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Sammanfattning 

Titel: Ideell och professionell verksamhet – En studie om spänningar som uppstår och 

det fördelaktiga ledarskapet i ideella organisationer.  

 

Problemformulering: Vilka olika behov av ledarskap och vilka meningsskiljaktigheter 

finns mellan ideell och professionell verksamhet i ideella organisationer? Vilket 

ledarskap är fördelaktigt i ideella organisationer? 

 

Syfte: Syftet med vår studie är att utreda vilka olika behov av ledarskap och 

meningsskiljaktigheter som finns mellan professionell och ideell verksamhet, vilket 

även indirekt syftar till potentiella meningsskiljaktigheter/spänningar mellan ledning 

och engagerade individer utan arvoden i organisation. Utifrån syftet har vi valt att 

reflektera över lämpliga ledaregenskaper och tidigare erfarenheter vilka kan möta de 

olikas behov av kravprofil.    

 

Avgränsning: Organisationer med ideella mål vilka arbetar med mänskliga rättigheter, 

humanitära insatser eller miljöfrågor. Aktivt engagerade individer, vilka uppoffrar egen 

tid och resurser utan att erhålla arvoden, existerar i de ideella organisationer vi fokuserar 

på men även ett stort antal fast anställda med lön. Det ska finnas både en professionell 

verksamhet (del med arvoden) och en ideell verksamhet (medlemmar och frivilliga utan 

arvoden) i organisationen. 

 

Metod: Ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt ligger som grund i vår studie. 

Utifrån vårt syfte och förhållningssätt antogs en kvalitativ samt kvantitativ 

forskningsstrategi. Studien har inslag av ett deduktivt angreppssätt då befintlig teori 

användes vid utformandet av frågor till ledningen samt till enkätfrågorna. Syftet med 

våra frågor, vilka ställts till våra respondenter, var att se och studera upplevelser och 

uppfattningar kring vårt berörda ämne. Frågorna ställdes till personer som sitter i 

ledningen samt har insyn i rekryteringsprocessen. Enkäten har skickats ut till 

engagerade individer utan arvoden vilka är olika grad aktiva i organisationen.  

 

Teoretisk referensram: I den teoretiska referensramen ingår allmänna teorier kring 

olika ledarskapsstilar samt en definition på en ideell organisation. Fördelaktiga 

ledarskapsstilar som behandlas i vår studie är bland annat transformativt, transaktionellt 

och institutionellt ledarskap. Vidare tillhandahålls en genomgång av förändringar i den  

kontext vilka ideella organisationer är verksam inom.    

 

Resultat: Utifrån vår kvalitativa samt kvantitativa studie kan vi se att olika 

ledaregenskaper och erfarenheter efterfrågas. Den ideella verksamheten, vilken omfattar 

de engagerade individerna utan arvoden i organisationen, föredrar ledare som har delade 

värderingar med organisationen samt erfarenheter från tidigare ideellt arbete. Den 

professionella verksamheten, däribland ledningen, menar att tidigare erfarenheter från 

ledning samt yrkesspecifika kompetenser är nödvändigt. För att möta båda dessa 

verksamheters behov verkar ett transformativt ledarskap vara fördelaktigt. Genom detta 

ledarskap är det möjligt att erhålla ledare med yrkesspecifika kompetenser samtidigt 

som hon/han har en förmåga att motivera de engagerade individerna och säkerställa 

deras engagemang. Vidare visar vår studie på att god kommunikation i organisationen är 

en avgörande faktor då en förståelse för varandra i organisationen erhålls. Det gör det 

möjligt att minimera potentiella spänningar och skapa en positiv atmosfär. 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Förord 

Ett examensarbete som började utan någon klar idé på vad som ämnades studera. Efter 

ett gemensamt funnet intresse för ideella organisationer och ledningen i dessa 

organisationer enades vi om att detta var vad vårt examensarbete skulle handla om. Det 

visade sig att detta var ett ämne som ett fåtal tidigare studier berört vilket gjorde studien 

extra intressant. Vi vill här passa på att rikta ett varmt tack till alla dem som, trots en 

hög arbetsbelastning, ställt upp på att svara på våra frågor. Ett tack riktas även till de 

respondenter som tagit sig tid att svara på vår enkät. Vi vill även ta tillfället i akt och 

tacka vår handledare Karl-Johan Bonnedahl för gedigna reflektioner och goda råd. Sist 

vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete. 

 

 

 

 

8 maj 2012, Umeå 

Karin Tomasson och Maria Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Genom studien används vissa begrepp vilka vi här vill tydliggöra dess innebörd. Detta 

för att möjliggöra en förståelse för läsaren vad begreppen syftar till. Valet att redan i 

detta avsnitt presentera begreppen är för att underlätta för fortsatt läsning.  
 

Ledare 

I vår studie har begreppet ledare använts. Med begreppet ledare syftar vi till alla 

individer i organisationen vilka innehar ett ansvarsområde samt har individer de ämnar 

leda. Det betyder att begreppet omfattar individer med ett personalansvar som såväl 

individer med ett ansvar över till exempel insamling. Vi är medvetna om att det är 

möjligt att våra respondenter har andra åsikter än oss gällande vad begreppet innefattar, 

därför har vi förklarat för våra respondenter vilka personer vi syftar till.  

 

Medlem 

En del av organisationerna som utgör vårt urval har medlemmar. Medlemskapet kan se 

olika ut beroende på organisationens struktur. Medlemmarna kan vara enskilda personer 

eller andra organisationer, vilka är röstberättigade och kan därmed lämna motioner till 

styrelsen. Medlemskapet innebär att individen kan göra allt ifrån att hjälpa barn med 

läxläsning till att vara engagerad i olika projekt eller sitta med i styrelsen.  

 

Frivillig 

Som frivillig i respektive organisation finns möjlighet att engagera sig i olika aktiviteter 

eller volontärarbete. Ideella organisationer är beroende av ideella krafter för att fortsätta 

sitt arbete. Att vara frivillig innebär att individen inte har ett ekonomiskt vinstintresse i 

det han eller hon utför. Anledning till det ideella engagemanget skiljer sig åt men kan 

bland annat vara en vilja att göra gott för samhället. 

 

Givare 

En givare kan antingen erbjuda bidrag eller gåvor. En bidrags-/gåvogivare kan vara en 

fysisk eller juridisk person och är en viktig person för att ideella organisationer ska 

kunna genomföra sin verksamhet. Givarens bidrag och gåvor är frivilliga och kan när 

som helst upphöra. De utgår från givarens engagemang (frii.se).  

 

Engagerade Individer 

I vår uppsats kommer begreppet engagerade individer att användas. Detta är ett 

samlingsnamn för medlemmar, frivilliga samt givare. Engagerade individer är personer 

vilka är olika grad aktiva i organisationerna som utgör vårt urval.  

 

Empowerment  
Refererar till att stärka individens självförtroende och få individen att ansvara för sina 

egna handlingar genom att formulera egna mål. Begreppet empowerment omfattar även 

till stor del ett självständigt arbete (NE, 2012). Vidare innebär detta att det är viktigt för 

ledningen att tillhandahålla anställda med rätt kunskaper, få dem motiverade till att 

hantera situationer självständigt och fatta egna beslut (Hughes et al., 2006, s. 271). 

 

Kravprofil  
Vid en rekrytering utformas en mall över vilka egenskaper och erfarenheter som ska 

ligga till grund för anställningen. En kravprofil är fördelaktigt att inneha då både 

organisationen och de sökande vet vad som efterfrågas vilket tydliggör och förenklar 

rekryteringsprocessen (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 83).  
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1. INLEDNING 
Denna studie handlar om att rekrytera rätt ledare till en ideell organisation, där varje 

individ i organisationen samt samhället ska tas i beaktning. Det leder till vår 

problemformulering och även syftet med denna studie. I detta kapitel kommer även de 

avgränsningar vi valt att göra nämnas. Framförallt vill vi lyfta fram varför ämnet är 

relevant och visa på att en efterfrågan på denna typ av studie finns.  

1.1 Problembakgrund 
 

Många ideella organisationer skiljer sig från ett vinstdrivande företag inom en rad 

områden. Den huvudsakliga skillnaden ligger i syftet bakom organisationen. Syftet i den 

ideella organisationen grundar sig inte i erhållen vinst åt ägarna utan kan till exempel 

ligga i att förändra omvärlden. Det motiverar individer att engagera sig i organisationen, 

vilket betyder att i ideella organisationer finns ett stort antal medlemmar, frivilliga och 

bidragsgivare. Dessa engagerade individer väljer ofta organisationen på grund av 

osjälviska skäl och gemensamma värderingar (Maddrell, 2000, s. 130). Att samordna 

alla engagerade individer i den ideella organisationen är av stor betydelse, då de har en 

avgörande roll vid möjliggörandet att uppnå organisationens syfte. Utan deras 

engagemang riskeras organisationens existens. För att framgångsrikt samordna dessa 

individer är det av stor vikt att inneha en välfungerande ledning, styrelse samt ledare, 

vilka gör det möjligt att säkerställa produktivitet och engagemang från dessa individer. 

En välfungerande ledning är betydelsefullt då det handlar om ett stort antal individer 

som behöver samordnas och tilldelas uppgifter. Utöver dessa uppgifter krävs en ledning 

för att säkerställa att organisationens resurser används för att nå uppsatta mål. 

 

Vanligtvis i ideella organisationer föreslås styrelsen och en del ledarpositioner av en så 

kallad valberedning (Se bilaga I), där organisationens medlemmar får vara med och 

bestämma (Wolf, 1999, s. 68). Fallet ser dock annorlunda ut i en del ideella 

organisationer. Det finns ideella organisationer vilka har etablerat sig väl på den 

finansiella marknaden och vuxit sig så pass stora att uppgifter som finansiering, 

marknadsföring och redovisning fått allt större betydelse (Wolf, 1999, s. 86). Detta har 

resulterat i att rekryteringsprocesser liknande ett vinstdrivande företag används och de 

sökta kompetenserna till ledarpositioner är i stor utsträckning detsamma (FRII A, 2012). 

På grund av organisationernas betydande storlek och olika hierarkiska nivåer samt 

kravet på att samordna de engagerade individerna har ett behov i form av personer med 

professionell expertis, så som administrativa kunskaper inom ekonomiområden, vuxit 

fram. Exempelvis efterfrågas nu personer med kvalifikationer inom redovisning då 

organisationen vuxit och är i behov av noggrann och kontrollerad redovisning av den 

allt större omsättningen.  

 

För att möta denna expertis, vilken numera efterfrågas, rekryteras ofta ledare som 

tidigare arbetat inom vinstdrivande företag. Till exempel Rädda Barnens nuvarande chef 

för kommunikation och insamling som har rekryterats från företaget Nokia Svenska AB, 

där hon arbetade som marknadschef (Rb, 2007). Detta kan leda till problem, i form av 

att möten med engagerade individer utan arvoden inte utförs på ett fördelaktigt sätt. 

Anledningen till att en rekrytering av externa ledare kan resultera i problem, grundar sig 

i att en förståelse för de utmaningar, vilka kan tillkomma en ideell organisation, saknas 

(Taliento & Silverman, 2005, s. 5).  

 



 

 

2 

 

 

De utmaningar ledaren kan ställas inför i en ideell organisation är bland annat 

begränsade resurser och problematik att erhålla konkreta resultat. Problematiken med att 

kvantitativt mäta resultat grundas bland annat i en medvetenhet om att detta är en svår 

uppgift och därför görs ett val att inte försöka. Valet att inte försöka grundar sig i att det 

riskerar att ge fel fokus och fel beteende i organisationen (FRII B, 2012). En ytterligare 

utmaning är det faktum att samhället har en avgörande roll i hur en arbetsuppgift skall 

genomföras samt om den ska utföras överhuvudtaget (Gustafson, 2006, s. 9). Det 

innebär att det kan vara problematiskt att erhålla finansiering till vissa projekt då de är 

svåra att förmedla till samhället (FRII B, 2012). Om samhället inte förstår projektet och 

dess mening lämnas heller inga bidrag, vilket gör projekten omöjliga att genomföra. 

Dessa utmaningar försvårar i sin tur en övergång från ett vinstdrivande företag till 

ideella organisationer.  

 

Det finns organisationer och situationer där ledare som rekryterats externt från 

vinstdrivande företag mött ett motstånd från medlemmar när de överfört sin tidigare 

ledarstil till den nya arbetsplatsen (Lindberg, 1999, s. 40). Alla beslut, visioner och 

program granskas, därav vikten av en kompetent och erfaren ledare som samtidigt delar 

organisationens värderingar. Detta på grund av att ledningen i organisationen har en 

framträdande roll och är dess ansikte utåt. Ett behov skapas därmed att både vara 

effektiv samt trogen sina ideal och organisationens värderingar, vilket inte är lätta 

uppgifter, speciellt när resultat är svåra att mäta (Lindberg, 1999, s. 11). Vidare är det 

betydelsefullt att alla individer i organisationen har gemensamma värderingar för att 

göra det möjligt att från samhället samla in resurser. Finns det misstankar om att en 

ledare för en ideell organisation inte delar dess värderingar finns samtidigt en risk att 

personer i samhället inte känner ett förtroende för organisationen. Icke gemensamma 

värderingar kan även resultera i en frustration bland engagerade individer och därmed i 

en försämrad sammanhållning, bland annat på grund av skilda åsikter ifråga om hur 

resurser ska användas (Solansky et al., 2008, s. 206). Alla dessa utmaningar har 

resulterat i en svårstyrd organisation, vilken präglas av både en professionell och ideell 

verksamhet. Innebärande att den ideella verksamheten utgörs av volontärarbete och 

omfattar aktivt engagerade individer vilka arbetar utan arvode. Den professionella 

verksamheten utgörs av ledare och sina medarbetare i organisationen vilka arbetar med 

arvoden. Den sistnämnda verksamheten omfattar även uppgifter likt redovisning och 

finansiering vilka kräver medarbetare med expertis inom dessa områden.  

 

I och med att dessa ideella organisationer besitter både en professionell och en ideell 

verksamhet finns anledningar att tro att olika behov av kravprofiler (Se 

begreppsförklaring) på ledare finns i organisationen. De olika behoven resulterar i att 

meningsskiljaktigheter mellan individer vilka erhåller arvode och engagerade individer 

utan arvoden, kan existera. Om meningsskiljaktigheterna inte uppmärksammas finns en 

risk att dessa eskalerar i ett missnöje från de aktivt engagerade individerna. Detta som 

ett resultat av problematiken med att rekrytera en ledare med fokus på dennes 

administrativa och ekonomiska kunskaper och inte på grund av dennes engagemang för 

organisationens syfte. För individerna utan arvoden finns ett engagemang att tänka på 

och hjälpa sina medmänniskor samt omgivningen. Detta engagemang kan leda till att de 

möjligtvis uppoffrar egen tid och resurser för att uppfylla organisationens mål. Därmed 

är fokus riktat mot att ge de insamlade resurserna till medmänniskor eller använda dem 

till organisationens ändamål (Petersson, 2009). När en del av de insamlade resurserna 

går till att betala ledningens lön, löneförhöjningar samt förbättringar i infrastrukturen 
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kan motsättningar från dessa individer uppkomma (Grossman & Rangan, 2001, s. 328). 

Motsättningarna kan vidare eskalera och skapa klyftor i organisationen om ledarens 

befogenheter är alltför stora. Spänningar och motsättningar försvårar uppgiften att 

införskaffa sig en bra position i ett hårt samhällsklimat då ett fokus ligger på 

konflikterna i organisationen istället för att nå resultat (Lindberg, 1999, s. 11). Med 

såväl frivillig arbetskraft som anställda finns risker att sådana konflikter uppstår. Detta 

sker oftare i de större ideella organisationerna på grund av den tydliga avgränsningen 

mellan professionell och ideell verksamhet (Lindberg, 1999, s. 11).  

 

Eftersom det är den ideella verksamheten som attraherat medlemmar, frivilliga och 

givare att välja organisationen är det betydelsefullt att ledaren klarar av att engagera och 

samordna individerna (Hoffmann, 2006, s. 175). Att behålla ett aktivt engagemang 

bland sina medlemmar, frivilliga och givare är en viktig aspekt då dessa har en 

betydelsefull roll för organisationens framtid (Wolf, 1999, s. 86). Det finns dock 

exempel på händelser vilka har försvårat uppgiften att säkerställa deras engagemang. 

Bland annat fallet där Röda Korsets före detta chef misstänks ha förskingrat över 7,7 

miljoner kronor. Ett annat exempel är informationen som nådde svenska folket att Röda 

Korsets ordförande, Bengt Westerberg, har ett arvode på 68 500 kronor, vilket anses av 

många som alldeles för högt. Liknande händelser har resulterat i ett minskat förtroende 

bland engagerade individer för en professionell expertis i ledningen och år 2010 

lämnade i bara Röda Korset 30 000 medlemmar organisationen (Behdjou, 2010). I och 

med förskingringen av de insamlade resurserna eller användningen av dessa till 

löneförhöjningar har medlemmar, frivilliga och givares engagemang uppfattats som 

förgäves. Detta på grund av utebliven belöning. De engagerade individerna har varken 

tilldelats en lön för mödan de lagt ner och vidare har inte de insamlade resurserna 

använts på det sätt de var avsedda. Eftersom de insamlade resursernas användning till 

att förbättra omvärlden agerat belöning för dessa engagerade individer står de nu helt 

utan någon form av belöning. Därför krävs, utöver den professionella expertis och 

administrativa roll, att ledaren innehar kunskaper i att tydliggöra visionen samt föra den 

samman med administrationen (Lindberg, 1999, s. 28). Att på ett fördelaktigt sätt leda 

den komplexa organisationen, vilket ideella organisationer är, krävs därför en enorm 

övertygelse och därmed även tydliga visioner (Lindberg, 1999, s. 29). Det betyder att 

det finns svårigheter vid valet av ledare i ideella organisationer, där anställda, 

medlemmar, frivilliga och givare liksom samhället behöver tas i beaktning.  

 

Vår uppfattning är att forskning och studier i Sverige kring ideella organisationer och 

dess ledarskap är i det närmaste obefintlig. Denna uppfattning baseras på ett gediget 

sökande i olika databaser efter vetenskapliga rapporter kring området. Studier av ideella 

organisationer är fåtaliga samtidigt som det finns mängder med studier om ledning inom 

den offentliga sektorn samt privata företag (Quink, 2008, s. 144). Publicerade begrepp 

och teorier inom ledarskap är inte alltid anpassade och applicerbara på ideella 

organisationer. Det betyder att dessa organisationer sällan finns representerade inom 

tidigare forskning (Ström, 2012). Den forskning som finns kring ideella organisationer 

har fokuserat på områden som USA och Israel (Se exempelvis Champoux, 2001; Pearce 

et al., 2004; Jaskyte, 2004). I och med detta anser vi det vara värdefullt att studera den 

svenska marknaden då den skiljer sig från USA och Israel. Den mest vedertagna 

litteraturen om ideell sektor är Wolfs studier, vilken härstammar från 1999. Sedan 1999 

har omvärlden och kontexten för dessa organisationer ändrats (Hesselbein, 2004, s. 3f) 

och ny forskning efterfrågas.  
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Nyare forskning har berört ämnen om att skapa lojalitet och lämpliga ledaregenskaper 

utan eventuella konflikter och spänningar i åtanke. Tidigare forskning har således inte 

berört hur olika behov av ledare och meningsskiljaktigheter ser ut mellan den 

professionella och ideella verksamheten samt vilket ledarskap som är fördelaktigt för att 

möta båda verksamheternas behov. Vi anser detta vara märkligt då ideella organisationer 

har stor betydelse för samhället. Därmed ser vi en kunskapslucka vilken är i behov att 

fyllas och en efterfrågan på vår studie.   

1.2 Problemformulering 
 

Vilka olika behov av ledarskap och vilka meningsskiljaktigheter finns mellan ideell och 

professionell verksamhet i ideella organisationer? Vilket ledarskap är fördelaktigt i 

ideella organisationer?  

1.3 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att utreda vilka olika behov av ledarskap och vilka 

meningsskiljaktigheter som finns mellan professionell och ideell verksamhet. Syftet 

grundar sig i att, genom en kvalitativ och kvantitativ studie, få en ökad förståelse för 

vem som ska anställas till ledarpositioner inom dessa organsationer, samtidigt som alla 

individer i organisationen tas i beaktning. Utifrån syftet har vi valt att reflektera över 

lämpliga ledaregenskaper och tidigare erfarenheter vilka kan möta de olika behov av 

ledarskap som kan tänkas existera. Två delsyften har utformats: 

 

 Undersöka huruvida en kravprofil vid rekrytering av ledare bör fokusera på 

tidigare erfarenheter inom den ideella organisationens område/mål eller 

kunskaper inom ledning och administrativa uppgifter. 

 Undersöka vilka ledaregenskaper som ger fördelaktiga resultat på medlemmars, 

frivilligas och givares prestation för arbetet och skall fokus ligga på dessa 

egenskaper vid en rekrytering? 

1.4 Avgränsningar  
 

De ideella organisationer vi har valt att fokusera på i vår studie är icke-statliga 

organisationer utan vinstdrivande syften. Organisationern vi syftar till har inga 

kommersiella mål utan ideella mål. Vi har som avsikt att fokusera på organisationer 

vilka arbetar med mänskliga rättigheter, humanitära insatser eller miljöfrågor. 

Mänskliga rättigheter anses vara internationella och gäller alla oavsett härkomst, kön 

och religion med mera. Ett arbete med humanitära insatser innebär hjälp till utsatta vid 

katastrofer samt ett långsiktigt arbete med återuppbyggnad och utveckling. Miljöfrågor 

omfattar även det ett stort antal individer då det berör frågor om miljön, vilka alla 

individer är beroende av. Då alla dessa tre områden har syften vilka är betydelsefulla för 

omgivningen och därmed för ett stort antal individer väljer vi att inkludera dessa 

områden i vår studie. Vidare har vi valt dem på grund av att vi anser att de olika 

behoven av ledare som vi har avsikt att studera kan lättare utvisa sig i dessa 

organisationer än i övriga ideella organisationer. Grunden i det antagandet är baserat på 

individers vilja att engagera sig i organisationen på grund av dess syfte och betydelsen 

av arbetet de utför.  
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Om exempelvis en humanitär organisation förskingrar pengar kan det ha förödande 

konsekvenser för de individer resurserna ämnar hjälpa. Således har vi exkluderat andra 

övriga ideella organisationer, såsom exempelvis idrottsorganisationer. Bland annat på 

grund av att en ledare (till exempel coach) i en sådan organisation är i behov att inneha 

erfarenhet från den specifika idrotten och det är något som efterfrågas av alla 

inkluderade individer i organisationen. Då det är de olika behoven av ledarskap vi 

ämnar studera finner vi dessa organisationer inte vara relevanta i vår studie. De ideella 

organisationer vi har för avsikt att studera innehar aktivt engagerade individer och ett 

stort antal fast anställda med lön. Det ska finnas både en professionell och en ideell 

verksamhet i organisationen, där olika behov av ledarskap kan tänkas finnas.  

 

Vår studie omfattar positioner inom ledning eftersom de har en betydelsefull roll för hur 

väl organisationen lyckas. Vidare innebär dessa positioner komplexa arbetsuppgifter där 

vanliga anställda likväl som engagerade individer samt samhället behöver tas i 

beaktning. Vi ämnar undersöka vilka kravprofiler som finns och hur de ska tillgodoses. 

Vi vill även göra det möjligt att se de meningsskiljaktigheter och spänningar som kan 

existera mellan ledning och de engagerade individerna i organisationen. I och med valet 

av ledarpositioner, finns inom de ideella organisationer vi valt att fokusera på olika 

hierarkiska nivåer där flera sådana positioner existerar. 

 

Vidare i texten när vi benämner ideella organisationer syftar vi till de organisationer 

vilka faller inom de kriterier vi beskrivit ovan. Dessa organisationer omfattar ett stort 

antal engagerade individer. Begreppet engagerade individer omfattar alla de individer i 

organisationen som i olika grad är aktiva, bland annat medlemmar, frivilliga och givare, 

vilka alla arbetar utan arvoden.  
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2. TEORETISK METOD   
För att göra det möjligt för läsaren att utvärdera trovärdigheten på resultatet av vår 

studie presenterar vi i detta kapitel ämnesval, förförståelse, perspektiv, vetenskapligt 

förhållningssätt, angreppssätt, forskningsstrategi, insamling av källor samt källkritik. I 

kapitel fyra kommer mer praktisk information hur utformningen gått tillväga. 

