning, utan att det är ”nog helheten [av valberedningsuppdraget] och att höra hur 

styrelsearbetet fungerar när de beskriver sina för- och nackdelar, hur individerna fungerar i 

styrelsen” (respondent 3). Hen fortsätter med att beskriva ”Personligen har jag inget mål alls, 

jag har min karriär bakom mig. Förutom att jag tycker det är roligt så gör jag det framförallt 

för att jag tror att man kan bidra till att skapa ett bra lag som utgör styrelsen i föreningen.”  

(respondent 3). Även respondent 5 och 6 beskriver att det är valberedningsprocessen som ”är 

intressant att se på en styrelse utifrån, [...] hur det funkar, och vem som får igenom sina idéer, 

och vem som är helt enkelt bra i en styrelse” (respondent 5). ”Jag tycker att det är spännande 

och roligt [med valberedningar].” (respondent 6). 

 

Plikt 

Flera motivationsförfattare beskriver att ideellt arbete kan drivas av ett kall, eller tvång, där 

individer känner att de behöver ta ett ansvar (Alvehus och Jensen 2015:43; Hein 2012:204; 

von Essen & Wallman Lundåsen, 2014). Respondent 7 beskriver sitt deltagande i 

valberedningen som en yttre motivationsfaktor omgärdad av en känsla av tvång ”nu har det 

nog varit mer av en pliktkänsla eftersom de frågade mig direkt och att valberedningen inte 

hade något förslag på en ny valberedning och det var ingen som spontankandiderade och så 

de frågade mig direkt och då så var det ju lite sådär pliktkänsla”. Hen jämför detta med hens 

tidigare valberedningsuppdrag ”[Då] så det var ju ganska mycket en social anledning”. Fler 

respondenter har beskrivit delade motivationer inför valberedningsuppdraget, där de drivs av 

både en inre vilja av tillhörighet samt av en yttre känsla av ett måste ”men ändå har jag ju en 

viss rätt att finnas med i föreningen och att lyssna och höra och se vart vi är på väg.” 

(respondent 8). ”Det är ett kul jobb, det är motiverande att utveckla föreningem och trevligt 

att träffa sina kollegor. [Men] att ringa upp helt främmande människor, det är inte min 

främsta styrka.” (respondent 4). ”Jag suktade inte om att bli tillfrågad, utan jag fick frågan 

och det passade bra vid den tidpunkten” (respondent 3).  
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Figur 1:1, Teoretisering av valberedning, detaljbild Motivationsteori. 

 

Som kan utläsas ut denna detaljfokuserade teorimodell (fig. 1:1) av valberedningens 

motivation så fanns det olika motivationsfaktorer. Däremot var alla respondenter överens om 

att arbetet med valberedningen främst motiveras av en inre drivkraft för samhällets och 

föreningens bästa; ”Fungerande och växande styrelsearbete och föreningsaktiviteter i hela 

länet” (respondent 8). ”Jag har lite olika roller så jag ser det mer som en helhet; föreningen 

är en stor del av mitt liv. […] Jag hade mycket tid och sen tycker jag det är väldigt kul 

också.” (respondent 3). Denna drivkraft kompletterades då med ytterligare en del 

motivationsfaktorer av mer eller mindre instrumentell grad; karriär, erkännande och 

engagemang. En del respondenter drevs däremot av en yttre känsla av plikt gentemot  

samhället, föreningen och dess medlemmar.  

 

5.2 Socialt Kapital i valberedningen 
Individens Erfarenhet 

“Jag var ingen rookie! [Jag har] jobbat inom föreningen och jag har blivit tillfrågad till 

valberedningen ett par omgångar tidigare, men då har det inte passat lika bra.“ (respondent 

3) 

 

Som beskrivits tidigare var olika typer av erfarenhet högt värderade sociala kapital av våra 

respondenter. Framträdande för dessa var främst en typ av allmän föreningserfarenhet, 

specifik föreningserfarenhet samt generell erfarenhet av främst ideella föreningar och 

styrelser (Volanté & Gantenbein 2016; Chen, 2014). Alla respondenter framhöll att de hade 

en tidigare erfarenhet av föreningslivet och styrelseuppdrag vilket vi tolkar till att det anses 

viktigt att ha ett högt socialt kapital, se teorimodell 1:2. Att ideellt engagerade människor har 

specifika egenskaper och erfarenheter stöds bland annat av Principi et al. (2016). Respondent 
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3 beskriver exempelvis sig själv och sina valberedningskollegor som ”kulturbärare” och 

lägger till att hen ”har varit medlem i 55 år […]. Vi har alltså en väldigt lång 

föreningsbakgrund, så det är kanske därför man får det här förtroendet”. Volanté och 

Gantenbein (2016) har med stöd av flera författare (Chen, 2014; Johnson et al. 2013) beskrivit 

att det humana kapitalet i valberedningar ofta består av en allmän näringslivs- och 

branscherfarenhet samt av specifikt kunnande. ”Jag har koll på konstvärlden” nämner 

respondent 5 och respondent 4 fortsätter med ”jag har ett bra kontaktnät och en bra 

utbildning [...] jag är geografiskt förankrad och har bott i trakten i 13 år, sen jobbar jag 

delvis med frågor som har koppling till föreningen.” 

 

Vidare beskriver de flesta respondenterna att de är långvariga medlemmar i sina respektive 

föreningar, eller att de har varit i kontakt med riksföreningarna; ”[jag] blev tillfrågad av att 

vara med i riksstyrelsen våren 2000. […] Sen jag slutade 2012 så är det egentligen bara detta 

[valberednings]uppdraget jag har.” (respondent 8) ” Jag suttit innan [i styrelsen] och att jag 

varit med i föreningen så att jag vet om posterna” (respondent 7). Andra nämner att de har 

erfarenhet från olika föreningar och föreningspositioner, så kallat multiengagemang 

(Kaczmarek et al. 2012, von Essen & Wallman Lundåsen 2014). ”Jag är med i ganska många 

föreningar med olika engagemang. Jag har haft olika roller som ordförande, sekreterare och 

revisor.” (respondent 3) och ”Jag har ju varit medlem länge  [...] så viss erfarenhet har jag, 

och jag har varit väldigt aktiv i Förening 2 i många år som också är en ideell förening, […] 

jag har även suttit länge i Förening 3 styrelse.” (respondent2). En respondent beskriver det 

även som att valberedningen var ett enklare uppdrag att överta efter att suttit i styrelsen då 

detta blivit för tidskrävande efter att livssituationen förändrades ”Jag var i styrelsen innan, i 

en tre år eller så, [därefter kom valberedningsledamoten] med förslaget om att jag hellre 

skulle vara med i valberedningen.” (respondent 5). 

 

Individens Kvalifikation 

Fortsättningsvis har ett flertal respondenter beskrivit sig själva som mer kvalificerade att 

nominera en styrelse än vad ordinarie röstberättigade medlemmar är. ”Ja [med] min 

bakgrund, erfarenheter, kunskap och kompetens” (respondent 6). De som nämnde detta 

grundade det främst i sina erfarenheter av föreningen, det allmänna föreningslivet, utbildning 

eller andra sociala kapital som de förutsatte sig ha högre av än de ordinarie medlemmar, se 

teorimodell 1:2. Exempelvis “[Nomineringen] är ju vårt bästa förslag, vi har ju lite 

erfarenheter och rutiner och har pratat med folk och bedömt och lagt samman alla de här.”  



  
 

42 

(respondent 8).  Däremot visar de sig väl medvetna om de demokratiska processerna som det 

innebär att vara valberedarledarmot och tydliggör att de nominerade är bäst i deras ögon, men 

kanske inte i medlemmarnas. ”Många som går på årsmötet har inga yrkesmässiga 

erfarenheter av det som föreningen håller på med, men jag har hela mitt vuxna liv jobbat 

inom dessa områden” beskriver respondent 2, vilket även respondent 4 håller med om, ”jag 

har jobbat med det här ett visst antal år och då blir man bättre, [...]. Men det har säkert 

många andra av de tusen medlemmarna, så jag vill inte påstå att jag är den bästa av dem.” . 

Respondent 7 beskriver å andra sidan att hen känner sig mer kvalificerad om någon som 

valberedningen tidigare har funnits vara olämplig motkandiderar ”det skulle väl möjligtvis 

vara det där att om man funnit någon olämplig så vill man ju inte att just den ska bli vald. 

Men inte så viktigt att just den som vi nominerat blir invald om det istället blir någon annan 

som man också tyckt var bra.”. 

 

Individens Nätverk 

Som beskrivits ansåg alla respondenter erfarenhet som sin främsta kompetens inför sitt 

valberedningsuppdrag och stöds av forskningen (Melkumov & Khoreva 2015; Barroso-Castro 

et al. 2016). Exempelvis var uttryck som ”Jag behövde ingen inskolningsprocess eftersom jag 

kunde föreningen och kände de som redan satt i valberedningen” (respondent 3), ”Jag har ju 

koll på vad valberedningar ska göra och hur styrelsearbete fungerar.” (respondent 2) ”Jag 

har varit med i föreningen i tio år” (respondent 4) vanliga i vårt empiriska material. Därefter 

var kommentarer om nätverk och sociala relationer frekventa inslag då vi berörde deras 

kvalifikationer till valberedningsuppdraget ”Jag känner många” (respondent 6) ”Jag har inte 

det bredaste kontaktnätet. [Men] listan över bra personer blir ju längre och längre per år” 

(respondent 8) och ”Jag känner mycket folk i staden och det underlättar alltid” (respondent 

3). Detta härleder vi till att erfarenhet och sociala nätverk anses vara väsentliga delar av en 

valberedningsledamötes kvalifikationer vilket vi visualiserat i teorimodell 1:2. Forskningen 

stärker detta då Kaczmarek et al. (2012) och von Essen och Wallman Lundåsen (2014) 

beskriver föreningsaktiva individers sociala kapital utifrån deras elitiska nätverk och tidigare 

erfarenheter.  