2.1 Ämnesval  

Vanligtvis sker rekrytering till ledarpositioner inom ideella organisationer via en så 

kallad valberedning. Det sker dock inte i alla ideella organisationer (Wolf, 1999, s. 68). 

Det finns ideella organisationer, vilka arbetar med mänskliga rättigheter, humanitära 

insatser samt miljöfrågor, som använder sig av rekryteringsprocesser liknande 

vinstdrivande företag, där tidigare erfarenheter inom ledning och administrativa 

kunskaper söks. Det skapar meningsskiljaktigheter i organisationen då aktivt 

engagerade individer utan arvoden har svårt att acceptera att de tidigare erfarenheterna 

av ledning samt administrativa kunskaper prioriteras. Dessa meningsskiljaktigheter 

innebär att den ideella delen i organisationen, med medlemmar, frivilliga och givare 

inkluderade, kan tänkas ha andra behov av ledaregenskaper än den professionella delen. 

Vidare kan dessa meningsskiljaktigheter eskalera i konflikter och ett minskat 

engagemang. Dessa motsättningar, tillsammans med ett fåtal studier kring ämnet 

utvecklade ett intresse för detta område. Det blev därmed en självklarhet att se huruvida 

det är möjligt att undvika dessa problem och söka en förståelse för vem som ska väljas 

till ledningen i organisationerna.  

2.2 Förförståelse 
 

Förförståelse innebär de teorier, synsätt och erfarenheter vi innehar av ämnet som ska 

studeras innan studien påbörjats (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Förförståelsen 

hjälper oss att formulera vetenskapliga problem och driva oss till att finna svaret på 

frågan vilket är ett resultat av att tankeled i vår förförståelse saknas (Bjereld et al., 2009, 

s. 14f). Med förstahandsförförståelse menas de kunskaper vi innehar genom tidigare 

erfarenheter. Andrahandsförförståelse innebär de kunskaper vi inhämtat från teoretiskt 

lärande. Vi är under studiens genomförande medvetna om att viss förförståelse kan ha 

en negativ aspekt i samband med att den ger oss förutfattade åsikter om kommande 

resultat (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Till exempel förväntar vi oss, utifrån eget 

arbete inom ideell sektor, att medlemmar, frivilliga och givare föredrar en ledare som 

har en bakgrund i ideellt arbete. Vi anser ändock förförståelsen vara nödvändig för att vi 

ska kunna finna mening i ämnet studien avser (Hartman, 2001, s. 191).  

  

Förstahandsförförståelse från ideella organisationer har vi båda två erhållit då vi på 

varsitt håll varit aktiva inom ideella organisationer. En av oss har även suttit med i en 

styrelse för en ideell organisation. Av erfarenheterna har vi erlagt varsin förståelse för 

hur det går till i det dagliga arbetet i ideella organisationer samt vilka ledaregenskaper 

som enligt oss verkar fördelaktiga.  

 

Att vi båda två studerar civilekonomprogrammet med inriktning mot service 

management har gett oss betydande teoretiskt vetande. Därmed är vår 

andrahandsförförståelse betydelsefull genom att vi studerat företagsekonomi och erhållit 

en bred kunskap om bland annat rekrytering till ledarpositioner.  

 



 

 

7 

 

Att studera ledarskap och hur olika egenskaper påverkar medarbetarna har vi stor 

erfarenhet av då vi på magisternivå inriktat oss på management och även studerat dess 

betydelse inom företagsekonomi. Att inneha dessa företagsekonomiska kunskaper 

resulterar i ett fördelaktigt analytiskt och kritiskt tänkande genom hela studien. Vidare 

anser vi att vår teoretiska förförståelse hjälpt oss med att snabbt finna relevant 

forskning, då vi känner till forskare inom området eftersom dessa frekvent återkopplats 

till under vår studietid. Vi är dock medvetna om att det mesta av vårt teoretiska lärande 

utgått ifrån vinstdrivande företag och har med oss det i åtanke genom studien.  

 

De teoretiska kunskaper vi besitter samt våra erfarenheter av ideella organisationer har 

med stor sannolikhet påverkat vårt val att studera de olika kravprofiler som kan tänkas 

existera, samt vikten av rätt ledaregenskaper. Dessutom har tidigare studier om 

fördelaktiga ledaregenskaper väckt ett intresse inom detta område. Arbetet inom ideella 

organisationer har även gett oss insikt i sådana organisationer och vi har genom egna 

erfarenheter kunnat urskilja problem gällande vilka ledaregenskaper som kan verka 

fördelaktigt för att motivera engagerade individer inom organisationen. Vidare kan våra 

val av teorier ha påverkats av denna förförståelse på ett sådant sätt att vi väljer teorier vi 

sen tidigare studerat, till exempel Human Resource Management, vilket vi funnit vara 

intressant.  

2.3 Perspektiv 
 

Genom hela studiens utförande kommer ett organisationsperspektiv att användas. Med 

ett organisationsperspektiv menas att alla individer (ledning, anställda, medlemmar, 

frivilliga och givare) i organisationen berörs samt att mål uppnås. Vi har valt ett sådant 

perspektiv då vi har som avsikt att göra det möjligt att få en förståelse för både den 

professionella och den ideella verksamhetens behov. Vidare ämnar vi även undersöka 

hur meningsskiljaktigheter och även potentiella spänningar i organisationen ser ut. Vi 

har som avsikt att samtidigt söka fördelaktiga ledaregenskaper vilka har en positiv 

inverkan på alla inkluderade i organisationen. Genom att inneha ett 

organisationsperspektiv tas även i beaktning att organisationens ändamål ska uppnås 

och inte enbart ett fokus på goda relationer. Att se och motverka den spänning som kan 

uppstå mellan ledaren och de aktivt engagerade individerna är inkluderad i syftet med 

vår studie. Det leder till att ett organisationsperspektiv bör användas för att kunna 

erhålla den bild av den ideella organisationen som behövs för att på ett tillförlitligt sätt 

svara på den problemformulering vilken ligger i fokus under studien.   

 

Det kan tänkas att vår studie möjligtvis kunnat utföras från ett annat perspektiv. Till 

exempel utifrån enbart de aktivt engagerade individernas sida eller utifrån ett 

lönsamhetsperspektiv. Vi anser dock att det inte hade gett oss en tillförlitlig insamling 

av information, vilket är nödvändigt vid sökandet efter svar på vår problemformulering. 

Om ett annat perspektiv än organisationens hade använts, hade med största sannolikhet 

vår problemformulering blivit annorlunda då vi enbart hade kunnat utforma studien ur 

en annan synvinkel och inte den nu tänkta.  
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2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Vetenskapligt förhållningssätt refererar till hur vi uppfattar verkligheten runt omkring 

oss och hur vår värld hänger samman. Det innebär en kunskap att göra det möjligt att se 

de existerande samband som kan utläsas mellan företeelser, beteenden och handlingar i 

det verkliga livet (Bjereld et al., 2009, s. 71). Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 25f) 

är det av stor vikt att förstå de olika förhållningssätten som finns då de skapar en 

förståelse för studiens framgång. 

 

I vår studie sökes en bättre förståelse för hur vårt urval av respondenter uppfattar det 

befintliga ledarskapet. Vidare ämnar vi få en förståelse för vilka behov av 

ledaregenskaper och erfarenheter som finns. Utifrån det sökes en förståelse för hur 

meningsskiljaktigheter och även spänningar ser ut beroende på individers olika behov 

av ledarskap. För att nå denna förståelse har vi valt att göra en kvalitativ samt en 

kvantitativ studie. Genom vår studie har vi möjlighet att tolka erhållna svar. Kunskapen 

och förståelsen vi söker erhålls således genom svar från våra respondenter och även hur 

individerna i organisationen handlar. Det argumenterar för att ett hermeneutiskt 

förhållningssätt ligger till grund för vår studie, vilket syftar till att förstå verkligheten 

genom den mänskliga existensen (Patel & Davidson, 2011, s. 28). Med detta menas att 

vi fokuserar på hur individerna i organisationen uppfattar omvärlden, det vill säga hur 

de uppfattar situationen de verkar i. Tolkningarna vi gör påverkas av vår egen 

förförståelse samt förkunskaper och således är resultatet av studien en blandning av vårt 

urvals uppfattning samt vår egen. Att studien även påverkas av våra tidigare 

erfarenheter innebär att vår forskarroll har ett subjektivt engagemang, vilket ytterligare 

indikerar på ett hermeneutiskt förhållningssätt (Patel & Davidson, 2011, s. 29). Vidare 

betyder det att vi inte kan nå konkreta och mätbara företeelser, som att se potentiell 

ökad omsättning för den ideella organisationen, när de lämpliga ledaregenskaperna 

tillförs. Vi ämnar således att studera och tolka ledare, anställda samt medlemmar, 

frivilliga, och givares uppfattningar om meningsskiljaktigheter/spänningar som finns 

samt vilka lämpliga ledaregenskaper som kan existera. Det betyder i sin tur att 

resultaten måste analyseras via det sammanhang de uppkom.  

 

Med ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär det att vi genom studiens gång 

efterfrågar att se situationen genom individernas, vilka vi ämnar studera, ögon (Cohen et 

al., 2011, s. 32). Vi utgår från att varje individ ser på fördelaktiga ledaregenskaper på 

olika sätt. Således är det viktigt att vi i vår studie inkluderar ledare och anställda samt 

medlemmar, frivilliga och givare, i ett försök att nå fler synvinklar och upplevelser. I 

och med detta är vi medvetna om att ett val av andra respondenter hade med stor 

sannolikhet påverkat resultatet. Således finns, genom studiens gång, ett fokus på 

uppfattningar och upplevelser individerna i organisationen har i varje situation (Bjereld 

et al., 2009, s. 73). 

 

Vi har tidigare nämnt att vi ämnar studera verkligheten i dess sammanhang och inte 

studera bit för bit tills en sanning nås, vilket syftar till ett positivistiskt förhållningssätt 

(Johansson-Lindfors, 1993 s. 46). Vårt syfte med denna studie är således att studera 

respondenterna och deras svar om hur situationer upplevs. Vidare kommer dessa svar att 

tolkas och därefter sättas in i en helhet, det vill säga vi ämnar tolka svaren i ett 

sammanhang.  
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2.5 Angreppssätt 
 

För att nå vårt syfte är det av betydelse att relatera teori och empiri med varandra, det 

vill säga koppla samman det som studerats med existerande teorier (Patel & Davidson, 

2011, s. 23). För att göra det möjligt att utforma vår studie på ett fördelaktigt sätt och 

därmed få en bättre förståelse för individernas uppfattningar i organisationen valde vi att 

fördjupa våra kunskaper utifrån redan existerande material kring ämnet. Således har vår 

studie haft en utgångspunkt i befintlig teori, vilket även påverkat val av frågor till 

respondenterna. Det betyder att vår studie influerats av ett deduktivt angreppssätt för att 

relatera teori med empiri. Med ett deduktivt angreppssätt menas att följa ”bevisandets 

väg”, vilket innebär en utgångspunkt i befintliga teorier, där hypoteser härleds och 

genom empirin testar ifall teorin överensstämmer med verkligheten (Patel & Davidson, 

2011, s. 23).  

 

Däremot har vi inte testat ifall befintliga teorier överensstämmer med verkligheten men 

teorierna har ändå haft en betydelsefull del i vår studie, speciellt vid utformandet av 

frågor. Vi hoppas att våra nya tolkningar och förståelser för forskningsobjekten i 

framtiden kan leda till utformandet av nya teorier samt skapa en grund för nya 

forskningsområden.  

 

På grund av vårt hermeneutiska förhållningssätt, där vi söker och tolkar individernas 

uppfattningar, anser vi det vara nödvändigt att utgå från befintliga teorier. Befintliga 

teorier tillhandahåller oss med den information som är nödvändig för en djupare 

förståelse för uppfattningarna bland individerna i organisationen. Således exkluderas i 

vår studie två alternativa metoder för att relatera teori med empiri. De två exkluderade 

metoderna är ett induktivt och ett abduktivt angreppssätt. Med ett induktivt angreppssätt 

menas en utgångspunkt i verkligheten för att därefter formulera nya teorier (Patel & 

Davidson, 2011, s. 23). Abduktion innebär en kombination av induktion och deduktion 

vilket ger en chans till den ursprungliga teorin att utvecklas och få en chans att bli mer 

generell (Patel & Davidson, 2011, s. 24). Risker med ett abduktivt angreppssätt är att 

forskare då har en tendens att välja forskningsobjekt begrundat på tidigare erfarenheter, 

vilket kan leda till formulering av en teori som utesluter alternativa tolkningar. 

2.6 Forskningsstrategi  
 

Vårt syfte med studien ligger i att undersöka hur de olika behoven av ledare och 

meningsskiljaktigheter/spänningar mellan professionell och ideell verksamhet ser ut. 

Utöver detta ämnar vi även få en förståelse för vilka ledaregenskaper som är 

fördelaktiga i organisationen, således är nyttjandet av både en kvalitativ samt kvantitativ 

studie att föredra. En kvalitativ studie kan hjälpa oss med att se en helhetsbild, nå 

information som ger möjlighet att gå in på djupet och en möjlighet att se sammanhang 

(Holme & Solvang, 1997, s. 78). Det betyder vidare att vi får en ökad förståelse samt 

mer och djupgående information från våra respondenter, vilket ger bättre uppfattning 

om situationen (Holme & Solvang, 1997, s. 79). Således får vi möjlighet att tolka och 

reflektera över de olika behov och meningsskiljaktigheter som finns i organisationen 

samt vilka ledaregenskaper som är fördelaktiga. Vi finner att de frågor vi ställer, i den 

kvalitativa studien, med genomgående öppenhet kommer tillhandahålla oss med unik 

information och upplevelser från respondenternas egna synvinklar. 
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Vi är dock medvetna om riskerna med en kvalitativ studie, huruvida det faktiskt är 

möjligt att generalisera svaren vi tillhandahåller till övriga ideella organisationer med 

liknande organisationsstruktur. Vid genomförandet av den kvalitativa studien är vi 

medvetna om att det finns risker i och med att urvalet uppfattar situationer olika (Holme 

& Solvang, 1997, s. 80). Dock finner vi, efter tolkning av tillhandahållna svar, att 

överensstämmelser gällande berörda aspekter finns i organisationerna.  

 

En viktig skillnad mellan dessa två metoder (kvalitativ och kvantitativ metod) grundar 

sig i huruvida vi använder oss av siffror och statistik, där en kvantitativ studie är 

strukturerad och formaliserad med statistiska mätmetoder i centrum. En kvalitativ studie 

har ett mer förstående syfte, där en djupare förståelse är i centrum (Holme & Solvang, 

1997, s. 13f). Valet mellan metoderna bör ha en utgångspunkt från den 

problemformulering och studie vi ämnar utforma med en åtanke om vilken kunskap 

som söks (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Ofta om det vi söker är att tolka och förstå 

samt se underliggande mönster är en kvalitativ studie att föredra (Patel & Davidsson, 

2011, s. 14). 

 

I ett försök att överkomma risken med begränsad överförbarhet till övriga liknande 

organisationer har vi även valt att utforma en kvantitativ studie. Valet med en 

kvantitativ studie grundar sig i den betydelsefulla storleken på den ideella verksamheten 

i organisationen, där ett stort antal aktivt engagerade individer ingår. För att nå denna 

del av organisationen och därmed behålla vårt organisationsperspektiv gjordes ett val att 

även inkludera en kvantitativ studie. Detta på grund av att de engagerade individerna i 

organisationen kommer från olika bakgrund med väldigt spridda erfarenheter vilket 

motiverar oss att nå ett större urval. Genom att nå ut till fler av dessa individer anser vi 

oss bättre erhålla en helhetsbild och därmed göra det möjligt att få svar på vår 

problemformulering. Vi anser att vi genom en kvantitativ studie erhåller fler upplevelser 

samt åsikter kring meningsskiljaktigheter och ledaregenskaper vilket ger oss möjlighet 

att reflektera och tolka resultatet. Att välja en kvalitativ studie med frågor till endast ett 

fåtal individer hade lett till större risker att erhålla en felaktig förståelse för hur 

meningsskiljaktigheter ser ut och även för den kravprofil de engagerade individerna har. 

Vi har tidigare nämnt att det är av stor vikt att göra anställda liksom engagerade 

individer nöjda, därmed anser vi att en kvantitativ studie hjälper oss med att se vad den 

senare delen efterfrågar. En kvantitativ studie ger oss möjlighet att hitta mönster och 

samband (Bjereld, 2009, s. 118), vilket underlättar vid sökandet efter ett fördelaktigt 

ledarskap.   

 

Vi ämnar således utföra både en kvalitativ och en kvantitativ studie då vi vill erhålla den 

mängd material vilket kan minimera risken för att vår tolkning av studien blir 

missvisande. Vidare används både en kvalitativ och en kvantitativ studie då det är 

organisationens perspektiv vi utgår ifrån. Vi finner att detta tillvägagångssätt möjliggör 

att detta perspektiv uppnås, där alla kategorier i organisationen är inkluderade.   
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2.7 Insamling av källor 
 

För att på ett fördelaktigt sätt kunna utvärdera vårt ämne har vi använt oss av primär 

samt sekundärkällor. Vi har använt oss av dessa källor för att finna information kring 

vårt ämne studien berör. En ytterligare anledning till användandet av sekundärkällor 

grundar sig i att få möjlighet att finna relevanta primärkällor. Sekundärkällor innebär 

redan existerande källor, vilka tidigare analyserats av andra i ett annat syfte, och är 

viktiga att kritiskt granska samt ifrågasätta dess trovärdighet innan användning 

(Saunders et al., 2003, s. 204). Vi har använt oss av olika databaser för erhållandet av 

relevanta vetenskapliga artiklar och böcker. Exempel på ord som använts när vi sökt är; 

Nonprofit organizations and management, tensions in nonprofit organizations, 

nongovernmental organizations och successfull leadership nonprofit organizations. 

Vidare har vi funnit olika vinklar kring vårt ämne för att kunna utforska och erhålla svar 

på vår problemformulering. EBSCO, vilket är Umeåregionens vetenskapliga databas, 

och Google Scholar är de databaser som mest frekvent har använts då de håller en hög 

standard på sina innehållande vetenskapliga artiklar och möjliggör på sådant sätt att en 

trovärdighet för artiklarnas innehåll erhålls. Dessa källor har vidare kritiskt granskats 

och jämförts med varandra för att få en helhetsbild av materialet och även se olika 

infallsvinklar så att studien får en hög trovärdighet.  

 

Primärdata, vilket syftar till data vi själva varit med och samlat in samt har skapats 

under studiens gång (Bell, 2006, s. 125), kommer att presenteras i olika kapitel som 

följer. Hur vi gått tillväga för att samla in primärdata återfinnes i metodkapitlet och de 

resultat vi kommit fram till återfinnes i resultatkapitlet.  

2.8 Källkritik 
 

Källmaterialet som används i vår studie har kritiskt granskats för att på sådant sätt få 

den helhetsbild av materialet som är nödvändigt för att ge en verklig bild av resultatet 

(Holme & Solvang, 1997 s. 131). Att kritiskt granska en källa innebär att ifrågasätta 

dess trovärdighet och därmed göra det möjligt att utesluta aspekter som påverkar denna 

trovärdighet negativt (Patel & Davidson, 2011, s. 68f). För att möjliggöra för ett kritiskt 

granskande på ett fördelaktigt sätt har vi analyserat källorna genom fyra kriterier: 

Äkthet, Tidssammanband, Oberoende och Tendensfrihet (Thurén, 2005 s. 13). 

 

Äkthet: Refererar till att källan inte är en förfalskning utan att den är vad den faktiskt 

utger sig för att vara (Thurén, 2005, s. 19). Då våra teorier är vetenskapliga artiklar 

hämtade från EBSCO och Google Scholar och är publicerade i välrecenserad litteratur 

anser vi dessa vara det de utger sig för att vara. Vidare arbetar våra valda respondenter 

aktivt inom ideella organisationer vilket vi menar ger dem den erfarenhet och kunskap 

som krävs för att ge riktig information. 

 

Tidssammanband: Refererar till hur väl sanningen stämmer överens med källans 

återberättelse och tiden till den faktiska händelsen ägt rum (Thurén, 2005, s. 13), vidare 

innefattar det att källans trovärdighet ökar desto mer nära i tiden den är skriven (Thurén, 

2005, s. 30). Vi är medvetna om att några av våra valda teorier kan fallera på denna 

aspekt då de är några år gamla, dock anser vi att dessa ger oss relevant information till 

vår studie. Vi anser de vara relevanta på grund av erfarna och välinsatta författare i 

ämnet samtidigt som senare publicerade källor varit svåra att finna.  

 



 

 

12 

 

Oberoende: För att en källa ska erhålla en hög trovärdighet skall den vara oberoende 

från andra källor, vilket innebär en självständighet från andra källors material. 

Oberoendet ökar genom användandet av primärkällor och undvikandet av 

sekundärkällor, eftersom dessa inte är ursprungliga (Thurén, 2005, s. 53). För att öka 

denna studies oberoende har vi, till den mån det varit möjligt, sökt reda på 

ursprungskällan till litteraturen och på sådant sätt kontrollerat att sekundärkällan återger 

primärkällan på ett korrekt sätt.  

 

Tendensfrihet: Innebär att verkligheten från källans återberättelse kan ifrågasättas då 

personliga aspekter, såsom ekonomiska och politiska, kan ha inflytande (Thurén, 2005, 

s. 63). För att förhindra detta har vi kompletterat den information vi fått från våra urval 

med utomstående information och studier. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer befintliga teorier och tidigare forskning att presenteras. Bland 

annat kommer mer generella teorier kring olika ledarskap att beröras, vilka sedan 

kommer kopplas samman med ideella organisationer. Även tidigare forskning kring 

spänningar i ideella organisationer kommer att presenteras.   

3.1 Val av teorier  
 

Vi har valt att använda oss av allmänna teorier kring ledarskapsstilar, kommunikation 

och kontexter som är under förändring. Vi väljer att presentera dessa teorier för att få 

förståelse för ett fördelaktigt ledarskap i ideella organisationer och även en förståelse för 

kontexten dessa är verksamma inom. Våra valda teorier kommer även i detta kapitel att 

kopplas samman med ideella organisationers struktur och behov.  

3.2 Upplägg 
 

Fortsättningen på detta kapitel kommer att vara indelad på sådant sätt att vi börjar med 

att presentera definitioner av Ideella organisationer samt begreppen Rekrytering och 

Human Resource Management. Därefter kommer generella teorier kring olika 

ledarskapsstilar att presenteras samt redogörelse för kommunikationens betydelse. 

Kapitlet avslutas med en förklaring av hur omgivningen förändras samt en koppling 

mellan allmänna ledarskapsteorier och ideella organisationer.  

3.3 Definition: Ideell organisation 
 

John Hopkins Universitetet (Salomon, 2003, s. 8f) har gett en definition av ideella 

organisationer vilken är internationellt accepterad. Denna definition grundar sig i att 

organisationen har regelbundna möten och återkommande tillvägagångssätt vid 

beslutsfattande, det vill säga att en struktur i organisationen finns. Den ska vara en icke-

statlig organisation vilken agerar självständigt även om viss support hämtas från staten. 

Eventuella vinster ska oavkortat gå till de mål organisationen genomsyras av, vilket i sin 

tur betyder att inga vinster tillkommer ledare eller medlemmar. En ideell organisation 

ska även vara självförsörjande och frivillig.  

 

Med ideella organisationer syftar vi i vår studie till organisationer vilka genomsyras av 

kategorierna ovan, samt innehar både en professionell och ideell verksamhet. 

Innebärande att den professionella verksamheten utgörs av ledare och medarbetare i 

organisationen med arvode. Den ideella verksamheten berör engagerade individer vilka 

uppoffrar sin egen tid för ett engagemang utan arvode. I och med den tydliga 

avgränsningen mellan dessa verksamheter besitter organisationerna olika nivåer med ett 

flertal positioner inom ledning. Vidare arbetar organisationerna med mänskliga 

rättigheter, humanitära insatser eller miljöfrågor.  
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3.4 Skillnaden mellan ideell organisation och vinstdrivande företag 
 

Då vi valt att göra denna studie baserad på ideella organisationer och inte organisationer 

i stort anser vi det vara viktigt att klargöra de skillnader som finns mellan dessa. I och 

med klargörandet av de tydliga skillnaderna anser vi det motivera till varför vår studie 

är relevant. Detta på grund av de flertaliga studier kring vinstdrivande företag som finns 

samtidigt som studier kring ideella organisationer är fåtaliga. Skillnaderna presenteras i 

figuren nedan. 

 

 

Egenskaper 

 

 

Vinstdrivande företag 

 

Ideell organisation 

1. Syfte 

 

 

        Vinst till ägarna 

Service åt bidragstagare, gratis 

eller till ett lägre pris än 

anskaffningskostnaden 

2. Verksamheter 

 

Produktion och försäljning av 

produkter och/eller tjänster till 

ett pris som överstiger kostnaden 

för att tillverka och sälja 

1) Samla in pengar  

2) Erbjuda Service 

3. Mått på framgång 

 

Vinst; Räntabilitet; Finansiellt 

Tillstånd 

Procent av insamlade medel som 

använts för uttalat syfte. 

Insamlade medel  

4. Livskraft 

 

Beror på om kunder är nöjda 

med kvalité, pris och service 

Beror på framgång med att 

samla in pengar 

5. Syftet med resurser 

 

De förväntas bli använda i 

verksamheten för att generera 

kassainflöden som överstiger 

utgifterna och därigenom ge 

medel så att de kan ersättas 

De förväntas bli använda för att 

erbjuda tjänster som distribueras 

gratis eller till ett pris under 

anskaffningskostnad 

6. Intressenter och 

deras relationer 

Kapitalintressenterna förväntar 

sig vinster och kapitalskydd; 

ledningen är utsatt för 

investerares kontroll; nöjda 

kunder är viktigt; kreditgivare 

och anställda har intressen av 

varierande styrka 

Bidragsgivare är viktiga; 

ledningen utsatt för kontroll 

enbart vid extrema tillstånd i 

insamlingsorganisationer 

7. Information om 

beslutsfattande 

Vinstbeloppet, Räntabilitet, 

Soliditet 

Andelen använda medel av 

insamlade medel. Vilka slags 

utgifter man haft. Omfattningen 

av nuvarande och framtida 

behov av insamlade medel 

Figur 1. Skillnader mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer. Källa: 

Gustafson, 2006, s. 9 

 

Vi anser det vara viktigt att ha i åtanke att denna figur i vissa fall inte är helt 

generaliserbar till alla ideella organisationer. Detta på grund av att i vissa ideella 

organisationer beror framgång snarare på att få individer att engagera sig och inte endast 

av att samla in pengar. Vi väljer dock ändå att presentera denna figur då den visar 

tydliga skillnader från ett vinstdrivande företag.  
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3.5 Definition: Rekrytering 
 

Vi väljer att presentera en definition av extern rekrytering då vi finner denna aspekt vara 

högst relevant vid förekomsten av meningsskiljaktigheter och spänningar i 

organisationen. Detta på grund av det faktum, vilket vi tidigare nämnt, att engagerade 

individer kan uppfatta en sådan rekrytering (om den är baserad på tidigare erfarenhet 

inom ledarskap/administrativa kunskaper) som stötande. Vidare används begreppet 

extern rekrytering under studiens utförande. Således väljer vi att introducera och 

förklara vad en extern rekrytering innebär.  

 

Rekrytering innebär en anställning vilket leder till att tillgodose ett företags behov av 

personal (Granberg, 2011, s. 315). Extern rekrytering innebär att en person anställs 

utifrån medan en intern rekrytering innebär att en redan anställd rekryteras till jobbet. 

En intern rekrytering kan även innebära en befordran av aktiva engagerade individer i 

organisationen. Således syftar intern rekrytering till att personen som anställs sedan 

tidigare är anställd/aktiv inom organisationen. Fördelar med att rekrytera externt är att 

det är möjligt hitta medarbetare med redan utvecklat ett speciellt kunnande, det vill säga 

en utbildning av personal är inte nödvändig och därmed kan det vara mer sparsamt att 

rekrytera externt. En extern rekrytering kan även innebära ”nytt blod” till organisationen 

och kan leda till förändringar i företagskulturen (Granberg, 2011, s. 317). 

3.6 Definition: Human Resource Management (HRM) 
 

Vi anser det vara relevant att belysa begreppet Human Resource Management (HRM) 

då det syftar till hanteringen av en organisations mänskliga resurser där en 

överensstämmelse mellan dessa resurser och mål samt strategier ska finnas (Lindmark 

& Önnevik, 2011, s. 10f). Vidare syftar HRM till att placera rätt individ på rätt 

arbetsplats för att försäkra att strategier implementeras och att organisationen ges 

möjlighet att växa (Bloisi et al., 2007, s. 29). En organisation kan inte fungera utan sina 

medarbetare och dessa medarbetare måste ledas effektivt. Bloisi et al. (2007, s. 31) 

förespråkar vikten att ledningen inte bara är involverad i arbetsförhållanden och 

lönesättning, utan även utgör en viktig del i att motivera sina medarbetare. Ledningen är 

i behov att inneha en grundförståelse för beteenden i organisationen.  

 

Idag konkurrerar företag om att attrahera anställda till sitt företag. HRM framhäver 

samtidigt att det är organisationens mänskliga resurser som ger organisationen 

konkurrensfördelar, det vill säga en god relation till sin egen personal ger fördelar till 

organisationen (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 10f, 22). HRM är den del av ledarskapet 

vilket riktar in sig på personalens behov och roll i organisationen. Inom detta begrepp 

ingår även rekrytering och handlar om att effektivt koppla samman organisationens mål 

med personal på ett naturligt sätt (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 22).  

 

Nedan kommer begreppet ledning och ledaregenskaper att presenteras vilka är två stora 

aspekter inom begreppet HRM. 
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3.7 Ledning och ledaregenskaper  
 

Ledning i en organisation handlar om att organisera, dirigera och utveckla medarbetare, 

teknologi och finansiella resurser. Detta för att göra det möjligt att erbjuda 

produkter/tjänster genom ett organisationssystem (Bloisi et al., 2007, s. 44). Uppgiften 

som ledare innebär att få medarbetarna att trivas och att som ett team uppnå goda 

resultat för verksamheten (Chef, 2012). Således innebär det att ledaren har makt över 

andra individer och en inverkan på sina medarbetare, vilket i sin tur påverkar hur dessa 

arbetar i grupp. En ledare arbetar med och genom andra för att göra det möjligt att nå 

mål och influera individer (Bloisi et al., 2007, s. 56). För att nå goda resultat och 

influera individer på ett fördelaktigt sätt krävs det att ledaren förstår helheten av 

organisationen och även omgivningen vilken organisationen är verksam inom. Vidare är 

det ledarens uppgift att allokera organisationens resurser så att dessa används på bästa 

möjliga sätt. Det betyder att en ledare är i behov av att kunna hantera budgetering och 

allokering av resurser som teknologi men även resurser i form av medarbetare (Bloisi et 

al., 2007, s. 646). 

 

Det kan vara tids- och resurskrävande med rekrytering av ledare och att optimalt 

anpassa så att de rätta egenskaperna för tjänsten erhålls (McEntire & Green-Shortridge, 

2011, s. 266f). Det är dock fördelaktigt att ledaren väljs med omsorg, då de anställdas 

attityder och värderingar påverkas av ledaren (Chiaburu et al., 2010, s. 443). I dagens 

samhälle har denna rekryteringsprocess försvårats till följd av högre krav på ledaren. Att 

erhålla ett vinnande koncept för organisationen har fått allt större betydelse och därmed 

förväntas ledaren inneha många olika egenskaper för att kunna erhålla detta vinnande 

koncept (Sohmen, 2004, s. 229). Vid rekrytering av en ledare är det av stor vikt att ha i 

åtanke att ledarskap kan lyckas eller misslyckas, vara effektivt eller ineffektivt. Detta 

innebär att kravprofilen och rekryteringsprocessen bör prövas på olika sätt innan en 

lämplig ledarskapsstil nås för en specifik organisation (Avilio & Bass, 2002, s. 68).  

 

Nedan kommer vi presentera olika ledarskapsstilar vilka präglar organisationer på olika 

sätt. Vi finner det viktigt att analysera olika sorters ledarskapsstilar för att på sådant sätt 

erhålla en bred kunskap om vilka som kan verka fördelaktigt för en ideell organisation. 

Således gör vi det möjligt att urskilja vilket eller vilka som enligt vår studie kan vara det 

mest fördelaktiga i en ideell organisation. Valet av de nedan presenterade 

ledarskapsstilarna är därmed baserat på studiens syfte, då de alla presenterar olika 

egenskaper vilka kan i de ideella organisationer vår studie syftar till verka på ett positivt 

sätt. Vi har i största mån valt att presentera de mest återgivna, vedertagna och klassiska 

teorierna om ledarskap, vilka verkar mest relevant för vår studie. Valet att använda det 

transformativa och det transaktionella ledarskapet baseras på att de är frekvent 

återkommande i boken: Improving Leadership in Nonprofit Organizations (2004). Vi 

väljer att inkludera dessa två ledarskapsstilar på grund av deras tydliga kontraster. 

Transformativa ledare fokuserar på användandet av positiva känslor till de som är 

ämnade att ledas, i kontrast till transaktionella ledare vilka fokuserar på ett utbyte 

sinsemellan (Rowald & Rohmann, 2009, s. 42). I och med en förklaring och reflektion 

kring båda dessa kan vi söka svar på vilket ledarskap som är fördelaktigt. Ytterligare en 

ledarskapsstil kommer att beröras, nämligen institutionellt ledarskap. Vi har valt att 

belysa denna teori då vi anser den vara relevant för de ideella organisationer vår studie 

syftar till. Det är viktigt att vara kreativ i dessa ideella organisationer då konkurrensen 

blivit allt tuffare (FRII B, 2012). Den institutionella teorin menar att ledaren bland annat 

ska skapa kreativa miljöer.  
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Vidare har teorier sökts vilka omfattar och fokuserar på hur ledaren motiverar sina 

medarbetare och frivilliga, vilket är en betydelsefull aspekt i ideella organisationer. 

Detta också på grund av att det kan vara svårt att avgöra ifall ett välfungerande 

ledarskap beror på personliga egenskaper eller dennes ledarskapsstil och förmåga att 

utveckla och motivera medarbetarna (Bloisi et al., 2007, s. 5). Motivation har en 

avgörande roll för att arbetet inom en organisation ska utföras innovativt och produktivt. 

Motivationsaspekten är en viktig del inom ett arbete med HRM. Två stora författare 

kring området HRM är Lindmark och Önnevik (2011, s. 32f) som presenterar tre 

nyckelpersoner vilka har haft en betydelsefull roll för HRM begreppets framväxt. Dessa 

tre nyckelpersoner är Maslow, Herzberg och McGregor. Maslows teori bygger på en 

behovspyramid, vilken startar med fysiologiska behov och avslutas med behov av 

självförvekligande. Denna pyramid syftar till individers egna behov, till exempel mat 

och dryck, vilka behöver uppfyllas. Då vår studie fokuserar på behov av olika 

ledaregenskaper och inte Maslows berörda behov anser vi denna teori inte vara relevant 

för vår studie. Herzbergs teori syftar till faktorer vilka individen är i behov att få 

uppfyllda för att uppleva hög motivation. Dessa faktorer består av yttre och inre 

faktorer. Yttre faktorer består av till exempel lön och arbetsvillkor. I och med det faktum 

att de engagerade individerna inte har någon sådan anser vi denna teori inte tillföra 

något till vår studie. McGregors teori syftar till att ledaren har en inverkan på individers 

agerande och motivation. Då denna teori tar upp det faktum att beroende på vilken 

människosyn ledaren besitter har det betydelse för hur individer i organisationen 

motiveras, anser vi den vara relevant och bör belysas i studien. Utifrån de teorier som 

presenteras i boken: Human Resource Management – organisationens hjärta (2011) har 

vi därför valt att endast beröra McGregors teori X och Y, samt Ouchis teori Z, vilken är 

en utveckling av teori X och Y.  

3.7.1 Transformativt ledarskap 
 

Transformativt ledarskap innebär att som ledare besitta en förmåga att fokusera både på 

organisationens mål samt på varje unikt behov och intresse som finns bland individerna. 

Detta för att göra det möjligt att erhålla en öppen organisation med relationer i centrum 

(DuBrin, 2010, s. 83). Ledaren karaktäriseras av en förmåga att besitta en positiv roll, 

vilket individer i organisationen strävar efter att efterlikna (Riggio et al., 2004, s. 51). 

Ett fokus ligger på moral och etikaspekter. Det är av stor vikt att som ledare förstå att 

attityder och värderingar hos individerna i organisationen ändras till följd av hur ledaren 

själv uppför sig. Transformativa ledare använder vidare ett icke konservativt tänkande, 

ger feedback och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där tillit och välbefinnande 

genomsyrar hela organisationen (Sohmen, 2004, s. 223). Enligt DuBrin (2010, s. 86) 

innehar transformativa ledare en hög nivå av emotionell intelligens, vilket medför att de 

klarar av de moraliska och etiska perspektiv som krävs för att på ett fördelaktigt sätt 

besitta denna ledarstil. Resultatet av ledarstilen kan generera positiva effekter på 

anställda, medlemmar, frivilliga och givares hälsa, både den fysiska och psykiska, och 

hjälper till att erhålla hög standard på välbefinnandet (DuBrin, 2010, s. 87).  

 

Som grund för ett transformativt ledarskap ligger organisationens vision. Ledaren 

strävar efter att förmedla visionen till alla i organisationen på ett sådant sätt att en 

positiv atmosfär skapas, där respekt och engagemang står i fokus. Genom detta skapas 

värderingar som guidar och motiverar alla involverade (DuBrin, 2010, s. 86). 
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Vidare menar Sohmen (2004, s. 223) att det transformativa ledarskapet har uppnåtts 

vid den tidpunkt där individer i organisationen ser förbi sina egna intressen till fördel för 

organisationens syfte och vision. Dock är det viktigt att ha i åtanke att kontextuella 

faktorer, såsom organisationens struktur, kan ha en inverkan på ledarskapet (Riggio et 

al., 2004, s. 51).  

 

Fyra faktorer  

Professorn Bernard M. Bass (Riggio et al., 2004, s. 51f) konceptualiserar transformativt 

ledarskap genom att bryta ner det i fyra olika faktorer. Alla faktorer har ett inflytande 

över hur ledarskapsstilen uppfattas av andra och hur ledaren ska agera för att erhålla ett 

transformativt ledarskap. Inom en ideell organisation, där ett ekonomiskt utbyte inte 

ligger till fokus för de engagerade individernas arbetsinsats, är dessa faktorer av stor 

vikt. De bidrar till en sammanhållning vilket ger de engagerade individerna en känsla av 

samhörighet till organisationen och därmed en starkare vilja att stanna kvar. Dessa fyra 

faktorer presenteras i figuren nedan.   

 

Idealiserat inflytande 
 Ledaren är en förebild för individerna i 

organisationen 

 Idealiserad roll vilken står till grund för de 

andras beteenden 

 Beundran och respekt för ledaren 

 Ledaren demonstrerar hög standard av 

moral och etik vilket individerna i 

organisationen efterliknar  positiv 

atmosfär i organisationen 

Inspirerande motivation 
 Ledaren ska väcka entusiasm och en 

känsla hos sina anställda och engagerade 

individer att vilja tillhöra ett team  

 Ledaren skapar motivation för att få alla 

individer att sträva mot samma mål  en 

fungerande ideell organisation 

 

Intellektuell stimulation 

 Ledaren uppmuntrar individerna i 

organisationen till att vara innovativa och 

kreativa 

 Ledaren ger dem eget ansvarstagande vid 

konfliktlösningar 

 Ledaren förespråkar empowerment (Se 

begreppsförklaring) 

 Ledaren ger individerna i organisationen 

förutsättningar att ta egna initiativ  

Individualiserade överväganden 
 Ledarens förmåga att se varje individ 

som unik 

 Ledaren tillgodoser specifika behov vilka 

varje individ har 

 Ledaren skapar lojalitet och engagemang 

 

 

 

(Riggio et al., 2004, s. 51f) 

Figur 2. Fyra faktorer inom transformativt ledarskap. 

3.7.2 Transaktionellt ledarskap 
 

Transaktionellt ledarskap karaktäriseras av ett utbyte mellan ledaren och de individer 

ledaren ämnar leda i form av en belöning när en efterfrågad uppgift genomförts (Pearce 

et al., 2004, s. 183). Belöningen kan ges i form av högre lön, en uppgradering av 

position i organisationen eller en bonus av fysisk form, såsom pengar eller saker. 

Belöningen till ledaren kan te sig på sådant sätt att den utförda uppgiften verkar 

fördelaktigt för att föra organisationen ett steg närmare målet. I ideella organisationer 

kan detta betyda att engagrade individer samlat in tillräckligt med resurser för att 

möjliggöra färdigställandet av ett projekt.  
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Den transaktionella ledarskapsstilen tillhandahåller en bred bas för produktivt ledarskap 

där effektivitet, tillfredsställelse och kontroll ligger i fokus (Avolio & Bass, 2002, s. 6). 

Ledaren strävar efter att upprätthålla det interna system och den interna struktur varje 

organisation verkar efter. Detta på grund av att varenda del inom organisationen ska 

fungera aktivt och effektivt för att på sådant sätt minimera risken för oordning. För att 

det interna systemet ska fungera väl, delegeras organisationens olika uppgifter ut till de 

involverade. När genomförandet av en uppgift är slutförd ser ledaren till att en belöning 

utdelas (Schmid, 2007, s. 401). Det är samarbetsförmågan och ledarens iakttagelser över 

uppgiftens utförande som ligger till grund för belöningen (Avolio & Bass, 2002, s. 68). 

Ledaren ägnar större delen av sin tid till uppgifter vilka har som mål att stärka 

organisationens befintliga struktur och interna system genom att etablera processer med 

utformade föreskrifter (Schmid, 2007, s. 404). En avvikelse från de regler och processer 

som är utformade av strukturen är inte acceptabelt och kommer möjligen att bestraffas 

(Schmid, 2007, s. 398). Vid en eventuell förändring av strukturen är det betydelsefullt 

att ledaren ser till att utförandet av uppgifterna håller en jämn nivå och förändringarna 

etableras sakta och gradvis för att alla inkluderade i organisationen ska uppfatta 

förändringen positivt (Schmid 2007, s. 401).  

 

Två faktorer 

Belöningar ligger till grund för ett transaktionellt ledarskap. Dessa kan utformas från 

både en positiv och en negativ aspekt, beroende på utförandet från individerna i 

organisationen. I ideella organisationer kan detta verka vara en fördelaktig ledarskapsstil 

då utförliga regler och system gör det möjligt, både för ledaren och alla involverade i 

organisationen, att tillhandahålla rätt saker vid rätt tillfälle. Den stabila strukturen 

fungerar således på ett sådant sätt att alla vet vad de ska göra och hur de ska utföra det. 

Vidare skapar detta en tillfredsställelse bland alla involverade då nära samordning och 

övervakning ger en känsla av effektivitet (Schmid 2007, s. 400f).  I ideella 

organisationer kan det tänkas att detta tillvägagångssätt är ett bra alternativ då det 

förmedlar en drivkraft till de involverade i organisationen. Specifikt till engagerade 

individer i organisationen då dessa ej erhåller någon ersättning för arbetet de utför och 

belöning i form av mer avancerade uppdrag kan vara motiverande. 

 

Villkorlig belöning 
 Ledaren delegerar uppgifter eller 

tillhandahåller acceptans från individer i 

organisationen över vad som ingår i 

uppgifternas utförande och lovar i 

gengälld en belöning 

 Aktivt engagerade individer drivs att 

verkställa uppgiften så tillfredsställelse 

hos ledaren skapas 

 Drivkraft till individer i organisationen 

 Effektivt  

 

 

 

 

(Avolio & Bass 2002, s. 3) 

Konstruktiva transaktioner 
 Belöning genom ett aktivt- eller passivt 

sätt 

 Aktivt sätt: Ledaren följer med arbetarna 

under uppgiftens utförande, för att 

kontrollera eventuella misstag, fel eller 

avvikelser, vidtar åtgärder mot dessa 

under processens gång 

 Passivt sätt: Ledaren väntar på att misstag, 

fel och avvikelser ska uppstå för att sedan 

vidta åtgärder i slutet av processen 

 Om uppgiftens utförande övervägs av 

negativa aspekter kan belöning utebli 

 Nödvändig i vissa situationer, men mindre 

effektiv 

(Avolio & Bass, 2002, s. 4). 

Figur 3. Två faktorer inom ett transaktionellt ledarskap. 
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3.7.3 Institutionellt ledarskap  
 

Innovationens och entreprenörskapens roll är viktig för utvecklingen i stora 

organisationer vilka genomsyras av flera samarbeten (Van de Ven, 2010, s. 590). Vi 

anser denna teori vara relevant då vår studie fokuserar på ideella organisationer av 

betydande storlek där ett flertal samarbeten existerar.  

 

För att skapa innovation i organisationer krävs upprätthållande av ett nätverk, där 

kreativitet är i centrum med anställda som anpassar och implementerar idéer. För att 

implementera denna kultur är det av stor vikt att organisationen präglas av ett 

institutionellt ledarskap. Med ett institutionellt ledarskap menas ett ledarskap av 

stödjande art. Det betyder att visioner tydliggörs och att syfte och mening blir synliga. 

Genom detta ledarskap möjliggörs att lojalitet, engagemang och entusiasm skapas bland 

de anställda (Michaelis et al., 2009, s. 403). En ledare som innehar karismatiska 

egenskaper kan vara fördelaktigt i denna ledarskapsstil eftersom en förståelse för 

medlemmarnas behov är i fokus. Ett karismatiskt ledarskap betyder en förmåga att 

utöva ett intensivt inflytande över andras värderingar, beteende och prestanda genom att 

vara ett personligt exempel, med sitt eget beteende och sin egen tro som grund 

(Michaelis et al., 2009, s. 401). Energi att genomföra processer skapas genom denna typ 

av ledarskap då ledarens attribut överförs till de anställda (Van de Ven, 2010, s. 601). 

Att besitta positionen som ledare i en sådan miljö kräver en förmåga att hantera den 

institutionella processen, vilket innebär att organisationen står inför en förändring (Van 

de Ven, 2010, s. 202). Institutionella processen:  

 

 Utvecklande och utarbetande av ideologi 

 Användandet av personliga nätverk; urval baserat på värderingar och ideal 

 Nära kontakt med grundarna: gemensamma ritualer och symboler  

 Karismatiskt ledarskap 

 Ideal i centrum: preliminära strukturer  

 

Processen har som syfte att sätta mål vilka sedan ska uppnås, utveckla tydliga regler 

vilka ska följas av hela organisationen samt utveckla riktlinjer vilka ska hjälpa 

engagerade individer att möjliggöra för att organisationens vision och mål nås (Van de 

Ven, 2010, s. 202). Denna ledarskapsstil kan diskuteras vara bra att besitta i en ideell 

organisation bland annat på grund av den allt hårdare konkurrensen på den finansiella 

marknaden.  

3.7.4 McGregors Teori X och Y 
 

Teori X innebär att ledaren har en människosyn där denne gör ett antagande att 

människan arbetar för att det är ett måste, det vill säga i grunden är människor lata 

(Lindmark & Önnevik, 2011, s. 36). Vidare görs ett antagande att människor inte är 

villiga att ta ansvar eller egna initiativ (Kopelman et al., 2008, s. 255). Detta medför att 

ledaren inte ger något förtroende åt individerna i organisationen och inför olika 

kontroller för att se till att uppgifter utförs och även hur de utförs. Motsatsen till detta 

angreppssätt kallas teori Y, där ledaren har en människosyn där denne gör antagandet att 

människan har en egen vilja att arbeta och prestera. Detta innebär att ett förtroende för 

sin personal och individer i organisationen finns (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 36f). 