 

Flera av respondenterna beskriver sina nätverk inom föreningens område likt respondent 6 

”jag jobbar mycket med ideellt arbete, jag känner människor på kommunen, på [annan 

förening] och [ytterligare annan förening] och så vidare. Jag har även varit med och startat 

[en förening], jag känner även företagare och beslutsfattare så jag tycker jag kan  [nominera] 
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ganska väl.”. Andra respondenter beskriver att det var nätverken som avgjorde deras 

valberedningsdeltagande ”jag blev ju frågad av styrelsen, de frågade mig på årsmötet då 

nämligen” (respondent 7). Respondent 4 beskriver en liknande situation där en individ med 

starkt socialt kapital och föreningen i ryggen nominerade hen till valberedningen “[...]någon 

på årsmötet som föreslog mig, [hen] var medlem i föreningen och före detta chef i 

föreningen." En tredje trend var att föreningslivet som sådant inte var viktigt men att det 

däremot ofta var en lämplig verksamhetsform där man kunde samarbeta ”jag kan inte säga att 

det är speciellt viktigt att vara föreningsaktiv. Men jag har varit väldigt aktiv i sådant som 

oftast är en förening, men det är kopplat till projekt eller saker som jag och andra vill 

genomföra.” (respondent 2). 

 

Individens Egenskaper 

Tidigare forskning om sociala kapital i relation till föreningar har visat att styrelse- och 

valberedningsledamöter ofta har ett högt socialt kapital (Chen 2014; Johnson et al. 2013) och 

att de har en del specifika egenskaper (Principi et al. 2016). Respondent 8 beskriver att sin 

egenskap som ”orädd är också en fördel att ha när man är i valberedningen.”. Respondent 2 

beskriver sina kandidatpreferenser till styrelse- och valberedningsledamöter genom att 

beskriva en ideal kandidat utifrån ett brett socialt kapital. ”[Jag] är väldigt förtjust i 

människor som både är akademiker, fågelskådare, spelar golf och så vidare. Då vet man att 

människan är rik och en otrolig kapacitet, man har en tilltro till människan och deras 

möjligheter att växa” (respondent 2). Individuella egenskaper som samlats från olika sociala 

nätverk eller kulturinstitutioner ökar ens sociala kapital (Grenfell & James 1998:20), vilket 

även gick att utläsa ur citatet av respondent 2. Respondent 2 svarar kort och gott ”Jag är 

klok” på frågan om vad som gör hen lämplig till valberedarledarmot. Andra svarar “jag 

tänker lite utanför boxen” (respondent 8) eller att de är ”väldigt strukturerad och gillar 

ordning och reda.” (respondent 3). Att varit med i tidigare valberedningar har även gjort att 

respondent 7 anser sig ha ökat sina kvalifikationer och jämför de båda föreningarna ”det var 

lite oprofessionellt, kanske för att den förra valberedningen jag var med i var så himla 

välplanerad. Jag hoppas väl att jag kan komma och tipsa lite och grejer.”. Att respondenterna 

har lärt sig och har ökat sitt sociala kapital är genomgående i studiens empiri. ”Jag har ju 

större erfarenhet idag än vad jag hade för 6 år sen. […] Men jag kände mig nog ganska 

kvalificerad redan då och känner mig kvalificerad fortfarende.” (respondent 8). 
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Figur 1:2, Teoretisering av valberedning, detaljbild Socialt Kapital. 

 

Teorimodellen 1:2 visar en detaljbild av den första etappen av valberedningen ur teorimodell 

1. Figuren 1.2 visar hur individerna byter sociala kapital så som nätverk, kvalifikation och 

erfarenhet med valberedningens entitet. Det sker alltså ett utbyte av dessa där de kapital som 

en individ bidrar med återfås i form av ökade andra kapital. 

 

5.3 Valberedningarnas Legitimitet  

Konflikt 

Som teorikapitlet beskrivit förutsätter agentteorin att det finns en intressekonflikt eller 

motsättning mellan två betydande individer inom en organisation (Silva, 2005). Respondent 5 

beskriver att den sämsta sammansättningen av en styrelse är ”interna intriger liksom, dåligt 

samarbete och att inte sträva mot samma mål.”. Då det är en konflikt i en förening ”så det 

blir mycket skitprat med folk som är besvikna och bittra.” berättar respondent 2. Detta 

försvårar en valberednings arbete eftersom det skapas en form av avlegitimering och en 

individ kan behöva bytas ut (Lindkvist & Aidemark 2005:70). Hälften av respondenterna hade 

varit med om en typ av föreningskonflikt och beskriver att ”det var väldiga konflikter inom 

föreningen, mellan styrelseordförande och chefen”; ”Det här konfliktläget [gjorde] att det 

hade mobiliserats mängd yngre personer [...] Det blev olika läger, en konflikthärd helt 

enkelt” (respondent 2). Att konflikter skapar en bristande legitimitet visar respondent 1 i 

citatet ”det var svårt eftersom [...] valberedningen antingen får skit från ena eller andra sidan 

för att de lägger ett väldigt konflikthärjat förslag”. Albanson et al. (2013:99) förklarar att det 

därför är av yttersta vikt att inte ”utse någon som de andra styrelseledamöterna upplever som 

provocerande.” (respondent 3). Respondent 6 beskriver att ”det har varit en turbulent 
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historia och det har naturligtvis varit jobbigt för alla” men beskriver också att ”man är ju 

ganska nöjd när allt bråk som har varit slutar, när människor i föreningen är eniga”. 

 

För att lösa problemet med agentteorin krävs det att valberedningen lyckats nominera bort 

intressekonflikten som rått på ett eller annat sätt. Detta kräver å andra sidan att 

valberedningen har tillräckligt med legitimitet för att nomineringarna antas vid årsstämman, 

se figur 1:3. Vid en konfliktdrabbad förening sker det ofta ett ökat intresse för valberedningen 

då den ”[…] blev ju plötsligt en maktfråga, det är inte en tvekan att en valberedning styr 

mycket hur det sedan blir i föreningen, men det måste varit en förtroende grej [att jag 

nominerades]” beskriver respondent 2. Hen fortsätter med att beskriva en situation där ”man 

sitter i en maktposition” och menar att man måste ”göra en bedömning utifrån en analys av 

hur situationen i föreningen är och utifrån det tänka vilka människor och sammansättning 

som skulle kunna funka.”. Att nominera en konfliktfri individ till valberedning kan vara en 

ansats till att stärka valberedningens legitimitet på nytt genom att förankra ansvar och 

förtroende i den nya ledamoten (Eriksson-Zetterquist et al 2015:406). Legitimitet och 

auktoritet är nära förknippat enligt Abrahamsson och Andersen (2005:220) och tilldelas ofta 

en individ som innehar en viss position, som till exempel en valberedningsledamot, se figur 

1:3. ”Valberedningen är ju det största förtroendet man kan ha i en förening” fastslår 

respondent 8 och understryker att ”[valberedningen] får uppdraget att hitta en ordförande 

som leder föreningen. Att hitta en styrelse som går i linje med det föreningen vill att den ska 

gå i.”. Respondent 9 motsätter sig detta och påstår att “[...] många föreningar inte ser vikten 

av bra valberedningar utan det brukar vara en otacksam roll”. Hen får medhåll av 

respondent 1 som också uttalat att “det är valberedning [...] som är de minst tacksamma 

uppdragen i en förening.” 

  

Makt 

Det är därför viktigt att medlemmarna intresserar sig för vilka som sitter i valberedningen och 

bereder deras kommande föreningsstyrelser (Volanté och Gantenbein 2016). Respondent 8 

beskriver att ”det finns inget tydligt reglemente kring vem som utser valberedningen och i 

vilket sammanhang”. Men att vara valberedningsledarmot innebär ”att man skulle ha en 

chans att påverka” berättar respondent 5, och fortsätter med att man har en möjlighet ”att få 

bort de där, gamla gubbarna liksom! […] Lite mer nytänkande måste det ju vara. […] Det är 

alltid svårt, liksom man har ju inget emot dem personligen, men de [styrelseledamöterna] har 

gjort sitt och förstår väl inte alltid det själva.”. Samtidigt är makten inte alltid direkt uttalad 
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menar respondent 1 ”ingen som har sagt att ’om du är valberedare har du en bra chans att 

tillsätta en den bästa ordföranden’”, vilket kan utläsas ur figur 1.3. Men ”för att få fart i en 

förening så tror jag att det är valberedningen som kan hitta den där styrelsen som kan göra 

att föreningen växer.” (respondent 8). Som diskuterades i tidigare avsnitt så är det många 

valberedningsledamöter som har tidigare erfarenhet av föreningarnas styrelser och respondent 

5 bemöter detta genom att ”man vet hur de tänker och vilka som sitter där och vilka som. Jag 

menar, man vill ju byta ut vissa och låta andra ta över.”. Detta visar hur viktigt det är att ha 

medlemmarnas förtroende eftersom valberedningarna inte verkar i ett vakuum (Johnson et al. 

2013). ”Det är inte valberedningen som syns eller frontar föreningen, men vi kan ju välja 

vilka personer vi vill. Det gör ju det att den som har högst förtroende i en förening är 

valberedningen; för att hitta dessa personer” (respondent 8). 

 

Social reproduktion 

Flera författare beskriver att valberedningen måste söka efter de mest lämpliga kandidaterna 

och inte enbart inom sina egna nätverk (Albanson et al. 2013:99). Kaczmarek et al. (2012) 

nämner att man måste undvika en “likhetsattraktion” där en valberedningsledamot riskerar att 

nominera likartade kandidater, se figur 1:3. De flesta av respondenterna har mer eller mindre 

uttalade strategier för att undvika social reproduktion i föreningsstyrelsen. Respondent 3 

beskriver situationen som att ”det är ju lätt att det blir lite väl homogent i styrelser”. Hen 

fortsätter ”det kanske kan vara en nackdel men alla vi som är i valberedningen har nästan 

samma bakgrund. Vi har på senare tid fått lite föryngring och det är något vi eftersträvat 

även inom styrelsen så det inte blir för gubbigt men tidigare har det varit ganska hög 

medelålder”. Respondent 2 instämmer med ”det är väldigt viktigt att vara mer metodisk, att 

inte tänka person i första hand och att våga ta ställning som valberedning. Vi har även haft 

olika stolpar där man kommer in på genus och ålder”. Hermanson et al. (2012) har beskrivit 

att en större del ledamöter har haft tidigare kontakt med föreningen. Respondenternas 

valberedningar strävar mot att undvika detta genom att se bortom föreningsramarna. 

Respondent 2 och 3 får medhåll av respondent 8 ”vi vill hitta en styrelse som är 

åldersblandad, könsblandad kompetensblandad och engagemangsblandad […].”. von Essen 

och Wallman Lundåsen (2014) beskriver att det är viktigt att undvika social reproduktion för 

att värna om föreningsdemokratin, vilket respondent 8 håller med om ”det är ett länsförbund 

så då ska det representera hela länet”. 
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En valberedning med högt och varierat socialt kapital har ofta en starkare legitimitet, vilket i 

sin tur inger ett större förtroende till deras nominerade kandidater, därför är det av största vikt 

att valberedningen levererar ett fullgott arbete (Buchmann 1983) för att inte försvaga sin 

ställning, se figur 1:3. Detta relaterar respondent 4 till då hen berättar att ”det har varit en 

väldigt svag valberedning så det har inte hänt så mycket de senaste åren”. Robert et al. 