Här finns även en förståelse för att individer i organisationen är kapabla att ge 

fördelaktiga idéer vilka kan föra organisationen framåt (Kopelman et al., 2008, s. 255). 
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Situationen med en teori X ledare kan innebära att individerna i organisationen inte är 

fullt nöjda med sin situation och gör därför inte mer än nödvändigt. Därmed präglas ofta 

organisationer med denna typ av ledarskap av låg produktivitet (Lindmark & Önnevik, 

2001, s. 36). På grund av det ringa förtroendet som ges känner dessa individer ingen 

delaktighet i det som sker vilket bidrar till lägre motivation och ambitionsnivå. Vidare 

bidrar detta till en ond cirkel då den minskade ambitionsnivån ger en bekräftelse till 

ledaren att människan i grunden är lat och följer därmed upp med ännu fler kontroller. 

Ledaren menar vidare på att individerna i organisationen är oförmögna att fatta egna 

beslut gällande problemlösningar. Det bidrar till att individer i organisationen får en 

minskad vilja att föra organisationens mål framåt (Kopelman et al., 2008, s. 255f).  

 

Med en ledare vilken innehar teori Y syn utformas, istället för strikta direktiv, 

gemensamma mål där alla involverade i organisationen är tillåtna att ta egna initiativ för 

att uppnå dessa (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 36f). Det vill säga ett eget ansvar 

genomsyrar organisationen. Ledare med denna syn karaktäriseras av sin vilja att 

delegera och de är måna om att beslut fattas och sker i samråd med de individer ledaren 

ämnar leda. Detta i sin tur leder till att ett eget ansvar utvecklas vilket medför att 

kontroller för att uppgifter utförs är oviktiga.  

3.7.5 Ouchis Teori Z 
 

Ouchis har utvecklat McGregors teori X och Y, med framförallt en utgångspunkt i teori 

Y. Teori Z utgår från att bra arbetsförhållanden ökar effektiviteten i organisationen. 

Ledaren, enligt teori Z, bör utgå ifrån individernas hela livssituation för att få dessa 

engagerade och motiverade (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 37f). Att utgå från hela 

deras livssituation innebär att en bra balans ska finnas mellan arbete, familj och övrig 

fritid. Ifall ett av dessa områden blir ett stressfullt moment i individernas liv bör det vara 

möjligt att skapa utrymme för mindre arbetsbelastning vid övriga områden. Detta 

innebär att ledaren ska ha en förmåga att känna av möjligheter och behov hos de 

individer ledaren ämnar leda och i en del situationer sänka arbetsbelastningen under 

vissa perioder. Den lägre arbetsbelastningen under en period leder till att individerna 

kan samla ny energi och i framtiden bli mer effektiva. Här skapas även en positiv 

stämning där individerna känner sig respekterade och behövda. Ledare, enligt teori Z, 

karaktäriseras av en förståelse för hur arbetsfördelning och arbetsbörda ska utformas, 

vilken kan införskaffas via välutformade utvecklingssamtal.  

3.8 Kommunikation 
 

Kommunikationsaspekten har en avgörande roll i organisationen för att nå de mål som 

finns. Ledningen i en organisation måste kommunicera med alla involverade i 

organisationen samt den externa omgivningen. Kommunikation till de involverade i 

organisationen är nödvändig för att informera om hur, var och när individen behöver 

agera. Det är även av stor vikt för att göra det möjligt att finna konflikter och problem 

och bygga ett förtroende i organisationen (Bloisi et al., 2007, s. 354). Vidare menar 

Lloyd (2012, s. 7f) att det finns tre viktiga aspekter vilka ledaren bör agera efter. Det är 

viktigt att på ett tydligt sätt förklara och visa vilka handlingar som ska utföras i 

organisationen. Visionen och missionen måste hela tiden tydliggöras så att alla 

underordnade förstår syftet med organisationen. Vidare är det nödvändigt att ledaren 

menar det som uttalas. Att lyckas kommunicera dessa aspekter till alla inkluderade i 

organisationen kan göras på olika sätt.  
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Användandet av teknologi har revolutionerat kommunikationsaspekten vilket innebär 

nya möjligheter att nå ut till fler individer på ett snabbt sätt (Champoux, 2001, s. 46f). 

Dock innefattar detta tillvägagångssätt även negativa aspekter då det är det minst 

effektiva kommunikationssättet gällande att tydliggöra budskapet på ett fördelaktigt sätt 

(Pentland, 2012, s. 65). Face-to-face kommunikation anses vara det mest effektiva sättet 

att använda då det ger en möjlighet för budskapet att till fullo nå mottagaren då mindre 

störningsmoment framkommer. Vidare enligt Pentland (2012, s. 64f) är det av 

betydande faktor att för varje grupp hitta det kommunikationsmönster som fungerar 

mest effektivt, annars fallerar gruppen oavsett vilka individer som ingår. 

3.9 Olika synpunkter på ledarskap inom ideella organisationer  
 

Thomas Wolf (1999, s. 87) nämner en rad frågeställningar att ta i beaktning vid en 

anställning i en ideell organisation vilka besitter både en professionell och ideell 

verksamhet. Dessa frågeställningar är:  

 

 Bör sökanden, vilka verkar smarta och snabba på att lära sig men saknar 

erfarenhet, favoriseras? 

 Bör personer anställas vilka har erfarenhet inom den ideella organisationens 

område men saknar erfarenhet för jobbet i sig?  

 Bör högutbildade personer anställas där deras utbildning inte är relaterad till 

området den ideella organisationen är aktiv inom? 

 Bör en seriös övervägning göras ifall en person utan utbildning och erfarenhet 

inom administration ska vara benägen att få en chefanställning? 

 

Det är när en anställning till en ledarposition sker dessa frågor blir mest synliga och 

problematiska, där en grundläggande frågeställning är: ”Should recruitment procedures 

in nonprofit organizations give preference to those whose backgrounds are somehow 

related to the programmatic activity of the organization?” (Wolf, 1999, s. 87). Enligt 

Wolf (1999) finns anledningar att tro att erfarenheter och färdigheter inom arbetets 

aktiviteter ska ligga i fokus vid anställning. Detta betyder att det kan vara mer 

fördelaktigt att anställa en person med erfarenheter inom administration än till exempel 

erfarenhet att hjälpa utsatta. Dock anser han att ett intresse för organisations område 

underlättar för personen att utföra simpla uppgifter utan att känna en frustration och 

därmed sträva efter att lämna organisationen för ett annat arbete med ett mer intressant 

program-relaterat jobb (Wolf, 1999, s. 88). Schmidt (2007) menar dock att svaret 

påverkas beroende på hur den ideella organisationen ser ut och är strukturerad. Det vill 

säga fördelaktiga egenskaper hos en ledare påverkas beroende på vilken ideell 

organisation denne är verksam inom. Ofta förekommande fördelaktiga ledaregenskaper 

i organisationen är bland annat att ha en ledare som klarar av att utföra nödvändiga 

uppgifter för en välfungerande organisation (Schmidt, 2007, s. 398). Innebärande att 

både kunna behålla existerande nivå av aktiviteter med en hög standard och samtidigt 

utveckla nya program. Detta eftersom en rad osäkerhetsfaktorer existerar, speciellt vid 

erhållandet av resurser då de konkurrerar med vinstdrivande företag och statliga 

organisationer om dessa nödvändiga resurser. I och med denna ekonomiska osäkerhet 

påverkas organisationens beteende och strategier. Enligt Schmid (2007, s. 398) finns 

därmed en rad uppgifter vilka ska fungera i organisationen.  
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- Hantera den externa omgivningen 

- Reducera organisationens beroende av agenter i omgivningen 

- Öka beroende av andra i organisationen 

- Investering i utbildning av personal 

- Förbereda personal på begränsningar i omgivningen  

- Samarbeta med spridda element i omgivningen 

- Engagera sig i politiska aktiviteter 

- Lindra pressen från intressenter 

- Identifiera risker, möjligheter och hot 

- Utveckla funktionell mognad och professionell expertis bland personal för att göra det 

möjligt att utveckla relationerna med omgivningen och ledningen.  

 

Detta indikerar på att anledningar finns till att en person med tidigare erfarenheter inom 

ledarposition och administrativt arbete är fördelaktiga.  

 

Ytterligare en anledning till att en person med tidigare erfarenhet av ledning är 

fördelaktigt är att många som ämnar söka anställning i en ideell organisation ser framför 

sig en organisation med intressanta medarbetare och ett lägre strukturellt arbete (Wolf, 

1999, s. 90). Det vill säga en relativt platt organisation. Detta lockar kreativa sökanden, 

vilka dock ej är bekväma med ett strukturellt arbete och hierarkiska nivåer. Vidare kan 

resultera i en problematisk situation ifall endast personer, vilka ej är bekväma med 

strukturellt arbete, anställs. Detta på grund av att vissa ideella organisationer är stora 

och komplexa och således är det av stor vikt att beslut fattas strukturerat och 

gemensamt. I sin tur kan detta leda till frustration bland de anställda, vilka ej är 

bekväma med den typen av situation (Wolf, 1999, s. 90). Vi anser det dock vara 

diskuterbart huruvida det är applicerbart till positioner inom ledning, då personer som 

söker sådana tjänster borde vara inställda på en strukturerad och hierarkisk nivå.  

 

Jaskyte (2004, s. 153) anser att förändringarna i omgivningen och ett hårdare 

samhällsklimat har ökat vikten av en ledare vilken klarar av att forma och influera 

arbetsmiljön till en kreativ och innovativ miljö. En viktig aspekt i utformandet av detta 

är ledarskapet. Vidare är det fördelaktigt att anställa personer vilka är flexibla och 

kreativa. Ledare som är flexibla och kreativa klarar av att överföra dessa egenskaper till 

organisationen och därmed hjälpa till vid dess produktivitet (Wolf, 1999, s. 91). 

Anledningen till att en egenskap som flexibel kan verka fördelaktig är på grund av att i 

en ideell organisation utför en person ofta flera uppgifter. Dessa organisationer tenderar 

även att snabbt växa eller snabbt minska i medlemsantal, vilket talar för en anställning 

av en person med bred utbildning och varierande erfarenhet framför en person med smal 

expertis av endast ledarskap (Wolf, 1999, s. 91). Detta betyder att även om färdigheter 

inom ledning inte är fullt utvecklat ska organisationen söka anställa någon som är 

nyfiken, kreativ och energisk. Dock anser vi detta kunna diskuteras huruvida 

egenskapen flexibel är av lika stor vikt idag, då de ideella organisationer vi syftar till är 

väletablerade organisationer med professionell verksamhet där personer ofta inte arbetar 

med olika uppgifter.  

  

Vidare förespråkas vikten att en ledare ska besitta en förmåga att skapa och hantera en 

organisations kultur och struktur vilken förespråkar innovation, till exempel genom att 

stödja innovation genom hela processen vid implementering (Jaskyte, 2004, s. 154). 

Ledaren har en inverkan på utformningen av organisationens kultur och värderingar 

som ska förmedlas och läras ut till nya medlemmar.  
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Förmedlingen av organisationens kärnvärden bör genomföras genom lärande, 

coachning, en ledare som agerar som förebild, lämpliga belöningssystem, rekrytering 

och urval. Ledaren ska förespråka grupplojalitet, motivera anställda att nå mål och 

använda sig av psykologiska kontrakt. De ska även vara framtidsorienterade, öppna, 

dynamiska och inte åsidosätta planering. En omdefinition av organisationens mål och 

vision är viktigt att ledaren klarar av att genomföra då det leder till lojalitet bland 

anställda och de engagerade individerna. Det är dock något vi anser även kan innebära 

negativa aspekter då det är organisationens mål som attraherat individerna utan arvoden, 

vilket kan leda till motsättningar ifall dessa omdefinieras. Vidare menar Jaskyte (2004) 

att en lämplig ledare ska vara en person med karisma och som är inspirerande. Någon 

som förutsätter att alla medarbetare är högpresterande och därmed leder sig själva 

efterfrågas. Det ska vara en ledare som är beredd att ta risker för att uppnå innovation 

och sprida detta till organisationen. Ledaren ska inspirera andra att handla samt visa 

vägen hur och uppmuntra till teamwork. En sammanhängande grupp med en stark och 

direktiv ledare söker likformighet och är därför inte att föredra vid främjandet av 

innovation (Jaskyte, 2004, s. 160ff). 

 

Här anser vi det även vara diskuterbart huruvida det är fördelaktigt att ta risker för att 

uppnå innovation. Detta på grund av att det kan tänkas uppfattas stötande att använda 

insamlade resurser till att utföra riskfyllda aktiviteter. Vidare kan det tänkas leda till 

motsättningar från medlemmar, frivilliga och givare och även samhället i stort.  

  

Grossman och Rangans (2001, s. 329) forskning indikerar på en ledare vilken innehar 

förmågan att delegera ansvar. Vidare visar resultat från deras studie på att det är 

fördelaktigt att låta medlemmar vara med vid beslut. En rekommenderad situation är en 

hög grad av självständighet bland lokala kontor och därmed inte en centraliserad 

organisation. Grossman och Rangan (2001, s. 331) menar att det även är viktigt att 

standardisera de dagliga aktiviteterna och utforma program likformigt. Detta innebär 

centralt planerade riktlinjer och krav på att dessa följs. Det är av stor vikt att ledningen 

är framgångsrik i att influera både engagerade individer i organisationen och även 

lokala kontor. För att vara framgångsrik här gäller det att ha i åtanke vem som influeras. 

Sammanfattningsvis menar Grossman och Rangan (2001, s. 335) att det är fördelaktigt 

att låta lokala kontor vara självständiga/oberoende, där ledningens roll är avgörande för 

motivationsnivå.   

 

Medlemmar, frivilliga och givare i en ideell organisation har högre förväntningar på 

organisationen än på vinstdrivande företag för att bli lojala och visa engagemang 

(Hoffmann, 2006, s. 165). Denna lojalitet och engagemang innebär en större chans att få 

dem att stanna kvar i organisationen. Detta är av stor vikt i en ideell organisation där 

rekrytering av anställda, medlemmar, frivilliga och givare kan vara en svår uppgift. För 

att få denna lojalitet krävs att de som rekryteras får en grundlig utbildning och att 

provanställningen utförs framgångsrikt. Vidare krävs det att relationen mellan ledaren 

och de engagerade individerna är av god karaktär så att den tillit som ligger till grund 

för lojaliteten och engagemanget etableras. En ledare, vilken är kapabel till att hålla hög 

ideologisk standard, är att föredra hos ideella organisationer för att erhålla lojalitet bland 

individer i organisationen (Hoffmann, 2006, s. 175).  
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Det är till följd därav inte tillräckligt att rekrytera personer med gemensamma 

värderingar för att försäkra individens vilja att stanna kvar i organisationen. Extra 

ansträngningar krävs från ledarens sida. Vidare bidrar detta till att de inkluderade 

individerna har en stark tilltro till organisationen och en större vilja att stanna kvar. 

Således finns anledningar till att tro att det är av stor vikt att inneha incitament och 

belöningar vilka verkar effektivt på motivationen. Då de engagerade individerna i 

organisationen är olika är det upp till ledaren att hitta de aspekter och motiv vilka varje 

enskild individ motiveras av. Det är även av stor vikt att finna de aspekter som verkar på 

ett effektivt sätt för att erhålla det engagemang som organisationen är beroende av 

(Madrell, 2000, s. 134). För att de engagerade individerna ska vara betydelsefulla för 

den ideella organisationen gällande aspekten att nå resultat krävs lojalitet och 

engagemang, vilket är lättare att uppnå med personer som känner samhörighet 

(Hoffmann, 2006, s. 164). Detta anser vi kan indikera på svårigheter med att anställa en 

ledare med endast professionell expertis och tidigare ledarerfarenheter i fokus, eftersom 

detta inte bidrar till samma nivå av samhörighet.  

 

De fåtaliga studierna kring ideella organisationer som finns är inte helt eniga om vilket 

ledarskap som är fördelaktigt (Se exempelvis Sohmen, 2004; Avolio & Bass, 2002; 

DuBrin, 2012). Vidare betonas ofta aspekten att den ideella organisationens struktur till 

stor del påverkar vilket ledarskap som verkar fördelaktigt i dessa organisationer. 

Jaskytes (2004) forskning är baserad på vikten att ledaren klarar av att förmedla en 

innovativ organisationskultur, utan ett fokus på det aktiva engagemanget som finns i 

organisationen. Vidare finner vi att det inte är att förlita sig på resultat från Wolfs studier 

då dessa härstammar från 1999. Hoffmanns (2006) tidigare forskning grundar sig i vad 

som händer med arbetstagarens lojalitet när besvärande och problematiska situationer 

uppstår på arbetet. Således finner vi dessa vara intressanta och relevanta att använda vid 

reflektion och tolkning av vår studie. Utifrån denna tidigare forskning kommer vi att 

fördjupa oss i organisationer vilka är verksamma inom den svenska marknaden med ett 

flertal ledarpositioner och aktivt engagerade individer utan arvoden. 

3.10 Den förändrade omgivningen  
 

Den ideella organisationen karaktäriseras av en medvetenhet och en drivkraft till att 

hjälpa människor och miljön, därmed finns ett fokus att på något sätt förbättra 

omvärlden. Resultatet av ett fokus som detta leder till att organisationer ständigt måste 

vara medvetna om att den omkringliggande kontexten kan ändras. Detta på grund av att 

det är människornas behov som styr organisationen och de behoven är något som med 

tiden ändras. Det betyder att människor och deras behov är under ständig förändring och 

så även organisationen människorna är verksam inom (Hesselbein, 2004, s. 3f). Enligt 

Champoux (2001, s. 46ff) finns det specifikt fem olika aspekter i omgivningen som 

förändras, vilka en organisation bör ta i beaktning och anpassa sig efter för att göra det 

möjligt att följa med i utvecklingen. Vi anser det vara betydelsefullt att ta dessa aspekter 

i beaktning på grund av att ledarskapet i en ideell organisation kan ändras som en följd 

av de kontextuella förändringarna. Vi finner det även vara av stor vikt att studera detta 

då vår studie ämnar skapa en förståelse för vem som ska rekryteras till en ideell 

organisation och vilka ledaregenskaper som bör efterfrågas. 
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Nedan presenteras Champoux (2001, s. 46ff) fem aspekter vilka är under förändring 

samt viktiga att ta i beaktning vid val av ledare i en ideell organisation. 

 

1. Ökad mångfald 
Olika människor har olika preferenser över vad som bör prioriteras och hur personer 

ska tillmötesgå individer vilka är i behov av hjälp. I en ideell organisation är det 

därför fördelaktigt att inneha individer i organisationen som är olika varandra. Detta 

för att göra det möjligt att skapa en organisation där olika aspekter tas i beaktning då 

detta skapar förtroende hos de som är i behov av hjälp. Ålder, etnicitet, fysiska 

förmågor, kulturella skillnader och sexuell läggning är några egenskaper hos 

individer i organisationen som kan skilja sig åt. Att inneha en mångfald attraherar 

nya engagerade individer då det finns existerande personer vilka de kan relatera till 

och visar på att alla människor är accepterade. Det kan dock vara svårt för ledaren 

inom den ideella organisationen att hantera denna mångfald då olika människors 

preferenser är avgörande för hur de vill bli bemötta. Det är därför av stor vikt att 

ledaren klarar av att anpassa sina ledaregenskaper från person till person samtidigt 

som organisationens vision är i fokus och inga särbehandlingar görs. Detta är även 

något som kan tas i beaktning vid en anställning till en position inom ledning. Att 

vid en anställning söka efter mångfald och nyttja den och därmed göra det möjligt 

att få en innovativ organisation (Bloisi et al., 2007, s. 28). 

 

2. Kvalificerat ledarskap 
Refererar till de principer, verktyg och olika tekniker vilka kan hjälpa den ideella 

organisationen att nå lyckade projekt gällande service, produkter, processer och 

relationer, både inom och utanför organisationen. Vidare refererar det kvalificerade 

ledarskapet till att alla i organisationen ska vara delaktiga och hjälpsamma mot 

varandra för att lyckas erhålla en positiv organisation. Den positiva atmosfären kan 

hjälpa till att attrahera nya medlemmar och skapa ett förtroende för organisationen. 

Kvalificerat ledarskap förutsätter att individerna i organisationen strävar efter att 

vara aktiva och involvera sig i aktiviteterna som utförs. Är organisationen fokuserad 

på sin vision kommer det kvalificerade ledarskapet fram på ett naturligt sätt där 

ledarskap hjälper till att erhålla en hög nivå av engagemang bland individerna i 

organisationen.  

 

3. Teknologi 
Användandet av teknologi, såsom internet, har revolutionerat organisationers 

utveckling gällande bland annat hur de kan vara aktiva på marknaden och nå ut till 

de som organisationen berör. Vidare hjälper denna utveckling organisationerna att 

skapa ett större nätverk runt sig själva och därmed en möjlighet att nå ut till fler 

individer. En ytterligare aspekt är att utvecklingen av teknologi tillhandahåller 

möjligheter organisationens ledare kan utnyttja då det öppnar upp för interaktion 

med individer i organisationen över internet. En negativ aspekt av denna utveckling 

kan dock vara att ledarna inte interagerar med människorna personligen och kan på 

sådant sätt inte se hur människorna förhåller sig på ett känslomässigt plan till 

informationen som ges. Detta på grund av att känslor har central roll i allas liv och 

påverkar de beslut som tas. Genom teknologi sjunker denna känslomässiga 

interaktion (Beaudry och Pinsonneault 2010, s. 690).   
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4. Globala miljön 
För att en ideell organisation ska möjliggöra för en högre omsättning är det viktigt 

att sträva efter att synas och höras bland människor, både lokalt och internationellt. 

Idag är det betydelsefullt att etablera sig utomlands och skapa relationer med 

omvärlden. Det är även betydelsefullt att väcka uppmärksamhet åt de problem som 

den ideella organisationen arbetar för att motverka. Dock kan detta skapa negativa 

aspekter för ledaren i organisationen då det kan uppstå kulturella hinder vilka kan 

vara svåra att lösa på grund av kommunikationssvårigheter. Det kan exempelvis 

handla om språksvårigheter men också om problem gällande etiska och moraliska 

aspekter. Det är av stor vikt att den ideella organisationen har denna aspekt i åtanke 

då förändringarna sker konstant och organisationen måste utvecklas för att inneha en 

stark position på sin marknad, både lokalt och internationellt. Vidare menar Bloisi et 

al. (2007, s. 31) att det är ytterst svårt att expandera globalt ifall ledaren saknar en 

förståelse för konsekvenser av kulturella skillnader på arbetsplatsen.  

 

5. Etik 
Att handla och agera från ett etiskt korrekt beteende är alltid viktigt för en 

organisation. Att sträva efter att inrätta normer med etiskt beteende är ett hälsosamt 

och fördelaktigt sätt att basera en organisation på (Bloisi et al., 2007, s. 29). Det 

etiska beteendet kommer på lång sikt att generera i en högre omsättning. För en 

ideell organisation är detta ytterst viktigt då det etiska beteendet ska genomsyra hela 

organisationen. Ett etiskt beteende innefattar att agera efter vad som är rätt, hederligt 

och berömvärt och det är principer, regler och riktlinjer vilka bestämmer vad som är 

ett etiskt beteende eller inte. För en ideell organisations ledare kan detta tänkas vara 

problematisk på grund av de olika preferenserna varje individ har. Vidare är det upp 

till ledaren att ha en förmåga att hantera detta på ett fördelaktigt sätt och motivera 

alla aktiva inom organisationen att det är visionen som ska ligga som grund för det 

etiska perspektivet. Detta på grund av att ett oetiskt beteende kan få stora 

konsekvenser i form av att engagerade individer väljer att lämna organisationen.  

 

Dessa fem olika aspekter är viktiga att ha i åtanke i den ideella organisationen vid val av 

ledarskap och hur det ska utformas. En förändring av ledarskapet kan vara nödvändig 

för att kunna verka framgångsrikt i framtiden. Ledarskap är väsentligt för att hantera 

dessa aspekter och förändringar som sker i framtiden.  

3.11 Spänningar i ideella organisationer   
 

Då det i ideella organisationer finns en del individer vilka arbetar med arvoden samt en 

del vilka arbetar utan arvoden kan det även finnas olika behov av ledaregenskaper bland 

dessa. I och med dessa olika kravprofiler kan det tänkas att meningsskiljaktigheter 

uppstår. Dessa kan vidare eskalera i spänningar eller konflikter i organisationen. Då vårt 

syfte är att undersöka ifall dessa spänningar och konflikter existerar och hur de ser ut 

samt vilket ledarskap som är fördelaktigt i situationer som denna har vi valt att beröra 

några teorier kring övriga spänningar som kan finnas och hur de ska lösas.  
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Spänningar och konflikter kan uppkomma genom att olika individer i organisationen 

känner ett missnöje över hur andra arbetar för att nå de mål organisationen strävar efter. 

Aspekter gällande hur resurser ska användas eller hur individer ser på organisationens 

värderingar kan verka som en utlösande faktor till att spänningar kan uppstå. Att 

effektivt arbeta med att försöka upptäcka och förebygga spänningar och konflikter är 

nödvändiga uppgifter då organisationen annars kan förstöra relationer som existerar 

(Bloisi et al., 2007, s. 489). För att göra det möjligt att motverka de potentiella 

konflikter och motsättningar som kan uppstå, från engagerade individer utan arvoden, är 

det av stor vikt att veta deras motiv till engagemanget i organisationen. Därav är det av 

stor vikt att analysera de bakomliggande aspekter vilka motiverar medlemmar, frivilliga 

och givare i ideella organisationer (Maddrell, 2000). Individerna har för det mesta valt 

att arbeta för organisationen på grund av att de känner en samhörighet till dess mål och 

värderingar (Bradner, 2001, s. 766). En del är även motiverade av personliga och 

osjälviska skäl (Maddrell, 2000, s. 130). Det betyder vidare att de träder in i 

organisationen med en kunskap om organisationens mål och etiska ståndpunkter men 

även en förståelse för sitt värde i det jobb de utför (Hoffmann, 2006, s. 164). Om 

ledarna i en ideell organisation inte förstår det värde de engagerade individerna ser i sig 

själva kan det få konsekvenser för den ideella organisationen. Detta på grund av att 

dessa individer är alltför viktiga för att tas för givet och de behöver ses som en central 

del av den fungerande organisationen (Bradner, 2001, s. 753).  

 

En bakomliggande orsak till de konflikter mellan ledning och engagerade individer som 

kan tänkas uppstå, är när dessa inte är överens om var och på vilket sätt de insamlade 

resurserna ska användas. Beslutet var resurserna ska användas tas oftast i ledningen 

samtidigt som medlemmar, frivilliga och givare anser sig själva veta bäst hur de 

besluten ska tas, då det är de som arbetar närmast organisationens mål och aktiviteter 

(Grossman & Rangan, 2001, s. 327f). En annan orsak ligger i att de engagerade 

individerna anser att pengar som överförs till huvudkontoret inte används effektivt för 

att nå organisationens mål. När dessa pengar används till en förbättring av infrastruktur 

i organisationen kan motsättningar uppstå då dessa inte anses vara nödvändiga. Även 

stöd i form av utbildning och träning är något som kan anses vara onödigt och att dessa 

endast finns på grund av att bevisa huvudkontorets existens (Grossman & Rangan, 

2001, s. 328). När förväntningarna på ledarna och hur de ska agera med de insamlade 

resurserna inte uppnås enligt de engagerade individerna kan en rollkonflikt uppstå. 

Innebärande att de engagerade individerna inte anser att rollen som en fördelaktig ledare 

är uppfylld, vilket kan resultera i att spänningar uppstår. Det är därför av stor vikt att 

förväntningarna på ledarens roll tydligt framkommer för att motverka att denna typ av 

spänning uppkommer (Bloisi et al., 2007, s. 497f).  

 

En ytterligare anledning till att det är av stor vikt att motverka potentiella motsättningar 

och spänningar mellan en ideell organisations huvudkontor (därmed indirekt ledningen) 

och engagerade individer är på grund av att dessa konflikter gör att kritiska beslut tar 

lång tid, mycket energi och onödiga resurser. Detta kan medföra en ineffektivitet i 

ideella organisationer som inte existerar på samma sätt i vinstdrivande företag 

(Grossman & Rangan, 2011, s. 321). Ineffektivitet kan även uppkomma då 

verksamheten inte styrs utifrån de faktiska resultaten (FRII B, 2012). Vilket är svårt i 

dessa organisationer då resultat är svåra att mäta, vilket vi nämnt tidigare. 
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Spänningar kan även uppstå eftersom det i en del ideella organisationer råder delade 

meningar angående val av styrelsemedlemmar. Det finns en sida i organisationen vilka 

anser det vara nödvändigt att anställa personer med professionell expertis och erfarenhet 

och därmed kan bidra till förbättringar på resultatet. Den andra sidan anser att 

styrelsemedlemmar ska vara representativa för den valkrets och intressenter 

organisationen syftar till (Cornforth, 2003, s. 13). Då de flesta ideella organisationer rör 

sig mot en icke demokratiskt vald styrelse och fokuserar på den professionella 

expertisen har spänningar och missnöje i dessa organisationer ökat. På grund av detta 

uppstår problem huruvida även medlemmar ska väljas på grund av expertis samt om 

även dessa individer bör få betalt för att skapa en jämlik organisation (Cornforth, 2003, 

s. 13).  

 

Utmaningarna ledarna möter vid arbeten med frivilliga är att de just är frivilliga som 

arbetar i en professionell sektor. Uppgifter kräver mer professionalitet och erfarenhet 

och det blir en utmaning för ledningen att lita på de frivilligas arbete och att de klarar av 

uppgiften (Maddrell, 2000, s. 132). Detta i sin tur ger en ökad press på de frivilliga då 

organisationen är beroende av deras engagemang och vilja att hjälpa till att uppnå 

organisationens mål. Dock kan det vara svårt att uträtta formella uppgifter och processer 

för de frivilliga då de kan sakna den behörigheten och de kompetenser som kan krävas. 

Vidare kan detta leda till att rollkonflikter uppstår då det ej finns klara riktlinjer över 

vad som förväntas av de engagerade individerna. Konflikter och spänningar kan då 

uppkomma eftersom förväntningarna på båda parter kan vara höga men dessa 

förväntningar är ej förmedlade till varandra (Bloisi et al., 2007, s. 497). Det är därför av 

stor vikt att ledarna kan kommunicera och förmedla förväntningarna som finns på de 

engagerade individerna i organisationen och vice versa för att på ett fördelaktigt sätt 

motverka de negativa aspekterna och därigenom göra det möjligt att erhålla en 

välfungerande organisation (Bloisi et al., 2007, s. 498).  
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4. PRAKTISK METOD  
Här presenteras hur vi praktiskt gått tillväga för att genomföra vår studie. I och med det 

deduktiva angreppssättet har studien utgått ifrån de teorier presenterade i kapitel tre. 

Detta kapitel är en fortsättning och en mer praktiskt beskrivning från kapitel två.   

4.1 Urval  
 

Vi har valt att dela upp denna rubrik i två underrubriker då vi utformat både kvalitativa 

samt kvantitativa studier. Under samtliga underrubriker (kvalitativ och kvantitativ 

studie) kommer vi att börja med att nämna vilka organisationer vårt urval baseras på och 

sedan nämna vilka personer inom denna organisation studien omfattar.  

4.1.1 Urval – kvalitativ studie 
 

Val av organisation/er 

I avsnittet avgränsningar har vi tydliggjort att vi har som avsikt att inkludera ideella 

organisationer med olika hierarkiska nivåer, vilka arbetar med mänskliga rättigheter, 

humanitära insatser eller miljöaspekter. Ett arbete inom dessa områden påverkar ett stort 

antal individer, både engagerade i organisationen och även samhället (För vidare 

förklaring läs avsnitt 1.4). Det finns en vilja bland individer i samhället att engagera sig 

i organisationen på grund av dess syfte och betydelsen av arbetet de utför. I sin tur kan 

det leda till att spänningar uppstår om de insamlade resurserna inte används till vad de 

är ämnade för, därför fanns ett intresse för dessa organisationer. Vidare i dessa 

organisationer tas beslut till stor del uppe i ledningen samtidigt som de engagerade 

individerna vill vara med och påverka/bestämma mer. Vårt urval ska inneha ett flertal 

ledarpositioner vilka tillsätts genom en extern rekryteringsprocess. En extern 

rekryteringsprocess är nödvändig för att göra det möjligt att se de spänningar som kan 

tänkas tillkomma på grund av rekryteringar baserad på professionell expertis och inte på 

ett tidigare ideellt arbete. För att finna ett urval som representerar kategorierna ovan 

valde vi att söka på Friis hemsida. Utifrån de kriterier vi utformat leder det till ett 

begränsat urval på ungefär 20 organisationer, där alla finns representerade på Friis 

hemsida. De 20 organisationer vilka är representativa för våra urvalskriterier utgör 

således vår urvalsram (Bryman & Bell, 2005, s. 111). 

 

Urvalet ifrån Friis hemsida representerar dock organisationer med olika 

organisationsstruktur, olika typer av tillvägagångssätt för hur arbetet genomförs och så 

vidare. Det innebär att ingen organisation är helt representativ för alla ideella 

organisationer inom vår urvalsram. Det kändes därmed inte tillräckligt eller 

representativt attt endast basera vår studie på en av dessa organisationer. Samtidigt 

ansåg vi att det skulle vara praktiskt omöjligt att studera alla inkluderade organisationer 

på grund av tid och tillgänglighet, vilket resulterade i ett urval på tre organisationer. 

Senare kom ytterligare en organisation att inkluderas. Då organisationerna till viss del 

skiljer sig åt förmodar vi att de stöter på olika problem gällande aspekter kring vår 

problemformulering. Vi anser det dock vara av intresse eftersom det förhoppningsvis 

ger en djupare förståelse, även om vårt syfte inte är att jämföra organisationer emellan. I 

och med skillnaderna anser vi de representera en större/bredare grupp organisationer 

och utgör således ett lämpligt urval från vår urvalsrum. Trots de förmodade skillnaderna 

i organisationernas struktur finns även likheter, varav alla uppfyller våra kriterier för 

urvalet till denna studie. 
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Organisationerna har alla en hierarkisk organisationsstruktur, använder sig av extern 

rekrytering till ledande positioner samt arbetar med mänskliga rättigheter, humanitära 

insatser eller miljöfrågor. Eftersom vi utformat urvalskriterier anser vi att vårt urval kan 

vara representativt för övriga organisationer vilka faller inom dessa ramar. Vi ansåg 

därför att ett tillräckligt underlag för slutsatser till ideella organisationer, vilka uppfyller 

de kriterier vi tidigare presenterat i avsnittet avgränsningar, är ett urval på tre 

organisationer. Med tre organisationer kan vi nå de tre målområden (mänskliga 

rättigheter, humanitära insatser eller miljöfrågor) som ingår i våra urvalskriterier. Dock 

insåg vi senare under studien att ytterligare en organisation var nödvändig att inkluderas 

för att få bättre insyn i hur ideella organisationer fungerar. Med en till organisation, och 

fler intervjuer, ansåg vi oss kunna dra relevanta och tillförlitliga slutsatser om bland 

annat ett fördelaktigt ledarskap i ideella organisationer. 

 

Ett underlag på fyra organisationer gav oss även möjlighet att kontakta en annan 

organisation om en tillfrågad inte hade möjlighet eller vilja att ställa upp. Med ett 

underlag på fyra organisationer såg vi möjligheter att inom en organisation studera och 

ställa frågor till en individ med en ledande position samt en rekryteringsansvarig. Valet 

mellan organisationerna baserade vi på målområde och nivåer. Större organisationer kan 

innebära en tydligare avgränsning mellan ideell och professionell verksamhet. Därmed 

även en större chans att olika behov av ledaregenskaper uppstår och blir mer synliga 

mellan den ideella och den professionella verksamheten. Således hade vissa av de 20 

organisationerna i vår urvalsram större chans att väljas för studien, vilket innebär att ett 

icke-sannolikhets urval gjordes (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Det hade möjligen varit 

fördelaktigt att använda ett systematiskt sannolikhetsurval, där organisationer väljs 

genom ett slumpmässigt tillvägagångssätt från urvalsramen (Bryman & Bell, 2005, s. 

116). På grund av betydelsen av organisationens olika nivåer ansåg vi denna aspekt 

väga över och valet föll därmed på fyra stora organisationer, vilka är representativa för 

de tre områdena vår studie fokuserar på. Det kan således diskuteras huruvida resultatet 

från vår studie kommer att vara överförbart till övriga mindre organisationer inom vår 

urvalsram. Dock anser vi oss erhålla mer information från större och etablerade 

organisationer gällande rekrytering och behov av ledare, därav motiverades vi att välja 

de större organisationerna. Oavsett storlek så finns i övrigt samma förutsättningar och 

kriterier bland organisationerna emellan och därmed anser vi att resultat ändock kan 

tänkas vara överförbart till andra ideella organisationer i vår urvalsram.  

 

De tre organisationerna vi från början ämnade basera vår studie på var Röda Korset, 

Rädda Barnen och Greenpeace. Röda Korset kunde tyvärr inte ställa upp på grund av 

stora organisationsförändringar och därmed ingen tid till att svara på våra frågor. Istället 

kontaktade vi SOS-barnbyar som var beredd att lägga ned tid för att ställa upp i studien. 

Efter genomförda intervjuer med organisationerna ovan insåg vi att det var nödvändigt 

att inkludera en fjärde organisation. Vi ansåg oss vara i behov av fler åsikter och mer 

information kring det berörda ämnet och valde därför att genomföra ytterligare två 

intervjuer med en till organisation. Vi kontaktade Unicef, som ställde sig positiva till att 

vara delaktiga i studien. Även kompletterande intervjuer genomfördes med resterande 

urval för att erhålla den mängd information vi fann nödvändig för att kunna besvara vår 

problemformulering. Liksom de andra tre inkluderade organisationerna faller Unicef 

inom ramarna av vårt urval. Vi är dock medvetna om att våra tre områden för studien 

(mänskliga rättigheter, humanitära insatser samt miljöfrågor) inte blir jämt 

representerade. Dock anser vi att det inte har någon signifikant betydelse för studien då 

syftet inte är att jämföra de olika områdena med varandra.  
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Valet att beröra olika områden baserades endast på att få en bredd i studien, vilket vi 

hoppas ger en djupare förståelse för vårt urval och bättre möjligheter att besvara vår 

problemformulering. Med ett urval på fyra organisationer har vi erhållit en djup 

förståelse för hur dessa organisationer verkar och samarbetar med sina engagerade 

individer. Således anser vi att fyra organisationer är ett lämpligt urval eftersom det 

tillhandahåller riklig information samt en god förståelse och insyn i hur ideella 

organisationer fungerar. All nödvändig information för att uppnå syftet med vår studie.  

 

De fyra valda organisationerna kommer att presenteras närmare i följande kapitel. 

 

Val av respondenter    

Vi strävade efter att hitta personer med liknande befattningsområden i vardera 

organisation. Vår målsättning var att hitta två personer från vardera organisation, en 

rekryteringsansvarig och en individ med en ledande position i organisationen. Därmed 

utfördes ett icke-sannolikhetsurval då respondenterna inte kan anses vara slumpmässigt 

valda (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Eftersom vi inte kände till hur organisationerna 

var strukturerade och vilka ansvarsområden som fanns började vi med att läsa och leta 

information på respektive hemsidor. Det fanns svårigheter med att hitta rätt individer att 

inkludera i studien via hemsidan och kontaktade därför en ansvarig i respektive 

organisation. En kontakt via telefon och/eller mail gjordes där vi presenterade oss själva 

och tydligt förklarade studiens syfte samt ställde frågan om de kunde rekommendera 

respondenter vi vidare kunde kontakta. Vårt tillvägagångssätt medförde att den första 

kontakten indirekt påverkade resten av vår studie genom valet av respondenter. Vi anser 

ändock att ett icke-sannolikhetsurval användes då respondenterna valdes utifrån olika 

kriterier gällande deras befattningsområde, vilket begränsade urvalet. 

 

De rekryteringsansvariga vi inkluderat i studien är personer med olika uppgifter i 

respektive organisation, men är alla involverade i rekryteringsprocessen. Det innebär att 

trots olika arbetsuppgifter har respondenterna en insyn i rekryteringsprocessen. Ledare 

vi inkluderat är individer vilka besitter ledande position i organisationen och arbetar 

med eller nära de engagerade individerna. Vi anser att de rekryteringsansvariga och de 

ledare som är inkluderade i vår studie är relevanta och tillförlitliga eftersom alla har 

erfarenhet från organisationerna och därmed relevant kunskap för att besvara våra 

frågor, samt ett gediget intresse för ämnesområdet.  

 

Rekryteringsansvarig 

Vi har valt att intervjua respondenter som är ansvariga för rekryteringsprocessen 

eftersom vi vill urskilja vilka egenskaper som prioriteras vid en anställning till en 

ledarposition. Genom intervjuer med rekryteringsansvariga ämnar vi urskilja huruvida 

fokus på individens egenskaper och tidigare erfarenheter spelar roll för anställningen. 

Det vill säga studera huruvida fokus ligger i att besitta relevanta kvalifikationer, såsom 

lämplig professionell expertis för uppdraget, eller om prioriteringar ligger i att rekrytera 

en ledare som delar organisationens värderingar och har erfarenheter från ideella 

organisationer. Vår avsikt med en sådan förståelse var att göra det möjligt att analysera 

ifall dessa aspekter har en inverkan på meningsskiljaktigheter/spänningar i 

organisationen. Det kan påvisas ifall rekryteringsansvariga prioriterar professionell 

expertis framför en bakgrund av ideellt arbete samtidigt som de engagerade individerna 

i organisationen prioriterar annorlunda.   
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Vidare föll sig valet att inkludera en rekryteringsansvarig då vi anser det vara värdefullt 

med information om vilka uppgifter och kompetenser som är nödvändiga vid ett 

effektivt utförande av arbetet. Vi anser att rekryteringsansvariga i respektive 

organisation har god insyn i dess verksamhet och har kunskaper om strukturen samt de 

engagerade individerna i organisationen. Informationen och kunskapen de besitter kan 

leda till att vi erhåller det djup vi eftersträvar för att besvara vår problemformulering. 

 

Ledare inom en ideell organisation 

Anledningen bakom valet av en person med befattningsområde ledare var att vi vill se 

om denne är medveten om eller upplever att det finns spänningar mellan professionell 

och ideell verksamhet. Vidare är det av stor vikt att se vilka egenskaper ledaren innehar 

och därmed reflektera och tolka kring hur fördelaktiga de är i organisationen. För att 

analysera och avgöra vilka kompetenser som är nödvändiga vid denna befattning anser 

vi det vara av värde att studera och tolka ifall arbetet hade varit möjligt att utföra utan 

tidigare erfarenheter kring ledning och administrativt arbete. För att få en förståelse 

kring detta anser vi att utformade frågor till en person inom denna befattning 

tillhandahåller oss med information för att göra det möjligt. Vi anser det även vara av 

värde att se vilka motivationsmetoder som används för att sedan analysera de 

engagerade individernas åsikter om sådana metoder. På så sätt får vi möjlighet att se 

potentiella meningsskiljaktigheter mellan dessa parter.  

 

Organisation 

 

Person Kvalité på svaren Uppgift 

SOS-barnbyar 

 

Respondent A. 

(rekryteringsfrågor) 

Långa och utförliga 

svar, intervju både 

via mail och telefon 

Ledande position inom 

administration och 

ekonomi 

SOS-barnbyar 

 

Respondent B. 

(ledningsfrågor) 

Utförliga svar via 

mail 

Kommunikationsansvarig 

SOS-barnbyar Respondent I.  

(ledningsfrågor) 

Utförlig information 

via telefon 

Ledande position inom 

kommunikation och 

information 

Rädda Barnen 

 

Respondent C. 

(rekryteringsfrågor) 

Utförliga svar både 

via mail och telefon  

Hög ledande position. 

Personalansvar och 

budgetering.  

Rädda Barnen 

 

Respondent D. 

(ledningsfrågor) 

Utförliga svar via 

mail och telefon 

Ledande position inom 

en av lokalföreningarna 

Greenpeace 

 

Respondent E.  

(rekryteringsfrågor) 

Korta svar, 

följdfrågor via mail 

Ledande position kring 

personal- och 

rekryteringsfrågor 

Greenpeace 

 

Respondent F. 

(ledningsfrågor)  

Utförliga svar via 

både mail och 

telefon 

Ledare för en av 

organisationens 

kampanjer 

Unicef Respondent G. 

(rekryteringsfrågor) 

Utförliga svar via 

telefon, 

kompletterande 

frågor via mail 

Hög ledande position 

med mycket god insyn i 

organisationens arbete 

Unicef Respondent H. 

(ledningsfrågor) 

Korta, raka svar via 

mail  

Ledande position inom 

insamlingsområden 

Figur 4. Tabell över kvalitativ studie.  



 

 

34 

 

 

4.1.2 Urval – kvantitativ studie 
 

För att erhålla en helhetsbild av vårt urval, studera meningsskiljaktigheter/spänningar i 

organisationerna samt undersöka vilka egenskaper som verkar vara fördelaktiga har vi 

valt att även genomföra en kvantitativ studie. Kvantitativa studien innefattar enkäter 

som skickats ut till aktivt engagerade individer i respektive organisation.  

 

Vi valde att utforma en enkätstudie framför intervjuer till endast några få av de aktivt 

engagerade individerna. På grund av det höga antalet engagerade i organisationen, samt 

variationen bland dessa individer, ansåg vi att endast inkludera några få av dem inte 

skulle vara nog. Individerna härstammar från olika bakgrund och olika erfarenheter i 

stor utsträckning. Att endast inkludera ett fåtal individer anser vi inte hade tillfört något 

till studien då det låga antalet individer inte är representativt för denna kategori. Med 

enkäter kan vi få fler synpunkter och åsikter och därmed göra det möjligt att erhålla den 

helhetsbild vi eftersträvar.   

 

Val av organisation 

Här ansåg vi det vara högst aktuellt att välja samma organisationer som vi har använt på 

den kvalitativa studien. Genom att vi använder samma organisationer anser vi att vi kan 

få en bättre helhetsbild, vilket vi eftersträvar. Vidare ges även möjlighet att undersöka 

meningsskiljaktigheter och spänningar bland dessa organisationer och göra det möjligt 

att erbjuda en insyn i hur ledarskap är avgörande för organisationen.  

 

Val av personer  

Vi ämnade skicka ut enkäter till ett slumpmässigt urval tills vi erhållit ungefär 100 

stycken besvarade enkäter från aktivt engagerade individer inom organisationerna. Med 

det slumpmässiga urvalet var vår förhoppning att nå ut till engagerade, vilka alla är 

olika grad aktiva i organisationen. Detta för att kunna erhålla en bred uppfattning om 

hur de totala upplevelserna ser ut och hur tankar kring ledaregenskaper ser ut från deras 

sida. Respondenterna ämnade vi finna genom maillistor tillhandahållna av våra fyra 

valda organisationer. Det planerade tillvägagångssättet var dock inte möjligt på grund av 

att organisationerna inte var villiga att lämna varken namn eller kontaktuppgifter på sina 

engagerade individer.   

 

Istället har enkäten mailats ut till respondenter via en kontaktperson inom respektive 

organisation. Istället för slumpmässigt urval har således ett så kallat snöbollsurval 

använts, där respondenter blivit valda med hjälp av redan etablerade kontakter med 

andra individer. Det innebär att urvalet faller inom ramen för ett icke slumpmässigt 

urval (Bryman & Bell, 2005, s. 126f). Således kan vi inte med säkerhet säga att vi 

tillgodosett vårt mål att inkludera engagerade individer vilka är olika grad aktiva. Dock 

finner vi att respondenterna som inkluderats är relevanta eftersom det är de engagerade 

individernas åsikter vi ämnar samla in och analysera, den aspekten uppnås oavsett 

aktivitetsgrad. Respondenterna är alla unika individer och trots ett icke slumpmässigt 

urval kan vi erhålla olika och personliga åsikter och därmed nå en bredd i studien. 