(2005) beskriver att det är viktigt att ha en djupgående kunskap inom sitt ämne och att 

förtroendevalda har en stark legitimitet skriver flera författare (Barroso-Castro et al. 2016; 

Rentschler 2015:82). Respondent 8 besvarar detta genom påståendet om att ”Föreningen har 

en expertstämpel där vi ska vara kunniga och duktiga och medlemmarna är biologer, 

professorer och det ena med det andra. Det är viktigt att vara kunnig och saklig när man 

kritiserar samhället, men man behöver inte alltid vara expert”. Att anses vara legitim 

gentemot sina medlemmar berör även respondent 3 i citatet ”det finns säkert många 

medlemmar som tror att en styrelseledamot i föreningen får massor av pengar för att de sitter 

där och lägger massa tid. Då kan det vara bra att hävda att man inte får något för detta, det 

blir inget beroendeförhållande”. Situationen respondent 3 syftar till är huruvida ett arvode 

skulle kunna skapa motsättningar inom en förening genom att ställa andra krav på ledningen. 

Att styrelsen i detta fall stärker sin legitimitet genom att inte ha ett arvode. Inte heller 

respondent 2 anser att det ska finnas arvode inom ideella föreningar ”valberedningar på den 

här nivån är ett hedersuppdrag [och bör inte ha arvode]”. 

 

 

Figur 1:3, Teoretisering av valberedning, detaljbild Legitimitetsteori. 
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Denna detaljfigur av valberedningens teoretisering är den hittills mest avancerade eftersom 

valberedningens legitimitet består av individernas sociala kapital. Det kan utläsas ur figuren 

hur individernas sociala kapital skapar ett maktförhållande vilket utbyts i valberedningen till 

legitimitet. Figuren visar hur styrkan i valberedningens legitimitet skapar en effekt hos 

årsstämman och kommer att påverka hur årsstämman tar till sig valberedningens framlagda 

nomineringar. Därtill visar figuren att den sociala reproduktionen gör sig påmind, från 

perioden då uppsökandet påbörjas till att kandidater väljs på årsstämman, finns risken att 

valberedningen reproducerar sig själva genom att nominera personer ur sitt egna kontaktnät. 

Detta kan påverka styrelsen sammansättning negativt eftersom den riskerar att bli allt för 

homogen och därmed inte representera föreningens mångfald av medlemmar. 

 

5.4 Valberedningarnas arbete 
Inför analysen av studiens forskningsfråga två, valberedningarnas arbetsprocess, ombads 

respondenterna att beskriva med egna ord vad en valberednings formella uppdrag och 

huvudsakliga syfte var. Utifrån detta övergick intervjuerna till att de fick beskriva sin 

valberedningsprocess. Följande diskussion kommer att följa analyskategoriseringens och 

teorimodellen (fig. 1) fem etapper för valberedningsprocessen: Valberedningens övergripande 

syfte; Val av ledamöter och strukturering av valberedningsarbetet; Nomineringsprocessen; 

Stämmans genomförande; Styrelsens involvering i valberedningen.  

 

Valberedningens övergripande syfte 

I varje förenings verksamhetsår sammankallas det till en årsstämma (Nelson-Bülow & 

Lennung 2005), vilken kan gå under olika beteckningar så som årsmöte, riksårsmöte eller 

kongress men betydelsen är den samma (Albanson et al. 2013:51; Lundén 2013). Årsstämman 

är föreningarnas högsta beslutsorgan tillsammans med dess föreningsstadgar (Nelson-Bülow 

& Lennung 2005) och mötet ska förekommas av en kallelse till föreningens medlemmar samt 

en utsänd dagordning. Det är dagordningen som bestämmer vad som får behandlas under 

årsstämman och bör inte ändras efter utskick på grund av föreningsdemokratin (Nelson-

Bülow & Lennung 2005:14). Årsstämman utser ”personer till styrelsen, och då är det både 

ordinarie platser, suppleanter och auktoriserade revisorer” (respondent 2). Föreningens 

medlemmar är vanligen röstberättigade på en årsstämma och vid en direktdemokrati har varje 

medlem en röst, vilken enligt praxis inte får överlämnas (Nelson-Bülow & Lennung 2005:50; 

Pedersson 2001:11). Alla respondenter beskrev att varje föreningsmedlem är röstberättigad 

enligt principen: en medlem en röst. 
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Det är ”en valberedares uppdrag att inför årsmötet och inför eventuella fyllnadsval till 

styrelse ta in intresseanmälan och efterforska och intervjua de som har intresse” (respondent 

1) av ett styrelseuppdrag. ”Huvudsakligen är det att ta fram kandidater till en ny styrelse som 

vi tror ska kunna jobba bra ihop, men också representerar en bredd i samhället, samt olika 

aspekter på vad den här verksamheten kan bidra med i samhället.” (respondent 6).”Hitta nya 

medlemmar till nästa årsmöte, till styrelsen då. Så det är ju styrelse med ordförande 

ledamöter och kassör och sen är det lite andra poster, som att välja en ny valberedning och 

sen var det två revisorer – verksamhetsrevisor och ekonomiskrevisor.” (respondent 7). 

Däremot är det inte enbart valberedningen som uppsöker kandidater utan ”medlemmarna har 

möjlighet att komma med förslag också” (respondent 3) i de flesta studerade föreningar, även 

om den möjligheten sällan tas. Lundén (2013:14) beskriver att det finns svårigheter med 

nomineringspraxisen, han framhäver att medlemmarna riskerar att uppfatta att de inte har 

möjlighet att påverka och att det enbart är de nominerade styrelsekandidaterna är röstbara. 

Därtill påvisas betydelsen att under verksamhetsåret ”föra en dialog med styrelsen och 

anställda och presentera ett förslag inför föreningsstämman” (respondent 3) av ett flertal 

författare (Albanson et al. 2013:100; Lundén 2013:30; Hermanson et al. 2012). 

 

Alla valberedningar arbetar på olika sätt och med olika processer, däremot är syftet med en 

valberedning den samma. I en valberedning är arbetet sällan reglerat i stadgar eller 

föreningspraxis (Lundén 2013:29). Respondent 3 beskriver ”det står bara i stadgarna att vi 

ska ha en ordförande eller sammankallande som utses av föringsstämman. Hur vi väljer att 

organisera arbetet i övrigt är upp till oss själva”. Respondent 4 håller med och beskriver det 

som att ”det finns ingen skriftlig dokumentation”. ”Det finns inte riktigt uttalat i stadgarna” 

beskriver respondent 8. Respondent 7 beskriver också att ”det finns vad jag vet inte alls 

beskrivet” och att ” i höstas, då fanns det inte ens en valberedning, så det var en annan från 

styrelsen som skulle avgå som tog på sig det. Det var mycket mer laisse fair”. Nelson-Bülow 

och Lennung (2005:67) poängterar att det bör finnas en sammankallande ordförande i 

respektive valberedning, vilket inte alltid stämt med vad respondenterna beskrivit.  

 

En del valberedningar arbetar enbart inåt gentemot sina föreningsmedlemmar medan andra 

valberedningar tillgodoser andra externa intressenter. Skillnaden syns tydligt vid jämförande 

av Respondent 3, 7 och 8. ”I denna förening är det så medialt. De [media] ställer frågor till 

valberedningen flera månader i förväg när man ska ta fram en ny ordförande” (respondent 
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3), ”jag tror ingen annan är de som var med på årsmötet vet vilka vi är, det är ju inte som en 

sådan fin post” (respondent 7), ”sen är det inte valberedningen som syns” (respondent 8). 

 

Val av ledamöter och strukturering av valberedningsarbetet. 

Valberedningar utses och aktiveras i samband med en årsstämma och föregås inte alltid av en 

beredningsprocess (Pederson 2001:13). Det är generellt en oreglerad föreningsroll som inte 

har juridisk status och sällan är styrd av föreningsstadgar (Lundén 2013:29). Därför 

tillfrågades respondenterna om hur de blev invalda till valberedningsledamöter och hur de har 

valt att strukturera sitt arbete. 

 

Alla respondenterna vi intervjuade hade blivit utsedda till valberedningsledamöter på ett 

årsmöte, vilket enligt föreningslitteraturen är standard (Albanson et al. 2013:99). En del blev 

”ganska hårt ansatt av avgående valberedning på föreningen, de försökte övertala mig 

ganska mycket” (respondent 1), respondent 7 berättar om en liknande situation ”jag hade nog 

inte sökt om jag inte hade suttit där på mötet och de hade tillfrågat mig, jag skulle nog säga 

att det var lite mer pliktkänsla denna gången”. Respondent 5 beskriver en situation där ”det 

var nästan mitt eget förslag att jag skulle vara med i valberedningen” och respondent 8 

beskriver att det var ett ansvarstagande gentemot föreningen ”det fanns ingen valberedning 

och de försökte trixa lite själva för att hitta folk till den här styrelsen”. Ovanstående 

variationer om hur en valdes in till valberedningsledamot kan bero på att valberedningen väljs 

som sista punkt på årsstämman och inte föregås av någon reglerad beredning (Pederson 

2001:13). 

 

Däremot berättar respondent 2 om en helt annorlunda situation ”det var väldigt många som 

ville sitta i valberedningen eftersom det har en betydelse vem som sitter i styrelsen 

naturligtvis. Så det hade tydligen blivit omröstning om vilka som skulle sitta i 

valberedningen”. Detta härleder hen till att föreningen har varit väldigt konflikthärjad och att 

det har varit svåra motsättningar inom föreningen det senaste året som påverkade 

uppfattningen av valberedningens makt (Abrahamsson & Andersen 2005:220), vilket togs upp 

i avsnitt B1 och 5.3). Respondent 2 fortsätter med att förklara att hen ”blev vald utan att jag 

själv var närvarande vid förra årsmötet, jag visste inte om att jag satt i valberedningen utan 

jag fick höra det ryktesväg. […] Sen var det dessutom ytterligare en som blev vald utan att 

veta om det och [hen] tyckte det var så nära inpå så [hen] hoppade av, så nu är vi bara två i 

den här valberedningen.”. 
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Rollfördelning 

Som beskrivits så är det ofta oreglerade roller i en ideell förenings valberedning (Lundén 

2013:29), däremot påpekas att det bör finnas en sammankallande (Nelson-Bülow & Lennung 

2005:67). Respondenterna är uppdelade i två läger varav en del har en rollfördelning och den 

andra inte. ”Vi har ingen sammankallande i föreningen, så där är jag bara ordinarie” berättar 

respondent 1. Däremot påtalar flera respondenter att de har, eller är sammankallande 

ordförande i sina valberedningar, vilket rekommenderas av Lundén (2013:29) samt av 

Nelson-Bülow och Lennung (2005:67); ”jag är sammankallande” svarade respondent 4, men 

även respondent 6 och 8 var sammankallande. ”Jag har blivit erbjuden några gånger att vara 

ordförande, men jag har många andra funktioner inom föreningen så jag avstod det.”  

(respondent 3). Vidare beskriver respondenterna att rollfördelningen inom valberedningen är 

av informell karaktär, exempelvis beskriver respondent 3 att ”min egen roll är informell 

sekreterare i valberedningen, alltså lite självpåtaget”. Även respondent 4 menar att de inte 

har någon formell rollfördelning utan att de ”diskuterar gemensamt vad vi tycker om styrelsen 

i dess nuvarande skick, hur den ska utvecklas, samt vilka som ska tillkomma.”. Respondent 6 

instämmer ”vi bildade en helt öppen arbetsgrupp”. Ingen av våra respondenter fick ärva 

valberedningstestamenten i samband med att de utsågs vilket resulterade i att de själva kunde 

lägga upp arbetsrutinerna. Även detta står i samband med litteraturen om föreningar vilken 

beskriver att det sällan finns färdiga strukturer för en valberedning (Lundén 2013:29), även 

om det finns rekommendationer om att bland annat ha regelbunden kontakt med styrelsen 

(Hermanson et al. 2012) samt gentemot medlemmarna om sitt planerade arbete (Albanson et 

al. 2013:100). 

  

Strukturering 

Det har framkommit av flera respondenter att de undersökta valberedningarna är oreglerade i 

föreningarnas stadgar. Men det är tudelat hur valberedningarna har valt att internt strukturera 

sitt arbete. I vissa fall hade valberedningsledamöterna stor erfarenhet och informella strategier 

för hur de utformar arbetet, vilket grundas i deras humankapital (Volanté och Gantenbein 

2016; Chen, 2014; Johnson et al. 2013). ”Vi var bara två och [...] vi kunde diskutera väldigt 

öppet och komma med förslag på namn och argumentera varför dessa är bra”  beskriver 

respondent 6 sin arbetsprocess. Respondent 5 beskriver det också som informellt arbete ”[Vi] 

diskuterade namn, alltså vilken typ av personer det skulle vara, några med lite inflytande och 

lite pengar i ryggen”. Inte heller respondent 7 har en tydlig arbetsstruktur ” när vi fått våra 
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kandidater så kör vi på ett intervjuschema eller så”. Respondent 8 beskriver att, även om 

arbetet började informellt ”jag tänkte att jag åtminstone kunde ta på mig den uppgiften även 

om jag inte riktigt kunde ta fullt ansvar som valberedare” så har arbetet vuxit med tiden och 

strukturer har etablerats inom valberedningen. Däremot arbetar de inte alltid med uttalade 

former för vad Lundén (2013:29) menar är föreningspraxis ”ingen tystnadsplikt mellan oss 

och det är kanske inte helt tydligt i det fallet [...]” (respondent 8). Även respondent 2 arbetar 

halvstrukturerat i valberedningen: ”vi jobbar mycket mer med att styra upp en massa saker, 

det finns mycket att göra i föreningen”. Det finns alltså en önskan om att strukturera upp 

arbetet, vilket även respondent 7 framhåller då hen hoppas att uppdraget ”inte kommer att 

vara så jättebetungande om man gör det lite strukturerat och så”. 

 

Den främsta skillnaden gentemot ostrukturerade, eller halvstrukturerade arbetsprocesser är 

respondent 3’s förening. Hen beskriver det som att ”[föreningen] är en stor förening så vi tar 

verkligen det här uppdraget på allvar, så vi börjar vårt arbete i september ungefär. [Vi i 

valberedningen har] 14 möten under den tiden plus alla telefonsamtal, av de 14 vi har haft så 

var 12 stycken med alla”. Detta är ett ovanligt högt antal formella och personliga möten 

valberedningsledamöter emellan enligt våra studier men det finns inga rekommendationer för 

antalet möten i litteraturen. Respondent 3 menar att det beror på att ”valberedningens arbete i 

föreningen har blivit betydligt mer omfattande, tidskrävande och noggrant än vad det var för 

tio år sedan”. Vidare beror detta på att styrelsens ansvar har förändrats ”det [har] blivit 

mycket mer ansvarsfullt, nu pratar man säkert 70 % ekonomi av tiden, innan var ekonomin en 

liten del” (respondent 3). Respondenten fortsätter med att beskriva hur de arbetar med 

uppsökningen av nya kandidater ”det finns en rad argument som det gäller att förmedla 

redan vid första samtalet, och inte bara om de vill vara med i styrelsen. Ibland kan det även 

vara så att man inte frågar direkt, utan mer hör om det finns ett intresse. Vi rekommenderar 

dem även att prata med andra styrelseledamöter så det inte bara får valberedningens bild.” 

Fortsättningsvis arbetar de i linje med den allmänna praxisen om tystnadsplikt ”utanför den 

här kretsen så pratar vi inte med någon från september tills vi offentliggör det, vilket [enligt 

stadgarna] är i början av februari. Så då vill vi inte ha några läckor” (respondent 3). 

 

Som nämnts är en del valberedningar i processen av att utveckla, eller har börjat använda 

arbetsstrukturer. Respondent 4 beskriver hur hen ”försöker följa PAEI modellen det är en 

modell som formulerar hur en styrelse ska vara sammansatt”. Även respondent 7 beskriver 

en önskan om att strukturera arbetet och att de fått stöd av riksföreningen. ”Vi har fått gå en 
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webbaserad utbildning nu [...] sen ska de ha två nya utbildningsträffar till i höst. Vilket är bra 

för det blir mer konkret och kanske mer jämlikt mellan de olika lokala kretsarna”. 

Respondent 8 uttryckte en önskan om att reglera arbetet ”kanske vore det bättre att kunna ta 

fram någonting, en sorts arbetsordning för valberedningarna”. 

 

Nomineringsprocessen. 

Uppsökandet av lämpliga kandidater 

En stor del av valberedningens arbete grundar sig i en uppsökande verksamhet där 

valberedningsledamöterna ska söka upp lämpliga styrelsekandidater för en nominering till 

årsmötet (Albanson et al. 2013:101, Pedersson 2001:35; Parkinson & Kelly, 1999). Roberts et 

al. (2005) liknar nomineringsprocessen till ett företags rekryteringsprocess. Litteraturen visar 

därför att det är viktigt att valberedningen är noga under uppsökningsprocessen så att de 

nominerade kandidaterna matchar föreningens framtidsbehov (Huse et al. 2011; de Jong et al. 

2014). Alla respondenter beskriver att de arbetar uppsökande utifrån sina nätverk men 

påpekar att de även gärna tar emot externa förslag eller intresseanmälan. ”Folk har mejlat 

eller hört av sig och haft förslag, men det är bara några enstaka, annars är det vi som har 

letat folk.” beskriver respondent 2 och får stöd av respondent 4 ” Vi uppsöker folk inom vårt 

kontaktnät, sen frågar vi inom vårt kontaktnät om de i sin tur kan föreslå någon”. ”I första 

hand är tanken att folk ska anmäla intresse och verkligen vilja sitta i en styrelse” menar 

respondent 1. 

 

Flera respondenter förklarar att de gärna vill ha in förslag, men att det generellt är svårt att få 

tag på intresserade och lämpliga kandidater. ”Vi vill gärna ha in förslag, kanske mest att 

andra föreslår en person, eller att personen själv kontaktar oss. En person som ringer till oss 

och föreslår sig kommer varken högre eller lägre i rankingen.” (respondent 3). Respondent 7 

fortsätter på samma spår ”det är viktigt att man då verkligen sprider det, så att andra 

människor som kanske är intresserade och är lämpliga kan höra av sig”. Det finns olika 

strategier för att få in förslag på styrelsekandidater till en valberedning, ”det är ju lite svårt att 

fånga personer till en ideell förening, man har engagemang men inte tid. Det är ett sätt […] 

att börja sätta in annons, lägga ut på sociala medier, hemsidor” (respondent 8). Nelson-

Bülow och Lennung (2005:60) trycker på att valberedningar måste matcha kandidater till 

föreningens behov och verksamhetsmål samt att detta måste kommuniceras till medlemmarna 

(Albanson et al. 2013:100). Med detta i åtanke har flera respondenter beskrivit hur de har en 
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löpande dialog med styrelsen och verksamhetschefer om framtida kandidater. De flesta har en 

typ av kompetens profil som går i linje med föreningens mål och stadgar. 

 

Kandidaters Profil 

Flera författare framhåller vikten av att tillsättandet av en styrelse föregås av gediget arbete 

där kandidaterna överensstämmer med föreningens behov (Volanté & Gantenbein, 2016). Att 

metodisera sitt uppsökande utifrån en dialog med styrelsen och föreningens medlemmar kan 

ha en betydande verkan på föreningens gruppdynamik (Pedersson, 2001:20; Nelson-Bülow & 

Lennung 2005:60; Albanson et al. 2013:10). Flera respondenter beskriver att kandidaten inte 

behöver vara medlem i föreningen sedan innan utan att det är viktigare att dess profil 

kompletterar föreningens behov. Respondent 2 beskriver det som att ”man behöver inte ens 

vara medlem i föreningen, här är det helt öppet.”, ”vi har medvetet byggt upp någon slags 

raster innan vi hamnar i personfrågor.”. Fortsättningsvis ”har vi haft väldigt mycket 

resonemang, och utifrån dessa resonemang har vi också tittat på förslag som kommit in och 

bedömt om det är lämpligt. En annan aspekt är dubbla stolar eller ett armlängdsavstånd” 

(respondent 2). 

 

Respondent 4 beskriver att ”man går lite på känsla, dock har vi viljan och önskemål att de 

ska vara jämt fördelat” men beskrev att de inte har en särskild kompetensprofil. Däremot 

anses ”en alldeles för dominant person, [eller] ett utförande som är för starkt eller för svag” 

som särledes oattraktivt hos en potentiell kandidat. Respondent 8 beskriver en liknande 

situation och menar att ”Att vara medlem är inte så viktigt utan det [måste vara] bra personer 

vilket grundar sig i en bra magkänsla.”. “En och annan [medlem] har ringt och försökt 

[påverka], men det behöver man inte bry sig om. Man har sagt att de här människorna 

representerar en kompetens, men vi [i valberedningen] hade en ram där det var några punkter 

vi ville och så tyckte vi inte det [att den föreslagna personen motsvarade en kompetensbrist].” 