Vidare kan vi erhålla olika synpunkter på meningsskiljaktigheter och spänningar som 

finns i organisationen samt efterfrågade ledaregenskaper från de engagerade 

individerna.  
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Vår förhoppning med att använda oss av en kontaktperson inom respektive organisation 

var att få respondenterna att referera till sitt medlemskap/aktiva engagemang i just den 

organisationen. Det händer att aktivt engagerade individer även är engagerade i andra 

ideella organisationer. Således ansåg vi det vara av stor vikt att respondenterna hade 

våra valda organisationer i åtanke när de besvarade enkäten. Vår uppfattning är att så 

torde vara fallet eftersom de erhållit enkäten från de organisationer vår studie baseras 

på. Vi bad kontaktpersonerna vid respektive organisation att skicka ut enkäten till 

samma antal engagerade individer. Vår förhoppning var att, till den mån det var möjligt, 

försöka få respondenterna jämt fördelade mellan våra valda organisationer. Anledningen 

bakom en jämn fördelning bland organisationerna ligger i att vi vill undvika att en 

organisations åsikter väger över resultatet för hela studien.  

 

När antal respondenter hade stått stilla i några dagar kunde vi avläsa att Greenpeace och 

Unicef var underrepresenterade, på grund av det låga antalet frivilliga. Varken 

Greenpeace eller Unicef har några medlemmar vilket betyder att enkäten borde 

besvarats av fler frivilliga. Därför lades därefter fokus på att komma i kontakt med fler 

engagerade inom Greenpeace och Unicef, för att få dem representerade till samma 

utsträckning som de övriga organisationerna. För att komma i kontakt med fler 

engagerade individer söktes kontakter på respektives hemsidor och olika 

medlemsforum, där vi bad dem att vara med i vår studie. När vi sedan samlat in 103 

svar valde vi att inte acceptera fler och började därefter reflektera och tolka svaren. Det 

kan diskuteras huruvida 103 svar är tillräckligt. I och med att vi kunde avläsa och se 

tendenser kring vilket ledarskap de engagerade individerna efterfrågar, vilket även till 

viss del bekräftats av den kvalitativa studien, och även avläsa andra tendenser som berör 

vårt studieområde, ansåg vi oss ha nått den teoretiska mättnad som är nödvändig för 

tolkning och slutsats. Vi anser att de 103 svar vi samlat in ger oss indikationer på vad de 

engagerade individerna efterfrågar och hur de tänker kring aspekter som berör vårt 

ämnesområde. Det kan även diskuteras huruvida Unicef till samma utsträckning som de 

andra organisationerna blev representerade i studien eftersom den inkluderades senare. 

På grund av den ökning av enkätsvar vi erhöll efter kontakt med Unicef menar vi på att 

organisationen är representerad i tillräckligt stor utsträckning. Antagandet är baserat på 

det faktum att antal erhållna svar varit stilla i några dagar innan kontakt med Unicef 

gjordes.  

4.2 Tillvägagångssätt 
 

Efter att ett urval framtagits bokades respondenter till vår kvalitativa studie och 

utformningen av intervjuer och enkäter började. För att utforma och genomföra frågorna 

på lämpligt vis valde vi att använda oss av strukturerade frågor vilka kommer 

presenteras nedan. Även en presentation av enkätutformningen kommer att ges.  

4.2.1 Strukturen på frågorna i den kvalitativa studien 
 

För att erhålla svar på vår problemformulering valdes både en kvalitativ och en 

kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden utgörs av frågor till respondenterna för att få 

en djupare förståelse och bättre uppfattning om hur ledningen upplever aspekter kring 

vårt berörda ämne. Det innebär att vi genom den kvalitativa studien, med ledare och 

rekryteringsansvariga, tillhandahåller oss med djupare och mer ingående svar än vad 

enkäter hade erhållit.  
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Vår kvalitativa forskningsmetod genomfördes efter en redan av oss sammanställd mall 

med formulerade frågor, vilket indikerar på att en strukturerad undersökning 

genomfördes (Johannessen & Tufte, 2003, s. 97). Våra formulerade frågor sökte öppna 

svar vilket ger respondenten möjlighet att svara djupgående från sina egna tankar och 

känslor. Vidare utformades följdfrågor till respondenterna vid de svar vi ansåg vara 

bristande i informationen eller vilka vi helt enkelt ville ha mer information om. 

Följdfrågor ger respondenterna en möjlighet att uttrycka åsikter och synpunkter rörande 

området eller ge ytterligare förklaring på sådant som kan ha kommit att misstolkats. Det 

indikerar på att en delvis strukturerad undersökning genomfördes (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 139).  

 

Den kvalitativa studien har genomförts efter en sammansatt mall men har i ordval och 

ordningsföljd ändrats efter hur respondenten svarat och agerat. Även det tyder på ett 

delvis strukturerat tillvägagångssätt använts där frågor i en kvalitativ undersökning inte 

behöver vara av samma slag (Bryman & Bell, 2005, s. 371). Valet att använda ett delvis 

strukturerat tillvägagångssätt, och således inte ett ostrukturerat sätt, grundar sig bland 

annat i att resultatet blir lättare att jämföra och tolka (Johannessen & Tufte, 2003, s. 97). 

 

Då vårt vetenskapliga förhållningssätt karaktäriseras av en hermeneutisk kunskapssyn 

ansåg vi det vara nödvändigt att våra frågor lämnar möjligheter för öppna svar och 

möjligheter till följdfrågor. Sedan är det upp till oss att tolka och uttrycka innebörden av 

respondentens verklighet (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 139f). Vi är medvetna om att 

det kan ifrågasättas huruvida det delvis strukturerade tillvägagångssättet användes vid 

frågeställning via mail, då ett sådant utförande försvårar möjligheten att ha en öppen 

kommunikation. Vi menar dock ändå att det karaktäristiska med delvis strukturerade 

intervjuer uppnåddes eftersom vi hade möjlighet att ställa följdfrågor och be dem 

utveckla saker vi ansåg vara av intresse. Merparten av intervjuerna utfördes även via 

både mail och telefon, vilket möjliggjorde för en öppen kommunikation med 

respondenterna kring det berörda ämnet 

 

Frågorna till vår kvalitativa studie utformades med teorikapitlet i åtanke och 

kontrollerades sedan så att de hade en sammankoppling med studiens syfte. Vidare 

utformade vi två olika mallar, en till rekryteringsansvariga och en till ledare inom den 

ideella organisationen. Anledningen till att utforma olika mallar till respondenterna var 

att de ledare vi inkluderar i vår studie inte har tillräckligt god insyn i 

rekryteringsprocessen för att besvara frågor kring den. Vidare finner vi att ledare kan ha 

mer insyn i fältarbetet organisationen utför och således besitter mer information kring 

vissa specifika områden. Därmed utformades två olika mallar, med till viss del olika 

inriktning på frågorna, för att få den helhetsbild av organisationen vi eftersträvar. Senare 

i studien formulerades fler frågor vilka vi valde att ställa till alla respondenter för att få 

mer information och ett bättre underlag för slutsatser.  
 

Det var av stor vikt för oss att antalet utformade frågor inte var för många, då det kan 

tänkas påverka svaren från respondenterna. Mindre antal frågor ger oss mer ordentliga 

och genomtänkta svar eftersom ett stort antal frågor kan anses vara besvärligt att svara 

på och frågorna stressas därför igenom. I och med denna förståelse lades mycket tid och 

fokus på de utvalda frågorna vilka berör vårt valda ämne.  
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Då vår studie ämnar undersöka meningsskiljaktigheter och spänningar som finns mellan 

ledningen och de aktivt engagerade individerna samt ledaregenskaper som möter båda 

parters behov, utformades merparten av våra frågor om upplevda konflikter samt 

efterfrågade ledaregenskaper. Vidare har vår studie som delsyfte att se huruvida 

kravprofilen av en ledare bör fokusera på expertis eller värderingar, därför berörde ett 

antal frågor även denna aspekt när den kvalitativa studien genomfördes.  

 

Vi anser att vår kvalitativa studie har varit ett bra sätt att samla in material för att 

möjliggöra för relevant och tillförlitlig information och således har den hjälpt oss att nå 

syftet med vår studie.  

 

Motivering och val av frågor till ledning 

 

Våra utformade frågor (till rekryteringsansvariga och ledare) samt motivering till 

frågorna går att finna presenterade i appendix 2. 

4.2.3 Undersökning via mail   
 

Personer med störst insyn och påverkan på rekryteringsprocessen samt personer med 

betydande ledarpositioner är stationerade på huvudkontoren. Huvudkontoren är 

placerade främst i Stockholm och södra Sverige. Under den tid vår studie genomfördes 

fann vi ingen möjlighet att resa ner till Stockholm, vilket resulterade i att intervjuerna 

endast kunde genomföras via telefon eller via mail. På grund av det större antalet 

respondenters begränsade möjlighet gällande tid att genomföra undersökningen via 

telefon föll valet på att använda mail till utförandet. Då kunde de själva disponera över 

tiden och svara på frågorna när de själva fann tiden till det. Vidare grundar sig valet i att 

utföra den kvalitativa studien via mail då inte alla respondenter var villiga att ställa upp 

via telefon. Beslutet föll därmed på mailintervjuer till samtliga respondenter. Tanken var 

att alla respondenter bör ha samma förutsättningar. Vi ansåg att en blandning av mail 

och telefon hade kunnat resultera i att den ena respondentens svar överväger den andres. 

Efter erhållna svar ansåg vi ändock att telefonintervjuer var nödvändiga och sådana 

utformades. Dock försökte vi få telefonintervjuer med alla respondenter för att få en 

jämn fördelning. Efter ansträngningar lyckades vi boka in telefonintervjuer med alla 

utom två av respondenterna.  

 

Vi är medvetna om att det finns begränsningar med att utföra undersökningen via mail. 

Dessa kan vara att vi missar respondenternas kroppsspråk vilket leder till att hela vår 

tolkning ligger i vad respondenterna skrivit. Det kan även tänkas bli problematiskt vid 

följdfrågor. Denna begränsning har vi dock löst genom att vi efter erhållna svar har följt 

upp med ytterligare mail till respondenterna och därmed öppnat upp för ytterligare 

frågor och klargörande.  

4.2.4 Följdfrågor och kompletterande intervjuer  
 

Som vi tidigare nämnt ansåg vi att våra mailintervjuer inte gav oss tillräckligt med djup 

och riklig information för att tillförlitligt besvara vår problemformulering. Efter att vi 

sammanställt erhållna svar formulerades fler frågor samtidigt som vi tog kontakt med 

ytterligare en organisation, Unicef. För att erhålla den förståelse och det djup vi ansåg 

oss vara i behov av gjordes ett val att genom ytterligare ansträngningar, försöka få 

respondenterna att ställa upp via telefon.  
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Vi valde att genomföra kompletterande telefonintervjuer med de som hade möjlighet 

och vilja att ställa upp (Se appendix 4). Vår förhoppning var att alla respondenter skulle 

ha möjlighet och vilja att ställa upp på en telefonintervju, för att ge alla respondenter 

samma förutsättningar. Dock hade vi dessvärre inte möjlighet att göra kompletterande 

intervjuer med alla respondenter via telefon då inte alla var villiga att delta. 

Kompletterande intervjuer utformades då via mail. I SOS-barnbyar hänvisades vi vidare 

av vår respondent till en annan individ som har större insyn i de kompletterande 

frågorna än vad hon hade. Således har en tredje respondent från SOS-barnbyar 

inkluderats. Vi anser det dock inte ha någon signifikant inverkan på studiens resultat 

eftersom det är organisationens åsikter och tillvägagångssätt vi ämnar undersöka, och 

inte den unika individen. Även två respondenter från Unicef inkluderades på grund av 

att vi ansåg oss vara i behov av att få bättre insyn i ideella organisationer inom vår 

urvalsram. Med våra följdfrågor och kompletterande intervjuer anser vi oss ha fått 

tillgång till mer information och åsikter i organisationerna. Genom att inkludera 

ytterligare en organisation har vi fått djupare förståelse och bättre insyn för hur dessa 

verkar och samspelar med sina engagerade individer. Vi har fått ett bredare och djupare 

underlag för att kunna dra relevanta slutsatser och nå syftet med vår studie.  

 

Telefonintervjuerna möjliggjorde för diskussioner där respondenternas åsikter bättre 

kunde analyseras och underlättade därmed för tolkning och slutsatser. Det har uppnåtts 

genom de delvis strukturerade intervjuerna och genom att följdfrågor har kunnat ställas 

till alla respondenter. Oavsett svarsmetod har bra, relevant och riklig information kunnat 

erhållas. Dock hade respondent E, rekryteringsansvarig i Greenpeace, ingen möjlighet 

att ställa upp på en kompletterande intervju. Trots flera försök att kontakta andra 

möjliga respondenter lyckades vi inte. Således är Greenpeace till viss del 

underrepresenterade i studien gällande de kompletterande frågorna, där enbart en 

respondent från organisationen besvarat dessa. Det kan ha kommit att påverka studien 

då vi inte fullt ut kan nå den helhetssyn vi ämnat erhålla. Dock är vi nöjda med de sju 

kompletterande intervjuerna vi genomfört och anser oss därmed ha tillhandahållit den 

information som krävdes för att besvara vår problemformulering. Den information som 

erhållits genom kompletterande intervjuer anser vi hålla hög standard med utförliga 

förklaringar, vilket gör att vi finner att vi ändå nått det djup vi efterfrågade.   

4.2.5 Transkribering  
 

Samtliga utförda intervjuer via telefon har spelats in. Även om Bryman & Bell (2005, s. 

375f) menar att en transkribering är tidskrävande och leder till mycket information och 

papper som ska vara hanterbart vid analys valde vi att transkribera vårt material. Vi 

använde oss av särskilda program vilket gav oss en möjlighet att justera hastigheten på 

samtalen, allt för att underlätta transkriberingsarbetet. För att underlätta vid 

sammanställning och analys valde vi att exkludera sådant som inte vi anser ge bidrag till 

vår frågeställning och analys. Till exempel har korta diskussioner om sådant som inte 

kommit ha betydelse vid analys utelämnats. Däremot har eventuella följdfrågor som vi 

anser haft betydelse för vårt syfte transkriberats. Vid genomförandet av transkriberingen 

valde vi att skriva ut allt material för att få en helhetsbild och göra det möjligt att se 

kopplingar och olikheter intervjuer emellan. Under hela arbetets gång har 

inspelningarna sparats för att vi ska ha möjlighet att gå tillbaka och återigen lyssna på 

vad och på vilket sätt respondenten svarat, i ett försök till att minska subjektiva 

tolkningar. Intervjuerna via telefon har tagit mellan 30 till 45 minuter att genomföra 

beroende på respondenterna utförlighet i svaren samt antalet följdfrågor som ställdes. 
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4.2.6 Enkätutformning 
 

Vår enkät för den kvantitativa studien utformades via Googles egna tjänst Google docs, 

vilket möjliggjorde att vi kunde nå ut till många respondenter i hela Sverige på ett 

enkelt sätt. Vidare är det ett effektivt tillvägagångssätt att använda då den är tidseffektiv, 

både för oss som skickar ut enkäten och för respondenterna. Det krävs heller inga 

finansiella resurser för att använda sig av denna tjänst och erhålla information från vårt 

urval.  

 

Med hjälp av kontaktpersoner på våra organisationer skickades enkäten ut till 

engagerade individer inom organisationen. Vilket vi nämnt tidigare försökte vi erhålla 

ett jämt antal respondenter från respektive organisation så att representationen från de 

valda organisationerna var rättvis. Vi väljer dock att inte särskilja från vilken 

organisationen respektive enkätrespondent härstammar ifrån. Anledningen till detta är 

bland annat att vi ämnar undersöka allmänna behov av ledaregenskaper och 

meningsskiljaktigheter mellan professionell och ideell verksamhet. Således sökes inte 

en uppfattning om specifika konflikter i just exempelvis Rädda Barnen. Trots olikheter 

organisationerna emellan, finner vi att de gemensamma likheterna är av större betydelse 

och mer tydliga. Detta på grund av att likheterna utgörs av de aspekter vilka vår studie 

fokuserar på. Dessutom är en tydlig gemensam nämnare de aktivt engagerade i 

organisationen, vilka vår studie fokuserar på. De engagerade individerna och de fyra 

organisationerna verkar alla inom vår urvalsram. Således finner vi att de aktivt 

engagerade individernas svar är representativa för alla dessa fyra organisationer.  

 

Motivering till enkätfrågor 

 

Enkätfrågorna går att finna presenterade i Appendix 3.  

 

Frågorna vi valde att belysa ämnar undersöka ifall spänningar existerar från de 

engagerade individernas sida. Ytterligare ett skäl till våra valda frågor är att få en 

förståelse för vilka metoder och ledaregenskaper som motiverar dessa engagerade 

individer att prestera på ett fördelaktigt sätt för att nå organisationens mål. Vidare 

omfattar enkäten även frågor vilka ger svar på varför individen valt denna organisation, 

i ett ytterligare försök att skapa en förståelse för hur dessa individer motiveras. 

4.2.7 Bearbetning och analys 

 

Direkt efter erhållna svar från respektive respondent i den kvalitativa studien gick vi 

båda två igenom svaren för att kontrollera om våra tolkningar överensstämde med 

varandra. Vid några som helst oklarheter skickades frågor tillbaka till respondenterna 

för att kontrollera att svaren tolkats korrekt. Detta för att öka tillförlitligheten i studien. 

Tillsammans med tolkning diskuterades även de ämnen som berörts under intervjuerna 

och reflektioner fortskred under arbetets gång. Reflektioner och tolkningar är gjorda 

utifrån den problemformulering vi utformat samt de delsyften vi satt upp med en 

koppling till teorikapitlet.  

 

När vi ansåg oss samlat in tillräckligt underlag för analys av enkätstudien valde vi att 

inte acceptera fler svar till enkäten. Svar från den kvantitativa studien sammanställdes 

automatiskt i Google Docs. Sammanställningen visar respektive individs svar samt 

gemensam statistik över alla erhållna svar.  
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Rådata ur vår sammanställning bearbetades sedan i så kallade korstabeller för att utläsa 

ifall signifikanta samband eller skillnader finns. Även beräkningar av medelvärden 

gjordes för att se ifall det är skillnader bland genomsnittliga åsikter bland de olika 

kategorierna av aktivt engagerade individer. Utifrån en sammanställning av samtliga 

respondenters svar och korstabeller gjordes reflektioner och tolkningar. Även dessa 

reflektioner gjordes med problemformuleringen, syftet och teorikapitlet i åtanke. 

4.3 Primärdata 
 

Primärdata, vilket syftar till data vi själva varit med och samlat in och som skapats 

under studiens gång, är den information vi fått in från våra nio respondenter i ledningen 

samt från sammanställningen av enkätstudien. Vi anser dessa källor vara relevanta och 

trovärdiga då personerna har god insyn i organisationen samt enkätstudien är anonym, 

vilket möjliggör för mer trovärdiga svar.  

4.3.1 Access 
 

Till vår kvalitativa studie fanns vissa svårigheter att boka intervjuer med relevanta 

respondenter på grund av tidsbrist från deras sida samt den geografiska distansen mellan 

oss och respondenterna. Valet föll därmed på färdigställda frågor via mail och även 

kompletterande telefonintervjuer. Vi anser att det tillvägagångssätt vi använt oss av 

ökade accessen av respondenter till vår studie då de som hade tidsbrist ändå hade 

möjlighet att delta i studien. Även om vi inte fått tag på någon rekryteringsansvarig från 

varje organisation har vi fått försäkrat att personen ändå har god insyn i 

rekryteringsprocessen och därmed kan ge relevant information. Vidare har 

respondenterna både erfarenheter och ett intresse i vårt berörda ämne. Därför kan det 

tänkas att de med engagemang svarat på studiens frågor eftersom ett intresse från deras 

sida ligger i att få fram resultat. I och med detta finner vi att vår tillgång till information 

har underlättats då respondenterna varit villiga att dela med sig av sina tankar och 

känslor kring det berörda ämnet. Således finner vi att respondenterna och deras svar är 

en relevant och tillräcklig grund att utgå ifrån för fortsatta reflektioner och tolkningar. 

 

Det fanns även vissa svårigheter att finna respondenter till att besvara våra enkäter. 

Därav är mängden respondenter till viss del begränsad. Vi ämnade finna respondenter 

via maillistor tillhandahållna av våra fyra valda organisationer. Det var dock inte 

möjligt då organisationerna inte vill lämna ut uppgifter över sina medlemmar, frivilliga 

och givare. Det var dock möjligt för oss att kontakta en ansvarig på varje organisation 

som kunde hjälpa oss med att vidarebefordra enkäten till aktivt engagerade individer. Vi 

kunde således få svar från respondenter inom alla fyra organisationer. För att lyckas 

med vårt mål att erhålla ett jämnt antal svar från de fyra organisationerna bad vi våra 

kontaktpersoner att skicka ut enkäten till samma antal respondenter, vilket möjliggjorde 

att vi kunde ha viss kontroll över att respondenterna fördelades jämnt. Dock kunde vi 

urskilja att Greenpeace och Unicef inte var representerat i samma utsträckning som de 

andra två organisationerna. Efter ytterligare kontakt med Greenpeace och Unicef ansåg 

vi att vi lyckats inkludera dem eftersom antal respondenter, och antal frivilliga, ökade. 

 
4.4 Reflektioner kring praktisk metod 
 

En brist i den kvalitativa studien kan vara det faktum att vi inte hade möjlighet att träffa 

respondenterna ifråga och att studien därmed är utförd via mail och via telefonsamtal. 
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Kroppsspråk och liknande aspekter har då inte tolkas. 

Genom studiens gång har vi dock försökt motverka feltolkningar. Telefonsamtalen har 

spelats in vilket medför att vi vid upprepade tillfällen kan lyssna på vad respondenterna 

sade, vilket kan minimera risken för feltolkningar. Det kan även tänkas vara så att 

respondenterna misstolkat de frågor vi gett dem vilket vi kunnat avläsa i en del svar. För 

att åtgärda detta har vi återkopplat med ytterligare mail eller telefonsamtal där vi ställt 

följdfrågor eller eventuellt formulerat om frågan. När vi gjort det har vi hela tiden haft i 

åtanke att vi ska göra det på ett sådant sätt att vi undviker att vi styr deras svar. Vidare 

har informationen från respondenterna, oavsett om materialet erhölls via mail eller 

telefonsamtal, kritiskt granskats av oss som forskare för att undvika feltolkningar av 

respondenternas svar. I ett försök att eliminera tolkningsfel har vi i flera led kontrollerat 

våra tolkningar mot varandra samt återkopplat med de respondenter vilkas svar vi inte 

helt kunde tyda för att säkerhetsställa att informationen tolkats rätt.  

 
Det kan diskuteras kring det faktum att två av våra kompletterande intervjuer inte 

genomfördes via telefon. Vår ambition var att genomföra telefonintervjuer med alla 

respondenter men det var inte möjligt. Vi anser ändock att alla organisationer är 

representerade och att vi erhållit god och tillförlitlig information från alla respondenter. 

Vi har lagt mycket fokus på att inkludera svar från alla respondenter, oavsett 

svarsmetod, och således fått dem jämt representerade vid berörda frågor. I och med det 

anser vi att de kompletterande telefonintervjuerna inte på något sätt påverkat studien 

negativt, som till exempel ojämn fördelning. De har endast bidragit till ett bättre 

underlag för reflektioner och tolkning.  