(respondent 6). 

 

Valberedningen som respondent 7 företräder utskiljer sig från de övriga kompetensprofiler 

genom att hen uttryckligen beskriver att kandidaten inte nödvändigtvis behöver vara erfaren 

”det får gärna var lite noviser också som kan komma med nya idéer också, alla som blir 

invald i styrelsen [får gå] en styrelseutbildning, så i princip ska ju vem som helst kunna söka”. 

Däremot önskar hen och övriga respondenter att kandidatprofilerna utmärker sig i ”olika och 

spridda erfarenheter och åldrar. Könsbakgrunder, konkreta olikheter som speglar lite olika 
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erfarenheter och bakgrunder” (respondent 7). En majoritet av personer som arbetar inom 

ideella föreningen får ingen ersättning för det, sällan är ideella föreningars styrelser och 

valberedningar arvoderade (Rentschler 2015:15). ”Det är lite svårt överhuvudtaget att få folk 

att ställa upp. Nu talar vi om föreningssfären där vi arbetar oavlönat allihop både i styrelsen 

[och i] valberedningen. Så man är glad om man har någon som gör jobbet”, ”De som är 

osäkra kan bli ersättare, alltså suppleant, det är också en väg att få in dem i styrelsen” 

(respondent 4). 

 

Partiskhet 

Respondent 3 beskriver nomineringsprocessen som oerhört viktig för sin förening och berättar 

att hen undersöker sina potentiella kandidater innan de efterfrågar personens intresse. ”Det 

gäller att [undersöka intresset] väldigt grundligt genom att lista ett stort antal personer som 

man går igenom och sen gnuggar man de där frågorna tills man har några kandidater kvar 

och sen luskar genom andra kontakter om de har något intresse.” (respondent 3). 

Valberedningen som respondent 3 företräder i studien arbetar jämförelsevis metodiskt. 

Eftersom hen företräder en förening med högt medialt intresse så arbetar de även mycket 

utifrån rekommenderad föreningspraxis som tystnadsplikt och opartiskhet (Lundén 2013:29; 

Pedersson 2001:12). Respondent 3 beskriver sin arbetsprocess ”I stort sett tillfrågar vi aldrig 

några personer med mindre att vi vet att de kommer svara ja och det kan man göra genom 

bulvaner, det kan ju nämligen vara lite prestige i att sitta i en valberedning där människor 

sprider att de blivit tillfrågade”. 

 

Övriga respondenter beskriver ett mindre strukturerat arbetssätt gentemot föreningspraxis, 

”[…] vi delade upp det på så sätt att jag tog den ena ledamotens kontakter och hen mina för 

att det inte skulle bli så privat.” (respondent 6). Huruvida man riskerar att nominera partiskt 

svarar respondent 5 ”det är en risk men också en fördel att man känner dessa [kandidater till 

nominering], då vet man hur de sköter sig och vilka kvalifikationer de har”. Trots att 

respondent 7 inte har några arbetsstrategier för att kontrollera föreningspraxis i sitt arbete 

verkar hen ytterst medveten om de komplikationer som kan uppstå. ”Du får inte säga vilka 

som har sökt vilka poster och inte heller vilka som sökt dem. Det är ju lite känsligt; om det 

bara är en som sökt och så blir posten vakant, vet ju personen själv då att ja... […] Men 

annars kan det vara att om det varit 20 som sökt posten så kanske någon lägger ner sin 

kandidatur. Så det ska ju vara så tyst som möjligt och så.” (respondent 7). 
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Stämmans genomförande. 

Eftersom ideella föreningar är oreglerade enligt lagen (Lundén 2013:10; Albanson et al. 

2013:42, 45) och istället lyder under sina stadgar och årsstämmor (Nelson-Bülow & Lennung 

2005:27; Pedersson, 2001:10) så är dessa ofta reglerande för att föreningsdemokratin ska 

fungera. Föreningsårsstämman ska sammankallas årligen och detta görs av den sittande 

styrelsen (Lundén 2013). Dagordningen bestämmer vad som kommer att behandlas under 

årsstämman (Pedersson & Pedersson 2009:56). Dagordningen ska enligt praxis göras 

tillgänglig för föreningens medlemmar i god tid före stämman, detta är av 

föreningsdemokratiska skäl då dagordningen inte får ändras efter öppnat möte om inte annat 

uppges i stadgarna (Nelson-Bülow & Lennung 2005:14; Pedersson & Pedersson 2009:56). 

Respondentera har alla uppgivit att deras årsstämmor sker på våren.”[Stämman] är i mars 

månad, och då ska det presenteras en agenda och den läggs ut både på nätet och 

lokalpressen, vilket står i stadgarna” (respondent 3). En del stadgar beskriver även att 

nomineringarna ska tillgängliggöras i god tid före årsstämman. ”[Nomineringslistan] skickas 

alltid ut, […] till alla medlemmar i föreningen via mejl innan årsmötet. Minst två veckor 

innan årsmötet tillsammans med inbjudan till årsmötet” (respondent 4). Under årsstämman 

väljs nya styrelseledamöter samt nya valberedningsledamöter av de närvarande samt 

röstberättigade medlemmarna (Albanson et al. 2013:99; Pederson 2001:13). Däremot har det 

framkommit att inte alla föreningar byter ut styrelsen under årsstämmorna utan att omval av 

sittande styrelse är en vanlig förekomst (respondent 4 och 5). 

 

Respondent 8 beskriver sin förenings vanliga dagordning och förklarar varför denna ordning 

är att föredra. Även Pederson (2001:13) delger ett exempel på en vanligt förekommande 

dagordning, men utan att beskriva ordningens betydelse för demokratin. ”Det är ju så att 

valberedningen väljs sist på ett årsmöte; […] det finns en viss ordning som ärendena ligger i, 

[…]. Man väljer ju ordföranden först, och sen alla ledamöter efter det […]. Då kan 

ordföranden säga ja eller nej till [… föreningens föreslagna] verksamheter. Och sen [röstas 

det om] en styrelse som är med i att de fått [säga] ‘jag avgår’ eller ‘ja den ordföranden vill 

jag hänga på!’. Nu är det inte så många som gör det, men man har ju den ordningen för att 

kunna göra det. Sen så kommer revisorerna och sen sist kommer valberedningen där på något 

vis. Så det är ju egentligen lite föreningsdemokratin [som gör] att det står i stadgarna att 

såhär ska det tas upp, i den ordning, på det mötet.” (respondent 8). 
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Respondent 3 beskriver fortsättningsvis en tydligt reglerad nomineringsprocess inför 

årsstämman ”det står i stadgarna att förslag om nya ledamöter från medlemmar ska inkomma 

senast en månad innan föreningsstämman och sen ska valberedningen presentera sitt förslag 

senast en vecka efter den presentationen. Vi lägger alltså ut det på hemsidan i god tid för att 

folk ska få möjlighet att reagera eller fundera, men fram till dess är vårt arbete 

sekretessbelagt. Vi vill vara färdiga i januarimånad och vi föregriper lite medlemmarnas 

förslag eftersom det nästan aldrig kommer med några förslag.”. 

 

Motkandidater på årsstämman 

Respondent 7 beskriver en situation där en individ motkandiderar valberedningens förslag och 

menar att det är stämmans beslut att fatta vem som är bäst lämpad i detta fall. Respondent 3 

forsätter med att berätta att ”någon gång har det väl hänt att det kommit upp ett 

spontanförslag. Enligt våra stadgar ska namnen nomineras en månad innan, men vi har hört 

med riksförbundet att man kan vara generösare i föreningslivet, så är det någon som föreslår 

ett namn på årsmötet utan att ha gjort det en månad innan så avvisar man inte det.”. I detta 

uttal förutsätter vi att respondent 3’s lokala förening har hämtat stöd från Lagen om 

Ekonomiska Föreningar, vilket ideella föreningar kan göra enligt Nelson-Bülow och Lennung 

(2005:13). Vi härleder att föreningen som respondent 3 företräder som valberedningsledamot 

har så strikta direktiv och regleringar till att riksföreningen är en vinstdriven förening. ”I 

föreningen får man gardera sig innan ifall det kommer motförslag. Det är viktigt att ha en 

viss beredskap i en valberedning för att sådana här situationer kan uppstå och då är det den 

demokratiska processen som gäller, det finns ju inga medel att hindra någon.” berättar 

respondent 3 om årsstämman. Respondent 7 beskriver att det kan uppstå svåra situationer för 

en årsstämma inför valet då det finns en motkandidatur ”[…] om det är en person som man 

tycker verkar olämplig eller så är det om man har två som är väldigt lämpliga då som man 

inte kan välja mellan”. 

 

Styrelsens involvering i valberedningen.  

”När vi har haft samtal med sådana som är väldigt aktiva i föreningen och frågat om de vill 

sitta med i valberedningen nästa år eller som föreningsrevisor, så vill de först veta vilka det 

är som är på förslag till styrelsen. När hen får veta det så kanske det framgår att denne inte 

tror på styrelsen, att det är helt fel sammansättning eller inte den kompetensen som behövs. 

Jag kunde exempelvis känna mig lite kluven när jag ringde till en i styrelsen som sa att den 
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inte skulle ställa upp om en viss person i fråga skulle vara med. Så det kan vara lite känsligt.”  

(respondent 2). 

 

Som vi tidigare har nämnt så framhäver ett flertal författare vikten av att valberedningar 

stämmer av med sittande styrelsen och medlemmarna. Litteraturen har påvisat vikten av en 

löpande kontakt mellan valberedning och styrelse för att ge en klar bild av hur gruppens 

sammanställning (Pedersson, 2001:20) ser ut och vilka egenskaper och kompetenser som 

eventuellt kan fattas (Albansson et al 2013:100; Lundén 2013:30). ”Vi försöker vara med på 

ett [styrelse]möte under årets gång, [men] vi träffar dem då och då i olika sammanhang [i] 

informella möten.” (respondent 4). Andra respondenter har en mer fokuserad kontakt med 

styrelsen som behandlar valberedningens nomineringar ”när man väljer ut nya ledamöter 

eller omval av gamla ledamöter så sker det ofta i dialog med ordförande och styrelse. De har 

naturligtvis inget veto men samtidigt vill man ha ett välfungerande lag, så det är viktigt att det 

finns en personkemi hos de personer man väljer in och de sittande” (respondent 3). Att 

gruppdynamiken inom en styrelse är viktig för föreningars framgång syns tydligt i enighet 

mellan respondenter och litteratur (Pedersson, 2001:20; Nelson-Bülow & Lennung 2005:60). 