 
Något vi även reflekterat kring är antal respondenter till den kvantitativa studien. Ett 

underlag på 103 respondenter från fyra organisationer kan tänkas vara relativt litet. Efter 

att vi reflekterat och tolkat svaren vi tillhandahållit anser vi att det ändå är nog för att 

dra vissa slutsatser. Det kan vidare diskuteras huruvida ett snöbollsurval är fördelaktigt 

för studiens ändamål då respondenterna troligtvis inte kan anses som representativt för 

urvalet (Bryman & Bell, 2005, s. 126). I vårt fall var dock ett snöbollsurval nödvändigt 

för att finna respondenter till studien. I den kvantitativa studien har vi sett vissa 

indikationer över vilket ledarskap de engagerade individerna efterfrågar, vilket även till 

viss del bekräftas av den kvalitativa studien. Erhållna svar av de engagerade 

individerna, tillsammans med svar från ledarna i respektive organisation, ger oss 

tillräckligt underlag för reflektion, tolkning och vi anser oss därmed ha nått en teoretisk 

mättnad. Vi anser därmed att slutsatser kring erhållet resultat kan göras.  

 

Vi anser att vi med denna studie gjort det möjligt att nå vårt syfte, vilket var att se hur 

olika behov och meningsskiljaktigheterna mellan professionell och ideell verksamhet 

ser ut i organisationerna samt vilka fördelaktiga ledaregenskaper det kan finnas. Det 

betyder att vår studie kan användas i syfte att belysa meningsskiljaktigheter och 

spänningar som finns. Vi har fått en generell bild över hur aktivt engagerade individer 

upplever den ideella organisationen och vad de föredrar för ledning och hur de 

motiveras. Utöver denna generella bild kan vi dessutom få en djupare förståelse för 

dessa fyra organisationer och vilka egenskaper samt erfarenheter som faktiskt är 

nödvändiga och vilket ledarskap som verkar fördelaktigt. 
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5. SAMMANSTÄLLNING KVALITATIV & KVANTITATIV STUDIE  
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt urval samt presentera en sammanställning 

av det material vi samlat in. Organisationerna kommer att presenteras var för sig och 

uppgifter är hämtade från respondenter samt organisationernas hemsidor och 

årsredovisningar. Även erhållna svar från enkätstudien kommer att redovisas.  

5.1 SOS-barnbyar 
 

Organisationsform: Ideell organisation 

Verksamhet: Arbetar med mänskliga rättigheter, inriktat mot barn  

Medelantal anställda 2010: 27 

 

Engagerade individer i organisationen: SOS-barnbyar har runt 320 aktiva medlemmar 

vilka är röstberättigade och kan därmed lämna motioner till styrelsen, benämnd 

centralstyrelsen. Medlemskapet beviljas av centralstyrelsen. Att ansöka om medlemskap 

är öppet för alla och får avslås endast om styrelsen finner det möjligt att sökanden kan 

motarbeta organisationens mål och vision. Sökanden som beviljas medlemskap tillhör 

automatiskt det befintliga lokalkontoret i hemkommunen. I organisationen finns även 

omkring 63 000 (år 2010) aktivt frivilliga vilka är så kallade faddrar till olika barn runt 

om i världen. Dessa kan betraktas som ambassadörer för SOS-barnbyars verksamhet. 

 

Organisationsstruktur: SOS-barnbyar är en organisation som karaktäriseras av 

hierarkiska nivåer. Det är centralstyrelsen som leder verksamheten och ser till att 

organisationens mål uppfylls. Centralstyrelsen består av sex individer vilka väljs på en 

tvåårig mandatperiod. Det högsta beslutande organ är Årsstämman, bestående av ombud 

från varje lokalt kontor samt centralstyrelsens ledamöter. Generalsekreteraren i 

organisationen blir utnämnd av centralstyrelsen och ansvarar för kansliets arbete samt 

organisationens uppgifter. Vidare har generalsekreteraren yttranderätt i styrelsen. 

Medlemmar, centralstyrelsen, årsstämman och lokalavdelningsstyrelse får avge motion 

till styrelsen att behandla. Organisationen, med huvudkontor i Stockholm, har så kallade 

stödgrupper runt om i Sverige. Under 2012 fanns nio stödgrupper, där 115 personer 

arbetat aktivt för att informera om organisationen. Organisationen har ungefär tio 

medarbetare vilka arbetar med kontorsgöromål på huvudkontoret. SOS-barnbyar arbetar 

utifrån de kvalitetskoder som är uppsatta av frivilligorganisationernas insamlingsråd, 

FRII. Kvalitetskoderna verkar för att organisationen ska uppnå och arbeta efter en viss 

etisk och moralisk standard, vilka SOS-barnbyar är skyldig att följa. Vidare är 

organisationen ansluten till Svensk insamlingskontroll, vilka har till uppgift att granska 

att organisationens pengar används till rätt ändamål. (SOS-barnbyar, 2012)  

5.1.1 Om respondent A från SOS-barnbyar 
 

Respondent A besitter en betydelsefull ledarroll i organisationen och arbetar bland annat 

med ekonomifrågor och andra administrativa arbetsuppgifter. Han erhöll denna tjänst 

genom en platsannons och har således rekryterats externt. Respondent A härstammar 

från ett vinstdrivande företag, utan erfarenhet av ideellt arbete eller tidigare erfarenhet 

av andra ideella organisationer. SOS-barnbyar har sedan långt tillbaka använt sig av 

externa rekryteringsprocesser till sina ledarpositioner. Anledningen grundar sig i att 

deras kravprofil varierar beroende på vilken tjänst som ska tillsättas och varierar även 

över tiden eftersom organisationen förändras.  
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Till en anställning för en ledarposition menar respondent A att det inte går att prioritera 

erfarenhet av ideella organisationens område. Han förklarar ”Tidigare erfarenheter av 

ideellt arbete har inte varit avgörande vid anställning till våra chefspositioner (med 

undantag för generalsekreteraren). Det beror på att vi har stort fokus på insamling, det 

vill säga att till så låg kostnad som möjligt samla in så mycket pengar som möjligt till 

vår internationella verksamhet. För detta krävs hög kompetens inom områden såsom 

marknadsföring, PR och ekonomi och dessa kompetenser är ju inte unika för ideell 

sektor”. Vidare menar respondent A att det är mycket viktigt att den tilltänkta ledaren 

har värderingar som är förenliga med organisationens verksamhet och mål. Dock 

prioriteras yrkesspecifika kompetenser, inom just det området som ledaren är satt att 

leda, högre. 

 

På frågan vilka egenskaper som är meriterande vid en anställning på SOS-barnbyar 

svarar han: ”Som ledare skulle jag säga hög arbetskapacitet och stresstålighet, flexibelt 

tänkande och prestigelöshet”. Det betyder egenskaper vilka har ett fokus på 

organisationens mål utan större hänsyn till egenskaper vilka syftar till att höja 

motivationsnivån bland de engagerade individerna.  

 

På frågan om han upplever det vara svårt att rekrytera engagerade individer svarar han 

ett det inte är något primärt fokus. Respondent A menar att det inte finns några 

motsättningar eller konflikter från de engagerade individerna i organisationen om var 

insamlade resurser används. Det förklarar han kan bero på att SOS-barnbyar arbetar 

efter strikta regler över hur medel får användas till omkostnader och vilka medel som 

skall användas till den internationella verksamheten. Vidare berättar han att deras 

gedigna arbete med att minska sina omkostnader leder till att motsättningar inte uppstår 

då det förmedlar ett engagemang till att alla insamlade resurser används till att nå 

ändamål som organisationen upprättat. Att motsättningar skulle uppstå på grund av 

prioriteringar på professionell expertis vid rekrytering kan inte respondent A se existera. 

Dock erkänner han att det är en aspekt ledningen inte funderat över i samband med en 

rekrytering. Om dock motsättningar skulle finnas, oavsett vad det gäller, så säger 

respondent A att: ”Riktlinjerna är ju enligt våra stadgar att då ska det upp till 

behandling på vårt årsmöte då. Annars så försöker vi lösa det genom dialog”. Vidare 

berättar respondent A ”…vi försöker lyssna på dem, vad är missförstånd, vad kan vi 

göra bättre och så rättar vi oss efter det”. 

 

Respondent A vill under intervjun ändå påpeka att det är betydelsefullt om alla i 

organisationen strävar mot samma mål. ”Jag tror att det är viktigt att samtliga anställda 

har en god uppfattning om hur organisationen som helhet fungerar samt att alla känner 

att samtliga anställda strävar mot samma mål. När det gäller kompetenser är det 

naturligtvis så att kraven är högre på chefer när det gäller expertis och erfarenhet”. 

Han berättar även att personliga utbildningsplaner finns. De står inskrivna i personalens 

medarbetar- och utvecklingssamtal. SOS-barnbyar avsätter även en årlig kostnad för 

utbildningsinsatser. Respondent A berättar att organisationen inte har genomfört några 

undersökningar angående vad deras medlemmar och givare efterfrågar för ledarskap. 

Han menar dock på att det ändå kan utläsas i organisationen på grund av den 

uppbyggnad SOS-barnbyar har.  

 

Respondent A berättar att när det gäller medlemmar så finns det enbart ca 300 stycken, 

vilka är organiserade i lokalföreningar runt om i Sverige, medan själva huvudkontoret 

finns i Stockholm. 
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Lokalföreningarna (medlemmarna) får via årsmötet information från kontoret om vad 

som är viktigt, vilka projekt som är på gång och andra viktiga aspekter. I och med detta 

förväntar sig medlemmarna en viss typ av ledarskap. ”Det dem förväntar sig ifrån oss 

är ju att det finns en tydlig styrning och en bra kommunikation så att de kan göra ett 

bra jobb”. ”…så det är väl den typen av ledarskap, att de har en tydlig motpart hos oss 

om de behöver hjälp får det med de frågor som de har”. Givarna däremot reflekterar 

inte i de termerna utan för dem ligger fokus på de pengar och gåvor de bidrar med, 

spekulerar respondent A. Vidare diskuterar respondent A att det värsta som kan hända 

är att givarna inser att deras bidrag inte går till de ändamål som SOS-barnbyar 

informerat att det ska gå till. Han menar att ledarskapet är kopplat till specifikt två 

aspekter ”dels att de har det här förtroendet för oss att vi gör det vi säger men också att 

de får en löpande återkoppling”.  Respondent A anser att återkoppling och information 

till givarna är väldigt viktig för organisationen och säger: ”och det är väl en typ av 

ledarskap, att vi lyckas knyta ihop säcken för de här frågorna och levererar både liksom 

rapporter med hög kvalitét men också att vi visar att det arbete som görs ute på fält 

också håller hög kvalitét”. Det är de mjuka faktorerna hos ledarna som är viktigare för 

medlemmarna eftersom de har mer social kontakt med organisationen medan för 

givarnas del handlar det mer om de hårda faktorerna. Respondent A säger också att man 

samtidigt måste komma ihåg en viktig aspekt gällande SOS-barnbyar, att ”…vi har ett 

uteslutet uppdrag att samla in så mycket pengar vi bara kan. Därför blir det ju då ett 

väldigt stort fokus på det, professionalismen och affärsmässigheten”. Han menar bland 

annat att ”då är det klart vi måste fokusera på det som genererar mest värde och sedan 

kommer liksom mycket av det mjuka ute i fält sen”.  

 

Vi frågar hur kommunikationen mellan de engagerade individerna och ledarna ser ut. På 

SOS-barnbyar finns en så kallad stödgruppssamordnare, som har den löpande kontakten 

med de individer som ingår i en lokalförening, berättar respondent A. Det behöver inte 

enbart vara de som är medlemmar. Individen som agerar stödgruppssamordnare 

kommunicerar internt mellan styrelsen, ledningen och lokalföreningen. Organisationen 

har olika träffar och ett årsmöte där åsikter kan framföras av medlemmar. Bland givarna 

ser kommunikationen lite annorlunda ut. Beroende på vilket engagemang givarna har så 

får de olika information. Två gånger om året får givarna ett mail innehållande 

information om deras ”barnby”. De som sedan är barnfaddrar får mer detaljerad 

information om deras barn. Organisationen har även en tidning som publiceras två 

gånger om året ”där vi beskriver vår verksamhet runt om i världen och är riktad 

framförallt till våra månadsgivare”. SOS-barnbyar har även olika företag som givare 

och till dem finns, sedan årsskiftet, en specifik tidning kallad SOS businessmag. SOS 

businessmag har ett fokus på Corporate Social Responsibilities och hur företagen kan 

bidra. ”Det är framförallt de olika kanalerna vi har. Och sedan givetvis kontinuerlig 

uppdatering på vår hemsida med nyheter och sådana aspekter”. 

 

På frågan hur organisationen arbetar för att få medlemmar och givare att känna sig 

delaktiga och betydelsefulla i organisationen menar respondent A att ”Det är jätteviktigt 

att de kan identifiera sig med verksamheten och känna att de har koll. Att de, när de 

pratar med utomstående känner sig trygga med verksamheten och kan förklara den på 

ett bra sätt för potentiella givare”. Han menar även att det handlar om att skapa 

samhörighet.  
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Det kan skapas genom att ge bra information och visa uppskattning. Respondent A 

pekar även på att ”det här är ju personer som ägnar sin fria tid och inte får något 

betalt. Så det är en värdefull ideell kraft för oss och samtidigt i gengälld så måste vi 

visa dem den respekten att vi är tacksamma för det ideella arbetet de gör”. Han är dock 

medveten om att det är en aspekt som organisationen skulle kunna lägga ner mer tid på, 

men att de gör så gott de kan med tillgängliga resurser. 

 

Respondent A berättar att det är ledningen, tillsammans med styrelsen, som är ansvariga 

för att motivera medlemmar och givare. Ledningen, tillsammans med styrelsen, lägger 

ut strategier för hur mycket organisationen ska satsa på medlemmar och givare. 

Samtidigt menar han på att det är aspekter som senare måste delegeras ut samtidigt som 

det finns få personer att delegera ut ansvaret på. Han berättar vidare att organisationen 

och engagemanget från medlemmar och givare förändrar sig över tiden. Det betyder att 

generationen och engagemanget för den tidpunkten spelar stor roll för hur man ska 

bemöta medlemmar och givare och det är en aspekt som organisationen måste vara 

medveten om. ”Det är ju väldigt mycket en fråga om att klarar vi av att hantera de 

förändrade strömningarna...”. 

 

Vi frågar om de engagerade individernas möjlighet att göra sin röst hörd och föra fram 

åsikter. Ett sätt, som respondent A talar om, är årsmötet som organisationen har. 

Medlemmarna kan lämna in motioner som sedan styrelsen måste ta upp för bedömning, 

som i sin tur kan leda till omröstningar ”…så länge det inte kolliderar med de 

internationella stadgarna och så vidare”. Givarna kan enligt respondent A påverka på 

andra sätt, ”beroende på deras reaktioner, om de hör av sig och är missnöjda med 

något eller har idéer, framförallt om det är många som tycker samma sak, så lyssnar vi 

på det och tar till oss det” men han påpekar samtidigt att de inte har några formella 

rättigheter. 

 

Aspekter kring huruvida det behöver läggas ned mer tid och resurser på att motivera 

engagerade individer om en ledare anställs som inte har bakgrund av ideellt arbete är 

någonting som respondent A menar enbart är aktuellt för generalsekreteraren. ”Om den 

personen inte alls har någon koppling till ideellt arbete så kommer ju våra medlemmar 

och givare att ställa sig frågan om det här är en lämplig individ och då får ju personen 

i fråga motivera det”. Respondent A menar att det både kan vara positivt och negativt 

att anställa ledare vilka saknar erfarenheter av ideellt arbete. ”Å ena sidan behövs 

erfarenheter och å andra sidan kan det ibland vara en nackdel att individen kan vara 

fast i gamla mönster”. Han menar vidare att den aspekt som skapar mest fokus och 

uppkommer kontinuerligt är generalsekreterarens lön. Fokus ligger inte lika mycket på 

vilken individ som är bakom lönen. 
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5.1.2 Om respondent B från SOS-barnbyar 
 

Respondent B har arbetsuppgifter som omfattar bland annat fadderfrågor inom SOS-

barnbyar. Sedan anställningen började, för knappt ett år sedan, har hon haft samma 

ansvarsområden och ställning i organisationen. Att informera engagerade individer om 

SOS-barnbyar samt att uppmuntra till ett engagemang hos allmänheten är en stor del av 

hennes arbetsuppgifter. Tjänsten på SOS-barnbyar erhöll respondent B genom en extern 

rekryteringsprocess och hon hade inte sedan tidigare varit aktivt engagerad i 

organisationen. Dock fanns tidigare erfarenheter av ett arbete inom en annan ideell 

organisation, nämligen Unicef. Arbetsuppgifterna idag kan, enligt henne själv, utföras 

av individer som saknar tidigare erfarenhet av ideellt arbete då det alltid finns 

möjligheter för utbildning, “Alla kan lära sig”. Hon menar att arbetsuppgifterna inte 

styrs efter tidigare erfarenheter. Hon vill dock poängtera att tidigare erfarenheter kan 

vara positivt då en förståelse för organisationen redan finns hos individen. 

  

Respondent B berättar att den viktigaste uppgiften hon har handlar om att skapa 

engagemang och att visa att SOS-barnbyar är en förtroendeingivande organisation. 

Genom att skapa en positiv bild av organisationen menar respondent B att antalet 

engagerade individer kan öka och på sådant sätt kan mer pengar samlas in, vilket är 

syftet med organisationen. ”Det är viktigt att skapa ett äkta engagemang... .men att 

även trycka på det behov som kvarstår”. Vidare vidhåller hon att det är viktigt att visa 

den skillnad som organisationen gör för människor runt om i världen. ”Det handlar inte 

heller bara om att samla in pengar utan även om påverkan, kommunikation och 

synlighet...”. Enligt respondent B kan de nio stödgrupper som finns i Sverige ha en 

väldigt stor påverkan gällande denna aspekt då de arbetar närmare människor och har 

således en närhet till allmänheten. 

 

För att erhålla lojalitet bland medlemmar och aktivt engagerade finns en anställd, som 

en dag i veckan, arbetar med att kommunicera med de stödgrupper som finns runt om i 

Sverige. Respondent B förklarar att det sedan är upp till stödgrupperna att arbeta 

effektivt med att erhålla lojalitet bland organisationens medlemmar. Frågor kring 

huruvida det är svårt att rekrytera medlemmar eller inte har hon ingen uppfattning om 

men menar ändå att organisationen kan öka antalet genom den bild de gör synlig av 

organisationen för allmänheten. “För mig är det viktigt att skapa en seriös bild av 

organisationen hos allmänheten för att öka antalet givare och därmed vårt stöd till 

utsatta barn”.  

 

Att det skulle finnas några spänningar eller motsättningar mellan de aktivt engagerade 

individerna i organisationen och den professionella organisationen är ingenting som hon 

har kännedom av. Varken över hur insamlade resurser investeras eller andra aspekter, 

såsom höga löner. Hon menar vidare på att organisationens kommunikation, genom 

stödgrupperna, är en betydelsefull aspekt för organisationen. Det kan bidra till förståelse 

hos frivilliga och givare och därigenom skapa engagemang och förhindra osämja. Vi 

frågar vilka ledaregenskaper som är viktiga att besitta i organisationen och respondent B 

säger att ”... det är viktigt med en chef som kan vägleda sina anställda men på ett 

ödmjukt och lyhört sätt”. Hon berättar även att viktiga egenskaper från sin position i 

organisationen är att inge förtroende för att skapa engagemang. Hon vill även lyfta fram 

att tidigare erfarenheter kan vara värdefullt då en insyn i organisationen redan finns. 
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5.1.3 Om respondent I från SOS-barnbyar  
 

Respondent I arbetar med information och kommunikation inom organisationen och 

har, genom arbetsuppgifterna, insikt i både den interna- samt den externa 

kommunikationen. Hon är ansvarig att svara på frågor om organisationen och har 

således kunskap om hur SOS-barnbyar fungerar. På grund av den kunskap hon besitter 

blev vi hänvisade till henne för att få hjälp att svara på våra kompletterande frågor vi 

ansåg att vi inte redan fått besvarade.  

 

På frågan om SOS-barnbyar har någon uppfattning om vad de engagerade individerna 

efterfrågar för ledarskap förklarar respondent I att det har de inte. Det är heller ingenting 

som organisationen har undersökt. “Vi har ingen uppfattning om det eftersom vi inte på 

något systematiskt sätt har samlat in några synpunkter från våra givare angående 

ledarskap”. Att möta de specifika behov som de engagerade individerna förmodas ha 

kring ledarskapet är svårt. Respondent I menar att det inte enbart är en fråga om att se 

vilket ledarskap som efterfrågas utan menar att motivation och nöjda engagerade 

individer i organisationen kommer ifrån ett gemensamt ansvar från hela SOS-barnbyar. 

Hon berättar vidare att det är både styrelsen och medarbetarnas ansvar i organisationen 

att motivera de engagerade individerna. Dock säger hon att det är styrelsen och ledarna 

som har huvudansvaret och sätter upp stadgar som hela SOS-barnbyar ska verka efter. 

“Det är allas ansvar. Ledningens ansvar är att lägga upp strategier för detta, och 

sedan medarbetarnas ansvar att utforma sitt arbete så att det bidrar till att uppfylla 

strategierna”.  

 

Att få engagerade individer att känna sig delaktiga och betydelsefulla är ett värdefullt 

arbete för SOS-barnbyar. Respondent I anser att en känsla av delaktighet kan uppnås 

genom god kommunikation. När de engagerade individerna får information om SOS-

barnbyar skapas en känsla av samhörighet och de känner sig således betydelsefulla för 

organisationen. Kommunikation bidrar således till engagemang och delaktighet. SOS-

barnbyar arbetar med detta genom olika tillvägagångssätt. “Vi går ut med information 

om de projekt som de stöder, de får publikationer från oss, vi möter dem på vår 

facebooksida”. Givare som har bidragit på ett särskilt sätt eller som har varit engagerade 

i SOS-barnbyar under en längre tid får ibland mer uppmärksamhet. Respondent I 

berättar: ”Ibland uppmärksammar vi trogna givare i våra publikationer”. Detta för att 

visa dem och andra givare att de är värdefulla och att deras gåvor bidrar till att nå de 

mål som organisationen upprättat. Det gäller för organisationen att ge det lilla extra för 

att visa uppskattning.  

 

Som respondent I berättat arbetar organisationen med att inneha en bra kommunikation 

med sina engagerade individer. SOS-barnbyar använder både internet och vanlig post 

för att kommunicera med medlemmar, frivilliga och givare. En egen facebooksida finns 

också där organisationen lägger ut olika typer av information. Vidare används den egna 

hemsidan till att berätta om olika projekt, vart organisationen använder insamlade medel 

och liknande aspekter. Utskick om givarnas barnby och fadderbarn skickas ut 

regelbundet med jämna mellanrum och direktreklam är någonting som SOS-barnbyar 

använder sig av.  

 

 

 



 

 

48 

 

Vi frågar ifall det är möjligt för de engagerade individerna att göra sin röst hörd i 

organisationen. Vi får berättat för oss att det i organisationen finns möten som man kan 

engagera sig i och framförallt ett medlemsmöte, som äger rum en gång om året. För 

givarna är det lite annorlunda än för medlemmarna eftersom de inte har några formella 

rättigheter, vilket även respondent B berättat för oss. Respondent I berättar även att det 

finns specifikt två olika tillvägagångssätt de använder sig av. “Givarna kan höra av sig 

till oss via facebook eller ringa till oss”.  Om det skulle existera meningsskiljaktigheter 

mellan den ideella och den professionella verksamheten finns, enligt respondent I, inte 

några speciella riktlinjer för hur organisationen ska gå tillväga. Dock följer 

organisationen alltid de stadgar som ledningen har beslutat. Stadgarna ligger således 

som grund för hur organisationen hanterar olika aspekter och frågor. Vidare menar 

respondent I att organisationen måste se till de unika situationerna och då avgöra hur 

saker och ting ska hanteras, “det beror på frågan”.  

 

Att det skulle bli svårare att motivera medlemmar och givare när organisationen 

anställer ledare som saknar erfarenhet av ideellt arbete är ingenting respondent I anser 

man behöver vara orolig för. “Nej, jag har aldrig hört talas om att någon skulle 

ifrågasätta det”. Hon ser heller inte, utifrån sin position, att det skulle finnas några 

problem med att ha ledare som saknar erfarenheter av ideella organisationer. SOS-

barnbyar arbetar för att nå sina mål vilket innebär att personens kvalifikationer är 

avgörande huruvida anställning görs. 