”Att stämma av [med styrelsen] gör att man bättre kan se om de nya stämmer överens med 

den bild man har” återger respondent 8. Däremot anser respondent 8 att det även är viktigt att 

ha en viss distans till sittande styrelse ”mellan styrelse och valberedning och styrelse ska vi 

finna täta kontakter men också vara lite oberoende av varandra”. 

 

Andra har ingen eller liten kontakt med sittande styrelse ”vi skickar över [nomineringslistan] 

till ordföranden i föreningen, och meddelar att detta är vad vi har fått fram och om hen hade 

några synpunkter. Det hade hen inte.” (respondent 6). Respondent 2 beskriver att de borde 

haft mer kontakt med den sittande styrelsen, ”vi har inte haft någon kontakt alls med 

styrelsen, vilket jag tycker är lite fel. Jag tycker man ska följa styrelsen lite mer”. Respondent 

7 säger att hen hittills inte haft någon kontakt med den sittande styrelsen utom att de skickade 

utbildningslänken. ”Grundbulten är att vi inte påverkas av styrelsen. Vi pratar med styrelsens 

medlemmar men inte styrelsen som styrelse” åtskiljer respondent 8. Även respondent 2 

återger en liknande situation med liten kontakt gentemot styrelsen. ”Styrelsen har hållit sig 

helt passiv, det är vi som hört av oss till dem. Vi informerade ordförande veckan innan 

årsmötet om våra förslag så att hen var informerad och då hade hen möjlighet att säga om 

det var något riktigt stolpskott” (respondent 2).  
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6 Slutdiskussion 
I detta kapitel redogörs studiens fynd. I arbetet med vad som motiverar en 

valberedningsledamot och för att förklara hur valberedningar arbetar, så uppkom behovet av 

att utveckla en teorimodell. I Analyskapitlet (kap. 5) besvarades studiens frågeställningar och 

studiens fynd sammanfattas i detta kapitel; 

 

Vilka motivationsfaktorer ligger bakom valet av att sitta med i en valberedning? 

Hur arbetar valberedningar i svenska ideella föreningar? 

 

Teorimodellen är en utveckling av den som presenterades i teorikapitlet 4.1 figur 1 samt i 

detaljfigurerna (Fig. 1:1, 1:2, 1:3). Teorimodellen, figur 4, kopplar ihop de teoretiska och 

empiriska resultaten. Entiteten av teorierna som använts visualiseras nedan tillsammans med 

avgränsningen kring studiens omfattning i relation till ett valberednings- och föreningsår. 

Detta gjordes för att visa hur de valda teorierna; motivation, socialt kapital och legitimitet 

relaterar till en valberedning och en valberedningsledamot. Det föll det sig naturligt att 

utveckla en teorimodell samt att göra den schematisk för att visa de olika flödena. 

 

I figur 4 kan det utläsas 5 etapper: Individen, dess kapitalutbyte, Valberedningen, 

Årsstämman, Styrelsen och Föreningen/Samhället. Därutöver illustrerar pilarna hur individers 

sociala kapital och motivation flödar genom ett föreningsår. Exempelvis kan det utläsas att 

individerna utbyter sociala kapital genom sitt deltagande i valberedningen. Detta sociala 

kapital omvandlas till legitimitet inom valberedningen, och beroende på legitimitetens styrka 

kan nomineringar antas eller förkastas av årsstämman. Det finns även en risk att 

valberedningen socialt reproducerar sina egna individuella ledamöters kvaliteter och tankar 

genom att de i nomineringsprocessen enbart ser till sina redan existerande kontakter snarare 

än att de uppsöker nya lämpliga kandidater som kan ge en mer dynamisk styrelse. Därtill kan 

det utläsas att individernas motivationsfaktorer är närvarande under hela processen, men att de 

tillfrågade ledamöterna har en önskan om att kunna påverka föreningen och/eller samhället i 

en positiv utveckling. 

 

Nederst i teorimodellen kan det utläsas 5 olika tidsperioder. Dessa representerar 

valberedningens aktioner inom ett föreningsår. De är baserade på studiens kategorisering av 

valberedningarnas arbete som användes vid analys; valberedningens övergripande syfte, 

inröstning och strukturering av valberedningsarbetet, nomineringsprocessen, stämmans 
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genomförande samt styrelsens involvering i valberedningen. De visualiserar med andra ord 

analyskategoriseringen av hur studiens respondenter beskrev sin arbetsprocess i 

valberedningen i relation till ett föreningsår. Vi valde att likna detta med ett Gantt Schema för 

att underlätta förståelsen för när de olika aktionerna börjar, pågår och avslutas inom 

valberedningarna, samt att diskutera studiens fynd genom de etapper som visade sig 

väsentliga utifrån den teoretiska referensramen samt analysen.  

 

 

Figur 4, Teoretisk modell över valberedningens arbetsprocesser, baserad på studiens resultat. 

 

Som kunnat utläsas i tidigare kapitel (kap. 5.1, fig. 1:1) så har individerna ett antal 

motivationsfaktorer som är avgörande för deras deltagande i en valberedning. Den 

genomgående drivkraften hos våra respondenter har alla varit en vilja att förändra. Det har 

redogjorts för två primära motivationsfaktorer; ett samhällsengagemang och ett engagemang i 

föreningens sakfrågor och dess fortlevnad. ”[Att] rädda världen är den stora uppgiften i det 

här, sen gäller det att ha kul under tiden, känna att man är med och förändrar och driver på 

utvecklingen.” svarade exempelvis Respondent 8. Respondent 4 beskriver sin motivation och 

passion för föreningen ”jag är angelägen att föreningen finns kvar framöver och blir bättre 

än vad den är nu”. Respondenterna har nästan alla tidigare varit styrelseledamöter eller 

långvariga, aktiva medlemmar av den förening de representerade som valberedning. 

Melkumov och Khoreva (2015) har tidigare beskrivit att framgångsrika styrelseledamöter har 

ett rikt humant och kulturellt kapital i form av specifik erfarenhet av, och som är av nytta till, 
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föreningen (Molloy & Barney 2015). Det framkommer i resultatanalysen att det samma gäller 

valberedningsledamöter, vilka har specifik kunskap om föreningen, generell kunskap om 

föreningslivet och en bred branschkunnighet. Dessa erfarenheter och kompetenser kan 

översättas till vad flera forskare benämner humant kapital (Volanté & Gantenbein 2016; 

Barroso-Castro et al. 2016; Chen, 2014). Kaczmarek et al. (2012) framhäver vikten av 

kontakter, erfarenhet och expertis. 

 

Fortsättningsvis behandlar etapp 1 i teorimodellen individernas kapitalutbyte då de blivit 

invalda till valberedningsledamöter. Som tidigare nämnts och visats i figur 1:2, har 

individerna som utgör en valberedning ofta ett starkt socialt kapital bestående av humant och 

kulturellt kapital. Deras sociala kapital anses öka genom det tilldelade förtroendet då de valts 

till valberedningsledamöter (Robert et al. 2005). I detta steg i teorimodellen delar individerna 

med sig av sina inneboende sociala kapital till valberedningens helhet samtidigt som de utökar 

det samma. Det sker med andra ord ett växelverkande utbyte av kapital (Gauntlett, 2011) som 

ökar hos både individen och i valberedningens entitet. Samtliga respondenter har beskrivit att 

de har bidragit till valberedningen genom de kunskaper och erfarenheter de bar med sig sedan 

tidigare (Johnson et al. 2013). De har även uttryckt att de har indirekt ökat sitt sociala kapital 

då deras nätverk, erfarenhet och branschkunskaper ökat. En del har fått nya insikter i hur 

föreningsdemokratin är uppbyggd och den makt som en förtroendevald tilldelas genom som 

position ”Det är svårt att rekrytera när det gäller ideella föreningar, man måste tänka sig för 

att inte bygga in konflikter. Sedan är man även tvungen att ta bort personer som har medfört 

konflikter, det kräver ett visst mod att säga detta till personen.” berättar respondent 6. Andra 

valberedningsledamöter har stärkt sina personliga egenskaper genom att fått öva på något de 

tidigare tyckt varit besvärligt. Att vara socialt utåtriktad, kompetent och modig är viktigt som 

valberedningsledamot (respondent 1, 6 och 8) då arbetsuppgifterna ofta handlar om 

initiativtagande till att kontakta, för en själv, främmande personer. Dessutom underlättar det 

för ledamöter att ringa på uppdrag av valberedningen (respondent 4) då det anses ge en viss 

legitim makt (Abrahamsson & Andersen 2005:223). 

 

Etapp 2 i teorimodellen är etappen Valberedning, här ses det sociala kapitalet hos Individerna 

A-C utgöra en samlad grund för valberedningens framtida legitimitet, som även 

detaljformulerades i figur 1:3. Forskning visar att legitimitet är viktigt för en förenings 

fortlevnad och dess utveckling, Barroso-Castro et al. (2016) och Rentschler (2015:82) 

beskriver därför att en förening är beroende av att dess ledning består av personer med ett 
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stort gemensamt socialt kapital. Flera av respondenterna beskriver valbredningsuppdraget 

som ett hedersuppdrag; något som ger prestige, ansvar och makt gentemot föreningens 

medlemmar (respondent 1, 2, 3 och 8). ”[I valberedningen] har man makt, inflytande och 

ansvar.” berättar respondent 2 angående den pågående konflikten i föreningen. Som tidigare 

redogjorts för är en valberednings legitimitet beroende av individernas kollektiva sociala 

kapital, men den har även en inneboende legitim makt. Genom att valberedningen består av 

förtroendevalda individer har föreningens medlemmar tilldelat valberedningen dess 

positionsmakt och auktoritet (Abrahamsson & Andersen 2005:222). 

 

Årsstämman, etapp 3 fungerar i teorimodellen som ett raster genom vilket valberedningens 

nomineringar granskas av de röstberättigade medlemmarna. Det är vanligt att valberedningen 

lägger fram förslag på de kandidater de funnit bäst lämpade för styrelsen inför föreningens 

medlemmar (Albanson et al. 2013:101, Pedersson 2001:35; Parkinson & Kelly, 1999). 

Däremot har det nämnts att detta kritiseras av Lundén (2013:29–31) för att det kan ge 

uppfattningen om att enbart de är valbara kandidater. Alla respondenter i denna studie har haft 

en tradition av att uppsöka, bereda och nominera utvalda kandidaterna. Flera respondenter 

upplever det som viktigt att de nominerade förslagen röstas igenom eftersom respondent 8 

exemplifierar med att ”de är de rätta personerna för det. Tycker alltså vi [i valberedningen]!”. 

Däremot känner inte respondenterna 3 och 7 att det är viktigt ”det är ingen prestige, sen vore 

det tråkigt om man gjort ett dåligt jobb” (respondent 3). ”[Eller] om det kommit fram 

någonting under intervjun och sen som inte kommit fram på mötet och att de [på årsstämman] 

röstar utan all information” svarar respondent 7 och syftar till att valberedningen fyller en 

viktig funktion för föreningsdemokratin. Flera författare framhåller att ett förslag eller en 

aktivitet enbart har så mycket legitimitet som den som framfört förslaget (Abrahamsson & 

Andersen 2005:222; Buchmann 1983). Alltså är det inte ovanligt att ett gott förslag förkastas 

av årsstämman för att föreslagsgivaren har ansetts ha en svag legitimitet (Buchmann 1983). 

Våra respondenter berättade att det sällan händer att en motkandidat blir invald utan 

nominering, men att det finns möjlighet till det och att det har hänt i andra föreningar 

(respondent 3). I förlängning så är en föreslagen ledamot i sin tur beroende utav 

valberedningens legitimitet, vilket innebär att en valbredning med svag legitimitet riskerar att 

få sina föreslagna kandidater förkastade i större utsträckning än en valberedning med stark 

legitimitet. Inte sällan beror utslaget av årsstämmans valprocess på valberedningens 

legitimitet i föreningen samt på deras förslags individuella sociala kapital. Om valberedningen 

och dess förslag anses ha en svag legitimitet förkastas nomineringen i förmån för en vakant 
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post eller för en motkandidat. Har valberedningen och deras nominerade kandidat däremot en 

stark legitimitet antas förslaget och en ny styrelse bildas (Lindkvist & Aidemark 2005:220). 

 

För att summera visualiserar figur 4 resultatet och effekten av valberedningens arbete där en 

ny styrelse bildas och ska leda föreningens dagliga verksamhet. Återigen ser vi att 

valberedningens individer drivs främst av föreningens bästa eller ett medborgerligt ansvar och 

engagemang till att försöka förbättra världen. Denna drivkraft försöker respondenterna 

“besvara” genom att nominera en styrelsesammansättning som de tror kommer att kunna leda 

föreningen enligt dess stadgar på bästa sätt.  
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7 Slutsats 
Studien har i kapitel 5 och 6 svarat på forskningsfrågorna om vad som motiverar en 

valberedningsledamot samt hur dessa arbetar genom att förklara och utveckla en teorimodell 

utifrån studiens fynd. I detta avslutande kapitel önskar vi svara mot studiens syfte vilket varit 

att uppnå en djupare teoretisk förståelse av de bakomliggande motivationsfaktorer som en 

individ upplever är kopplade till dess valberedningsuppdrag.  

 

Vår forskning har gett insikter om vilka motivationsfaktorer som driver en valberednings 

ledamot i sitt arbete. Som visades i figurerna 1:1 och 4 och i kapitel 5 och 6 så framfördes 

främst två motivationsfaktorer; samtliga respondenter uttryckte ett behov av att vara en länk i 

föreningens fortlevnad och på så vis vara med och påverka samhället eller föreningen. Alla 

respondenter uppgav även behovet av att känna tillhörighet med den förening de 

representerade. Det har även tydliggjorts att det varit viktigt att respondenterna känt sig 

kvalificerade inför sitt uppdrag och att upplevd självständig bemästran varit en stark drivkraft. 

Socialt kapital som nätverk, specifik kunskap och generell erfarenhet lyfts som de främsta 

verktygen inför ett valberedningsuppdrag. Respondenterna har uttryckt dessa inre 

motivationsfaktorer och egenskaper som avgörande vid rollen som valberedningsledamot. 

Som redogjordes i studiens teorimodell, figur 4, har samtliga respondenter ansett att det är  

både föreningens bästa och dess inflytande på samhället som varit de viktigaste 

motivationsfaktorerna, i kombination med att kunna använda och bidra med sin erfarenhet och 

kunskap för att förvalta och utveckla en framgångsrik förening. Därutöver visade studien att 

engagemanget till föreningen och deltagandet i valberedningar till viss del drevs av yttre 

motivationsfaktorer där respondenterna beskrev karriärskapande möjligheter samt en känsla 

av ansvar och plikt gentemot föreningen.  

 

Därtill hyste vi en önskan att genom denna studie uppnå ett praktiskt syfte beträffande hur 

valberedningar arbetar för att bidra till en ökad kvalitet i valberedningars arbetsprocesser. 

Teorimodellen, Figur 4, visar utöver valberedningsledamöternas motivationsfaktorer, hur 

dessa relaterar och är beroende av det sammanhang de verkar inom. Denna relation styrs 

främst genom valberedningen kontext och sammanställningen av respondenternas 

arbetsprocesser. Figur 4 visar att valberedningen är en del av ett större sammanhang, fördelat 

på 5 etapper. Dessa fem etapper; Individen, Valberedningen, Årsstämman, Styrelsen och 

Föreningen symboliserar de centrala faserna i ett föreningsår. Kapitel 5 och 6 har beskrivit 

hur en valberedning arbetar, från dess aktivering vid årsstämman till hur den framlägger ett 
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nomineringsförslag till följande årsstämma. Studien har visat att det inte finns enbart ett sätt 

att bli invald i en valberedning, utan att alla föreningar arbetar på olika sätt för att fylla de 

positionerna. Även arbetet inom valberedningar skiljer sig åt mellan de olika föreningarna, 

vilket beror på att de har olika behov av struktur. Däremot önskade alla respondenter använda 

någon typ av kandidatprofil eller raster för vem de skulle nominera och alla la fram förslag på 

kandidater till årsstämmorna. Avslutningsvis har relationen mellan valberedningsledamötens 

sociala kapital, valberedningens legitimitet och årsstämmans förtroende synliggjorts i 

teorimodellen. Denna relation har även visat att valberedningens synlighet till stor del berodde 

på hur konfliktdrabbad föreningen tidigare har varit.  

  

Genom studien har en ökad förståelse skapats kring de motivationsfaktorer som ligger bakom 

en valberedningsledamots deltagande i valberedningen, samt en ökad medvetenhet gentemot 

hur de arbetar, vilket kan underlätta för att utveckla rutiner för framtida valberedningar. 

Dessutom har studien skapat en större medvetenhet kring valberedningar och de utmaningarna  

i samspelet mellan ledamöterna och valberedningen. För att slutligen uppnå studiens syfte 

önskade vi även bidra med rekommendationer till vidare forskning om valbredningar. 

 

Utvecklingen av modellen, figur 4, har ökat förståelsen för hur individens motivationsfaktorer 

spelar en slutlig roll på hur hen uppfattas som ledamot och hur legitim valberedningen verkar 

inför föreningens medlemmar på årsstämman. Erfarenheterna från denna studie har varit flera, 

vi har fått djupare inblick och förståelse för valberedningar och dess arbete. Vi har även 

orsakat en indirekt påverkan på en del respondenters valberedningar genom deras deltagande 

vid intervjuerna. Exempelvis hade inte alla valberedningar som respondenterna representerade 

tydliga direktiv för arbetsprocessen eller hur de ska hantera föreningspraxis som 

tystnadsplikten och opartiskheten. Detta medförde att de arbetat godtyckligt efter hur 

valberedningen uppfattat sitt uppdrag. ”Jag tycker det ska vara en öppen process, men det är 

bra att du tar upp det, kanske skulle man ha en diskussion om detta”, berättade respondent 4 

om att de eventuellt behöver förändra rutinerna i arbetsuppdelningen kring föreningspraxis. 

 

Genom att utveckla en teorimodell har studien också skapat ett teoretiskt och ett praktiskt 

bidrag som kan ha betydelse för framtida forskningen kring valberedningar genom att lyfta 

dess roll för föreningar, och i förlängning för samhället och demokratin. Studiens teoretiska 

bidrag har däremot även begränsningen att den enbart sett till svenska ideella föreningars 

valberedningar och därtill ett fåtal av dessa. Detta innebär att studiens resultat kanske inte går 
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att jämföra internationellt eller med vinstdrivna föreningar, därför vill vi uppmana andra 

författare att studera valberedningar i ett bredare perspektiv. 

 

Genom vårt bidrag har vi kunnat lyfta valberedningar ur skuggan och in i forskningens 

strålkastarljus. Vi fann det synnerligen intressant att studera valberedningar och vi uppmanar 

att fler forskare tar möjligheten att studera och skapa nya insikter i valberedningens tysta 

påverkan. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
Inledning 

Definiera/beskriv din roll i valberedningen 

... är den reglerad av stadgarna? 

Vilka ansvarsområden har valberedningen som helhet, enligt egen tolkning? 

När blev du invald i valberedningen? 

Vad gör dig lämplig för en valberedning? 

Hur kom du i kontakt med valberedningen? 

                  Personliga/Professionella kontakter 

… eller blev du nominerad/tillfrågad? 

     Personliga/Professionella kontakter 

… och med vilken motivering? 

Kände du till föreningen sedan innan? Definiera din relation till föreningen över tid. 

 

Arbetet 

Hur många sitter ni i valberedningen? 

... är detta reglerat av stadgarna? Fick ni en rollbeskrivning? 

Har du suttit i tidigare valberedningar? Vilka årtal? 

                  Vad skiljer dem åt i arbetsprocessen? 

                  Vad skiljer mellan de tillsatta styrelsernas behov? 

Vem/vilka är det som uppsöker eventuella kandidater att nominera? 

                  Hur går arbetsprocessen till? 

Vad är det första du gör/gjorde när du blev tillsatt i valberedningen? Det andra… tredje?  



  
 

X 

Vad är en bra sammansättning för styrelsen? Vad är viktigt att ha i en styrelse? 

Oviktigt? 

Hur mycket kontakt med sittande styrelse har ni under året? Med varandra? 

 

Drivkrafter/motivation  

Vad är motivation för dig? 

Vad är ditt mål med att sitta i valberedningen? 

Vad är drivande för dig med valberednings arbete? 

Är det viktigt för dig att vara föreningsaktiv? Varför? 

                  Vad engagerar dig med valberedningen? 

Vad förväntade du dig av valberedningsarbetet då du ansökte/tillfrågades? 

Lever det upp till dina förväntningar? 

Vilka lärdomar förväntade du dig använda? 

                  Har det stämt överens med de du faktiskt använder? 

Vad motiverar dig i ditt arbete med valberedningen? 

Hur motiverar du dina valberedningskollegor om de upplevs oengagerade inför en 

uppgift? 

Vad fick dig att gå med i valberedningen? (välvilja/strategi? Inre/yttre?) 

Vilka situationer har varit svåra i arbetet med att tillsätta en styrelse? 

Vilka situationer har varit enkla i arbetet med att tillsätta en styrelse? 

Vad gör du för att återfinna din motivation om du hamnar i en svacka? 

 

Lobbyism 

Vilket påverkningsarbete har du gjort för att få någon att tacka ja till en styrelsepost? 

Vilket påverkningsarbete har du varit med om? 

                  Från vem? Mot vem? Varför? 

Är det viktigt för dig att de nominerade blir invalda? Varför? (anser du dig vara mer 

kvalificerad än röstberättigade medlemmar på att utnämna en lämplig styrelse?) 

Hur arbetar er valberedning utifrån allmänpraxis så som tystnadsplikt och opartiskhet?  

 

Avslutning 

Vad hoppas du få ut av valberedningsarbetet? 

Kommer du att fortsätta arbeta inom styrelser eller valberedningar? 

                  Varför? Varför inte? 



  
 

XI 

                  Vilken typ av förening? (ev. varför just den styrelseformen..?) 

Har du något arvode? Om ja, vill du säga hur mycket? (kommer inte att vara med i 

studien utan är en kompletterande fråga för att få en lägesbild i hänvisning till 

litteraturen) 

Tycker du att vi har missat en viktig fråga? Vad tycker du är viktigast att ta med till 

vidareforskning? 
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Bilaga B Intervjumedgivande 

Syfte och genomförande 

Syftet med studien är att redogöra för de motivationsfaktorer som bakomligger ett 

deltagande i en valberedning för en ideell förening. 

 

Studien använder sig av en kvalitativ ansats och genomförs genom semistrukturerade 

intervjuer. Du som respondent kommer att få en bearbetad transkribering av intervjun 

där ansatsen är att behålla ordval, eventuellt kan smärre ändringar göras för att öka 

läsförståelsen. Du som respondent har rätt att rätta till eventuella missförstånd i den 

bearbetade transkriberingen fram till vecka 19. 

 

Intervjuerna ligger till grund för författarnas D-uppsats vid magisterutbildningen 

LOKE, Ledarskap, Organisatoriskt, Kreativt och Entreprenörskap vid 

Linnéuniversitetet, Kalmar. Den färdiga D-uppsatsen kommer att publiceras efter 

vedertagen praxis på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

 

Samtycke och avbrytande av medverkan 

Du har som respondent samtyckt till att intervjun används utifrån ovan syfte, men äger 

rätt att avbryta pågående intervju om du önskar. 

 

Konfidentialitet 

Ljudupptagning kommer att tas under intervjutillfället för att transkriberas och i 

förlängning kunna garantera forskningskvaliteten vid analys. Varesig transkriptionen, 

dess bearbetade form eller den publicerade uppsatsen kommer att innehålla ditt namn, 

föreningens namn eller annan identifierbar data efter överenskommelse. 
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Bilaga C Begrepp från empirin 

Begrepp  Läsning 1 Läsning 2  Total 

Arbetsprocesserna  39 +47  79 

Uppgift   1   1 

Sammankallande  +2  2 

Kontakt  7 +17 +1  25 

Dialog  1   1 

Pers. kontakt 2  2 

Prof. Kontakt  +4  4 

Demokrati  18 +17  35 

Makt  22 +18  30 

Påverkan  11 +7+1  19 

Lobby  2   2 

Praxis  8 +3  11 

Erfarenhet  3 +10  13 

Miljö  1 +2  3 

Motivation/Motiv 7+2 +10  19 

Inre  8 +11  19 

Kapital  5+1 +3  9 

Dynamik   +1  1 

Human kapital 11 +8  19 

Socialt kapital 27+1 +22  50 

Kulturellt Kapital 5 +4  9 

Legitimitet  20 +18  38 

Multiengagemang 4 +1  5 

Tvång  5   5 

VFI  1   1 

Plikt  22 +21  43 

Prestige  4 +1  5 

Value  22 +13  35 

Socialt (VFI) 15 +9 24 

Career  9   9 

Enhancement 14 +4  18 

Heurmetiska uppg. 3   3 

Algoritmiska uppg. 2   2 

Lojalitet/Tillhörighet 10 +6  16 

Förtroende  2   2 

Tillfredsställelse 9 +7  16 

Social Reproduktion 8 +10  18 

Erkännande  8 +3  11 

Förståelse/understand 6 +5  11 

Prestation  1 +10  11 

Identitets förankrat 4 +2+1  7 

Tillit  1   1 

Lärande  1   1 

Ansvar  4 +12  16 

Bemästra  9 +10  19 

Ändamål  6 +9  15 

Självständighet 5   5 

Kontroll/ledning 1 +1+3  5 

Belöning/lön  1+1 +1  3 



  
 

XIV 

Engagemang  +4 4 

Vilja/Lycka   +13  13 

Kick/Kall/adrenalin  +3+8  11 

Kul   +1  1 

Talang   +1  1 

 Vision   +1  1 

Tacksam roll  +1 1 

Otillfredsställande  +3  3 

Ej arv  2   2 

Brist på legitimitet 3   3 

Brist på förtroende 1    1 

Yttre/instrumentalt 5   5 

Hygienmotiv. 2   2 
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Bilaga D Respondenternas reflektioner från intervjutillfället 
Nedan bilaga var en del av studiens första utkast till slutsatsen, däremot ströks detta 

avsnitt då relevansen till syftet inte ansågs tillräcklig. Eftersom detta avsnitt visar hur 

denna studien och hur forskare kan påverka sina studieobjekt ansågs det ändå intressant 

nog att låta vara kvar, däremot som en bilaga. Nedan är en berättelse om den praktiska 

påverkan som våra respondenter förmedlat under intervjutillfället och är med andra ord 

reflektioner som uttalades under själva intervjutillfället.  

 

”[Valberedningen] blev ju plötsligt en maktfråga, det är inte en tvekan att en 

valberedning styr mycket hur det sedan blir i föreningen”. (Respondent 2) 

 

”Jag tycker att tre är en väldigt bra konstellation annars får ju jag som 

sammankallande utslagsröst.”. (Respondent 1) 

 

”För min del var det en ny erfarenhet att man kan jobba så ansats till metodiskt i 

valberedningsarbetet där man kunde göra analys av behov.”. (Respondent 2) 

 

”För att få fart i en förening så tror jag att det är valberedningen som kan hitta den där 

styrelsen som kan göra att föreningen växer.”. (Respondent 8) 

 

Alla våra respondenter har på ett eller annat sätt ökat sitt sociala kapital och fått nya 

erfarenheter av att ha suttit som valberedningsledamot. En del har fått nya insikter i hur 

föreningsdemokratin är uppbyggd och den makt som en förtroendevald tilldelas genom 

som position. ”Det är svårt att rekrytera när det gäller ideella föreningar, man måste 

tänka sig för att inte bygga in konflikter. Sedan är man även tvungen att ta bort 

personer som har medfört konflikter, det kräver ett visst mod att säga detta till 

personen.” berättar respondent 6. Att valberedningar ibland behöver använda sig av den 

makten för att byta ut styrelseledamöter har blivit tydligt i ovan redovisning. Men 

respondent 4 säger sig ha insett hur seg denna process kan vara och hur känsligt det kan 

vara ”vi hade två personer som vi inte tyckte passade in i styrelsen och det tog nästan 3 

år att bli av med dem. Det finns en del åsikter om att man ska sitta i en styrelse så länge 

man lever, men så resonerar inte vi.”. Nya insikter i hur arbetsprocessen kan förbättras 

och vilka personliga egenskaper en styrelseledamot behöver ” De ska fungera i ett 

team, personer som inte fungerar i ett team är inte välkomna i en styrelse. Man ska ingå 
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i en grupp och det är gruppens talan man pratar för [som styrelseledamot].” 

(Respondent 8). ”Alla har olika roller, en del säger mycket och en del säger mindre, 

vissa har många positiva egenskaper men tar för mycket plats.” (Respondent 5). Sedan 

finns det respondenter som under sitt valberedningsmandat har insett vad en 

valberedning är ” det jag tänkt på var att jag själv varit så himla omedveten om deras 

existens innan jag började där själv och de bara ”vi har valberedning.” jag typ ”jaha, 

vad är det?”. ” (Respondent 7). Och kommit till insikt i dess vikt för demokratin och 

föreningslivet ”En valberedning är ju så himla viktigt då om man tänker på demokrati 

och för föreningens fortlevnad och för att kunna granska kandidater och så lite grann. 

Så de är ju viktiga ändå och man känner inte till dem så mycket.” (Respondent 7). 

 

Andra valberedningsledamöter har stärkt sina personliga egenskaper genom att fått öva 

på något de tyckt varit besvärligt. Att vara socialt kompetent och modig är viktigt som 

valberedningsledamot då arbetsuppgifterna ofta handlar om initiativtagande till att 

kontakta, för en själv, främmande personer. Däremot kan det underlätta för ledamöter 

att ringa på valberedningens uppdrag vilket ger en viss legitimitet. Respondent 4 

berättar om ”den vanliga sociala stressen att ringa upp till okända människor och 

berätta om ett ärende som de inte känner till”. Exempelvis har respondent 8 förstått 

vikten av att stå på sig och att våga vara obekväm; ”orädd är också en sådan där fördel 

att ha när man är i valberedningen. Att [våga] ringa till folk; jag bär med mig att ett 

”nej” är först ett nej när jag hör det tre gånger oavsett vad det är. Det gäller lite att 

vara tjatig, inte tjatig så, utan att våga fråga. Jag tror inte att en valberedning ska vara 

försiktig, man får vara lite offensiv.” 

 

En del av dessa insikter har vi sett att vår studie har en direkt påverkan på;  

”Jag tycker det ska vara en öppen process, men det är bra att du tar upp det, kanske 

skulle man ha en diskussion om detta”, respondent 4 vid vår fråga om hur de arbetar 

gentemot föreningspraxis – exempelvis tystnadsplikt och opartiskhet. 

 

”[Behovet av att] förankra valberedningens funktion i stadgarna eller ha en diskussion 

om detta med styrselsen och så kan man föra protokoll om detta.” (Respondent 4). 

 

 