5.2 Rädda Barnen  
 

Organisationsform: Ideell organisation 

Verksamhet: Arbetar med humanitära insatser 

Medelantal anställda 2010: 212 

Engagerade individer i organisationen: I organisationen finns ungefär 86 000 aktiva 

medlemmar, fördelade på 204 aktiva lokalföreningar. Medlemmarna, via de 

lokalföreningarna de tillhör, är med och beslutar om vem som ska representera 

lokalföreningen vid riksmötet. Den utvalda representanten kallas ombud. Det är via 

ombudet medlemmarna kan ge förslag och föra fram åsikter i organisationen. Som 

medlem i organisationen tillkommer automatiskt ett medlemskap i den lokalförening 

som ligger närmast hemorten. Medlemskapet innebär att individen kan göra allt ifrån att 

hjälpa barn med läxläsning till att vara engagerad i olika projekt eller i styrelsen. I 

organisationen finns vidare ungefär 250 000 givare vilka ej är delaktiga i en 

lokalförening.  

Organisationsstruktur: Likt SOS-barnbyar karaktäriseras Rädda Barnens struktur av 

olika hierarkiska nivåer. Det högsta beslutande organ är riksmötet som tar de avgörande 

besluten i organisationen, bland annat över hur resurser ska fördelas och vilka projekt 

som ska prioriteras. De olika distrikten runt om i landet utser en ombudsman som 

närvarar vid riksmötet, som äger rum vartannat år. Det är riksmötet som utser 

organisationens styrelse och ordförande. Styrelsen är det organ som beslutar om 

organisationens verksamhet och mål. Vidare har styrelsen regelbundna möten för att 

göra det möjligt att följa upp den verksamhetsplan som upprättats vid riksmötet.  
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Huvudkontoret ligger i Stockholm, där styrelsen och generalsekreteraren har sitt säte. 

Det finns dessutom fyra regionkontor runt om i landet. Är 2010 arbetade totalt 212 

individer på kontoren. Rädda Barnen arbetar även de utifrån FRIIs kvalitetskoder. En 

sammanställning av organisationens framtida etiska ståndpunkter redovisas en gång om 

året, vilka ska ha en utgångspunkt i dessa kvalitetskoder. (Rb, 2012) 

5.2.1 Om respondent C från Rädda Barnen 
 

Respondent C är en högt uppsatt ledare i Rädda Barnen. Ett arbete som innebär 

ansvarsområden inom både budgetering och ett personalansvar. Respondent C leder 

samt fördelar arbetet i regionen som han är ansvarig för. Den tjänst han besitter idag har 

han erhållit genom en traditionell rekryteringsprocess, där han såg en annons på ”ideella 

jobb” och lämnade in en ansökan. Externa rekryteringsprocesser är något som funnits i 

organisationen i mycket lång tid.  

 

Till skillnad från rekryteringsansvarig i SOS-barnbyar har respondent C tidigare 

erfarenhet av ett arbete i en ideell organisation. ”Jag har arbetat i 16 år i organisationer 

som Röda Korset, Ordfront, Folketshus och parker, Svenska Freds med flera.”. Han har 

däremot själv inte tidigare varit aktiv (som medlem/frivillig) i Rädda Barnen utan i 

Röda Korset och Attac Sverige.  

 

Respondent C påpekar att allt färre blir medlemmar idag. Under en treårs period har 

Rädda Barnens medlemsantal sjunkit från 88 000 medlemmar till 75 000. Respondent C 

ser dock en mycket positiv utveckling vad gäller givare, vilka blir allt fler.  

Enligt honom kan det ökade antalet givare vara en anledning till det minskade antalet 

medlemmar. Han anser vidare att det ökade antalet givare kan bero på att människor vill 

vara aktiva idag. Genom att Rädda Barnen själv är aktiva, gällande aspekten att vara 

synliga bland samhällets individer, kan de nå ut till dessa människor.  

 

På frågan varför Rädda Barnen använder sig av en extern rekryteringsprocess svarar 

respondent C: ”Utgångspunkten för extern chefsrekrytering är flera, att alltid ha den 

bästa på plats, i den utsträckning det är möjligt, samt att se chefskap som en specifik 

kompetens eller ett uppdrag som kräver specifika kompetenser”. Vidare påpekar han att 

chefserfarenhet är prioriterat men också yrkesspecifika kompetenser. Framförallt vid 

anställningar till Sverigeprogrammet efterfrågas och anses det vara meriterande med 

erfarenhet av ett tidigare arbete i ideell sektor. Detta eftersom Sverigeprogrammet 

omfattar all verksamhet som genomförs i Sverige med målsättning som i första hand 

grundar sig i att förbättra villkor för barn samt tillgodose deras rättigheter. 

 

När vi ställde frågan ifall delade värderingar prioriteras eller personer med professionell 

expertis inom administrativa kunskaper svarar respondent C att ” Vet ej, beror på vart i 

organisationen. De flesta chefer har ett stort ansvar för planering, budget och 

uppföljning, samt personalansvar”. När vi ber han utveckla säger han ”Nja alltså det 

finns ju komplikationer med att anställa ledare som aldrig har jobbat inom en 

medlemsrörelse tidigare”. Han menar det bero på att det är viktigt att förstå den 

formella och demokratiska strukturen som finns, för att vara en effektiv ledare i Rädda 

Barnen. Det är ett ledarskap som är speciellt i och med att ledaren ibland tenderar ha en 

roll som faktiskt innebär att individen ändå blir ledare för att denne har mer information 

och kunskaper än de engagerade individerna.  
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Där kan det uppstå dynamik, som kan verka negativ, berättar respondent C. Till exempel 

”att man som medlem känner att man blir överkörd, man blir inte lyssnad till och 

sådana där saker. Och det måste man vara exceptionellt lyhörd för som ledare i en 

frivillighetsorganisation eller i en organisation med medlemsrörelse. Är man inte det så 

får man problem förr eller senare”. Han fortsätter berätta att det då är viktigt, om man 

kommer in ”utifrån”, att man har en förståelse för de aspekterna, vilket skiljer sig från 

en del andra arbetsplatser. Som medlem i Rädda Barnen finns en fortsatt påverkan i och 

med att man, tillsammans med tjänstemännen, är utförare. Där emellan kan en dynamik 

uppstå som kan vara besvärlig.   

 

Respondent C fortsätter dock med att berätta att egenskaper som är meriterande vid 

anställning hos Rädda Barnen är både teamarbete samt resultatfokuserad. Rädda Barnen 

söker ledare vilka har en förmåga att arbeta med och genom andra, samtidigt som fokus 

ligger i att minska kostnader. Med minskade kostnader och ett fokus på att öka 

insamlade medel kan organisationen nå bättre resultat. Rädda Barnen söker en stor 

mängd olika kompetenser till organisationen, där olika erfarenheter av ideell och 

professionell expertis efterfrågas. Inom organisationen finns olika internutbildningar 

bland de anställda så att kompetenser kan läras och utvecklas. Både nätbaserad och 

intern fortbildning används, men även externa insatser. Externa insatser innebär att 

individer med specifika kompetenser hyrs in för att utbilda medarbetare i 

organisationen.  

 

Respondent C erkänner att det kan uppstå spänningar ifall en affärsdrivande ledare 

anställs till en position som exempelvis ansvarig chef för insamling. Detta på grund av 

att den rollen innebär mycket kommunikation med medlemsrörelsen. Det uppstår då 

tydliga skillnader parterna emellan och meningsskiljaktigheter kan uppstå. Vidare 

menar han att de möter utmaningar då professionell expertis prioriteras framför delade 

värderingar med organisationen. Dock vill han påpeka att de i flesta fall inte 

uppkommer spänningar utan finns en positiv stämning i organisationen. På frågan om 

de upplever några meningsskiljaktigheter/spänningar om var insamlade resurser 

används svarar respondent C: ”Vi följer ett strikt regelverk, bland annat baserat på en 

kod från Frivilligorganisationernas insamlingsråd, dessutom genomför vi en 

transparant planeringsprocess där det finns avstämningspunkter mot 

medlemsrörelsen”. Sedan, fortsätter respondent C, är alla inte nöjda. ”Det är ungefär 

70 000 medlemmar som ska vara överens vilket är en svår uppgift”.   

 

Vi frågar ifall ledarna i organisationen är medvetna om vilket typ av ledarskap som 

efterfrågas bland aktivt engagerade individer och respondent C berättar att ”Nej vi har 

hos oss... Alltså vår medlemsrörelse styr vi ju från organisationen och i 

medlemsrörelsen så processade man de här frågorna genom något som heter 

framtidsutskottet som fattade beslut om en inriktning. I den så fattade man bland annat 

beslut om en viss typ av ledarutveckling som vi skulle ha bland frivilligledarna”. Han 

fortsätter att berätta att det dock är svårt att få folk engagerade i ett sådant program 

eftersom det kräver tid från medlemmen. På frågan vem som leder och beslutar kring 

programmet svarar han: ”Ledningen har ju satt ramarna men sen är det framtaget, om 

jag inte minns fel nu, med hjälp av ett studieförbund som har varit med i det arbetet 

också. Så det är ju processat i medlemsrörelsen”.  

Respondent C vill poängtera att medlemmarna har en stor roll och att det egentligen inte 

finns några tjänstemän som leder medlemsrörelsen. De har en samverkan med en grupp, 

där det är en ledare som tar hänsyn till medlemmarnas åsikter.  
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Att motivera engagerade individer i organisationen är inte endast ett ansvar hos ledare 

och anställda i organisationen. Respondent C påpekar att det är ett ansvar på alla nivåer 

och även ett jobb hos medlemmarna själva. ”Hos, om man tar som exempel, så finns det 

ett ansvar på våra distriktsstyrelser att motivera en lokalförening som sådan att 

fortsätta drivas vidare och så där. Sen har vi ju ett delegerande ansvar som verksamhets 

utvecklare men det är ju alltid cheferna som har ansvaret för att verksamheten 

någonstans fungerar. Så är det ju.”. Det finns inget särskilt program för att få 

engagerade individer att känna sig delaktiga och betydelsefulla i organisationen. Rädda 

Barnen har däremot lagt ned mycket konkret arbete på att få dem att känna sig delaktiga 

i sin planeringsprocess. Respondent C säger ”….det fungerar så hos oss att vårt 

riksmöte, som är vårt högsta beslutande organ, fattar beslut om en inriktning för hur 

vår verksamhet ska se ut, sen delegerar styrelsen det till sitt kansli som är ganska stort 

och däremellan så är det ett ganska långt avstånd mellan det riksmötet och den 

lokalförening som man ska arbeta i”. På grund av långa avstånd mellan medarbetare 

som ger stöd åt lokalföreningen och rikskansliet så finns det kontinuerliga 

dialogprocesser av en viss typ av modell. Det vill säga en löpande dialog mellan 

medlemsrörelsen och vad som planeras att göra som tjänstemannaorganisation och hur 

det passar in med prioriteringar som lokalföreningar gjort. ”Men vi tror att genom att 

vara delaktiga och känna att man har ett ägandeskap för organisationen så känner man 

också att man har ett inflytande för de frågorna vi väljer att driva. Då känner man 

också att man blir signerad och blir mer engagerad”. 

 

Rädda Barnen har en modell som heter FUP, föreningsutvecklingsmodell, där de följer 

ett antal steg vid samverkan och arbete med en lokalförening. Till exempel betyder det 

att de inleder med att göra en omvärldsanalys i sitt närområde och sedan följer ett antal 

steg. Det är ett sätt att både hamna rätt i vad man ska göra men också att motivera 

medarbetarna och medlemmarna att jobba med. Kommunikationen med de engagerade 

individerna ser lite olika ut berättar respondent C. ”... ett delegerat ansvar som är 

delegerat från andra”. Det finns fyra regionkontor runt om i Sverige där en 

kommunikatör, verksamhetsutvecklare och chefen för varje region bestämmer hur 

kommunikationen ska se ut för medlemsrörelsen. Till exempel i region väst finns 

veckobrev medan i region öst sänder de ut månadsbrev. Gemensamt är att det mesta är 

webbaserat.  

 

För att göra sin röst hörd som medlem finns det olika sätt. Det finns dialoger med 

tjänstemannaorganisationen som sedan får föra vidare medlemmens påpekan. Eller så är 

det möjligt att föra en dialog mellan medlemsrörelsen och riksstyrelsen. Dock krävs det 

att man som medlem är medveten om när vissa möten är och hur processen fungerar. 

Respondent C fortsätter ”Man kan ju inte heller överlasta dem med för mycket 

information för det har de inte tid att ta till sig av. Utan de ska ha den informationen 

som krävs för att de ska kunna utöva sitt inflytande. För det måste alltid vara ett mål för 

tjänstemannaorganisationen att liksom bidra till att dem får så mycket makt som de har 

rätt till och ska ha”.   
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5.2.2 Om respondent D från Rädda Barnen 
 

Respondent D har arbetat för Rädda Barnen sedan tidig vår 2011. Den första positionen 

inom Rädda Barnen var som samordnare för Temagrupperna som låg under 

lokalföreningen. Februari 2012 blev respondent D invald till en hög position inom den 

lokalförening som finns i Göteborg och lämnade då över sin roll som samordnare. 

Respondent D blev invald till sin position efter ett anmält intresse från hennes sida. Hon 

blev vald till denna position på årsmötet av Rädda Barnens medlemmar inom Göteborgs 

Lokalförening.  

 

Ett gediget intresse för ideella organisationer finns hos respondent D då hon varit aktiv i 

Röda Korset i Linköping 2006-2007 samt under våren 2012 i Göteborg. Hon har även 

varit aktiv inom diverse studentorganisationer under sin tid som sjuksköterskestudent 

mellan 2003-2007. På frågan vad hon anser att sin viktigaste uppgift är svarar hon: ”Min 

viktigaste uppgift anser jag vara att säkra engagemanget inom organisationen samt att 

ansvara för att det arbete vi gör som lokalförening följer Rädda Barnens stadgar”. 

Vidare förklarar hon att för att få motivation hos medlemmar och frivilliga är det av stor 

vikt att erbjuda ett aktivt och meningsfullt medlemskap där man som frivillig känner att 

man faktiskt gör nytta. För att öka motivationen hos sina medlemmar och frivilliga 

försöker Rädda Barnen öka samarbetet mellan de olika grupper som finns i 

organisationen. Till exempel mellan temagrupper och styrelsen. Detta i ett försök att få 

alla att känna sig delaktiga. Respondent D berättar att de bland annat genomför detta 

genom regelbundna nyhetsmail, inspirationskvällar och liknande saker.   

 

Respondent D anser absolut att det är möjligt att utföra sitt arbete även om man saknar 

tidigare erfarenhet av ledarskap. Dock krävs då ett gediget engagemang och en vilja att 

lära sig. Erfarenhet från ideella organisationens område är dock fördelaktigt.  

”Jag tror att det kan vara bra att ha varit med i en ideell organisation ett litet tag i alla 

fall innan man börjar som ordförande då det är viktigt i bemötandet av andra ideella, 

jag tror att det kan vara lätt att man ser sitt uppdrag som ett vanligt jobb annars och att 

man då kan ha lite problem i mötena med andra ideella som man ska försöka 

motivera”. Övriga egenskaper vilka är fördelaktiga att besitta som ledare i Rädda 

Barnen, vilka respondent D lyfter fram är: ”engagemang, lyhörd, en tro på sig själv och 

det organisationen står för och det sätt den arbetar på. Initiativrik, modig och ödmjuk 

inför andra människor”. 

 

Vi frågar ifall ledarna i organisationen har någon uppfattning kring vad de engagerade 

individerna efterlyser för egenskaper och erfarenhet hos ledarna. Respondent D tror inte 

att organisationen har någon uppfattning om vad medlemmarna och givarna efterfrågar 

för ledarskap då hon inte är medveten om att organisationen skulle ha utformat någon 

sådan undersökning. Hon menar dock på att det kan vara en bra undersökning att 

genomföra, ”... en sådan undersökning skulle kanske kunna resultera i ett högre 

engagemang från medlemmarna och givarna eftersom de då kan uttrycka sina åsikter 

om ledningen”. Dock säger hon att det kan vara svårt att genomföra på grund av att 

resurserna läggs på andra områden. Det är svårt att motivera till undersökningar som 

kostar mycket pengar, pengar som annars skulle gått till att hjälpa barn. I och med detta 

vill hon återigen trycka på att det är bra om ledaren har tidigare erfarenheter av att 

arbeta ideellt. ”Det kan ha skapat en förståelse för vad medlemmarna och givarna vill 

ha för ledarskap utan att ha genomfört en undersökning”. 
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Att anställa en ledare som saknar tidigare erfarenheter av ideella organisationer tror 

respondent D kan vara svårare ju högre upp i hierarkin anställningen gäller. Hon anser 

det alltid vara till fördel om en ledare, oavsett vart individen anställs, har erfarenheter av 

ideellt arbete. Erfarenheter ger förståelse för de ideella. Dock anser hon att det är mer 

värdefullt om till exempel Generalssekreteraren har tidigare erfarenheter. ”Hon eller 

han har ögonen på sig och är organisationens ansikte utåt. Det kan finnas en misstro 

om att generalsekreteraren tar jobbet på grund av andra orsaker än delade värderingar 

med Räddabarnen. Därför kan det vara bra om hon eller han har erfarenheter av ideellt 

arbete. Denna misstro minskas då och de ideella individerna kan mer lita på personen 

bakom ledarrollen”. Respondent D menar att det krävs extra motivation till 

medlemmarna och givarna om en ledare anställs som saknar erfarenheter av Rädda 

Barnen eller av andra ideella organisationer men menar återigen att det krävs mer 

motivation ju högre upp i hierarkin individen anställs. ”Vi ska nå organisationens mål 

och samla in pengar till barn, då är det viktigt att förstå individerna bakom gåvorna 

och kunna visa förståelse, empati och ödmjukhet”. 

 

Respondent D menar att en del spänningar/meningsskillnader finns mellan ideella och 

anställda. Anledningen bakom dessa ”konflikter” tror hon beror på bristande 

kommunikation. Vissa saker är mer självklara för de som är anställda men inte lika 

självklara för ideella. Vidare påpekar hon att de anställda kanske inte alltid inser hur 

mycket jobb det kan innebära att vara ideellt engagerad. Ett missnöje har ibland 

uppkommit bland de engagerade individerna i organisationen om ledningen inte beviljat 

vissa ansökningar om projektbidrag som sökts. Anledningen till att de ej beviljat 

ansökan ligger i att de anser att verksamheten som ansöker pengar ligger utanför Rädda 

Barnens stadgar. Det uppkommer då ett missnöje från engagerade individer som ej delar 

denna uppfattning. 

 

Gällande kommunikationsaspekten anser respondent D att organisationen skulle kunna 

lägga ned mer arbete ”det är viktigt att hela tiden hålla medlemmar och frivilliga 

uppdaterade om vad som händer i organisationen. Medlemmar och frivilliga vill få 

information så att de vet vad som händer”. I dagsläget använder lokalföreningen i 

Göteborg sig av mail, nyhetsbrev och liknande kommunikationskanaler för att 

informera sina medlemmar och givare. Medlemsportalen används även för att nå ut till 

de engagerade individerna och lokalföreningen anordnar inspirationskvällar. 

Respondent D är dock medveten om att alla lokalföreningar inte kommunicerar på 

samma sätt och berättar att det kan skapa problem ”oavsett vilken förening man tillhör 

borde informationen vara densamma. Varför ska en individ i exempelvis Stockholm få 

tillgång till mer eller mindre information än en som bor i Göteborg? Det är viktigt att 

utarbeta ett bra kommunikationssätt som fungerar för hela organisationen, inte bara 

delar av den”. 

 

På frågan om det uppfattas svårt att rekrytera medlemmar och vad det kan bero på 

svarar hon: ”Det kan vara svårt då många gärna vill hjälpa till men har svårt att lägga 

mycket tid och göra det regelbundet vilket gör att många anmäler sitt intresse men få 

orkar ”hålla” i och vara med och lägga den tid, energi och arbete som krävs, jag tror 

att detta beror på att många har ytterligare en sysselsättning som studier eller arbete 

som tar mycket tid och kraft i sig”.  
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Att motivera medlemmarna och givarna anser respondent D ligger på allas ansvar men 

menar att det är ledarna som måste sätta standarden för hur övriga medarbetare ska 

arbeta för att motivera. ”Ledningen och styrelsen utarbetar ju riktlinjer för hur 

organisationen ska vara uppbyggd och beslutar vilka resurser man kan lägga på att 

engagera och motivera medlemmar och givare. Så de måste föregå med gott exempel 

och samtidigt ge oss möjlighet att kunna arbeta för att motivera medlemmar och givare. 

Sedan är det allas ansvar att se till att engagera och motivera medlemmar och givare”. 

Vidare menar respondent D att ansvaret till viss del måste delegeras ut från ledningen då 

det är svårt för dem att interagera med medlemmarna och givarna. 

 

Respondent D berättar att medlemmar och givare har en chans att göra sin röst hörd 

men att det även är en aspekt som Rädda Barnen måste förbättra. I organisationen finns 

möjligheter till kontakt, ”Medlemmar och givare har möjlighet att kontakta våra 

lokalkontor och göra sin röst hörd. Det finns även möjlighet att kontakta oss på 

medlemsportalen. Då är det viktigt att ha medarbetare och ledare som tar tillvara på 

dessa åsikter. Men detta kan hela tiden förbättras. Vidare menar respondent D att alla 

ideella organisationer bör lyssna på sina medlemmar då ”de har många bra idéer och 

ser Rädda Barnen ur en annan synvinkel än kanske de som arbetar på organisationen”. 

Om det uppstår konflikter försöker de lösa det genom att ha en dialog med medlemmar 

och givare och sedan föra åsikterna vidare till huvudkontoret om det anses nödvändigt. 

Hon menar dock att huvudkontoret kan arbeta bättre för att kommunicera anledningarna 

bakom vissa beslut. Det kan uppstå situationer där medarbetarna och de ideella inte 

förstår varandra på grund av bristfällig kommunikation. 

5.3 Greenpeace 
 

Organisationsform: Ideell organisation 

Verksamhet: Arbetar med miljöfrågor 

Medelantal anställda 2010: 36 

 

Engagerade individer i organisationen: Som frivillig i organisationen kan deltagande 

göras på många olika nivåer. Allt från att enbart sprida information om organisationen 

till att vara med vid olika aktiviteter. För att vara frivillig är det av fördel om hemorten 

ligger i ett rimligt avstånd från de regionkontor som finns. Organisationen har även ett 

stort antal gåvogivare vilka inte räknas som frivilliga. År 2010 fanns i Greenpeace 

Nordic (Sverige, Finland, Danmark och Norge) ungefär 150 000 gåvogivare. I 

Greenpeace finns inga röstberättigade medlemmar. 

 

Organisationsstruktur: Det högsta beslutande organ i Greenpeace består av 19 individer, 

vilka årligen har möten. Dessa 19 individer, bestående av både anställda och icke 

anställda, tar beslut angående hur resurserna ska fördelas samt vilka som ska ingå i 

organisationens styrelse. Individerna och styrelsen väljs på en period av tre år. Styrelsen 

består utav sex individer och verkar som kugghjulet i organisationen, vilka ser till att 

verksamheten fungerar på ett effektivt sätt. Det är styrelsen som utser 

generalsekreteraren som har till uppgift att ansvara för organisationens aktiviteter, som 

ska följa de riktlinjer som styrelsen ger. Förutom huvudkontoret, som är placerat i 

Stockholm, finns regionkontor i tre olika städer. I organisationen arbetar 36 anställda 

varav tio av dem innehar någon form av ledarposition för olika projekt. Det är under 

dessa tio ledare som den större andelen frivilliga arbetar under. Även Greenpeace 

arbetar utifrån de kvalitetskoder vilka är upprättade av FRII. (Greenpeace, 2012) 
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5.3.1 Om respondent E från Greenpeace 
 

Respondent E arbetar med personalfrågor på Greenpeace. Den tjänst hon besitter idag 

har hon erhållit genom ett tidigare arbete på Greenpeace, som assistent, där hon efter ett 

par månader, genom rekrytering, erhöll en fast tjänst. Efter endast ett år på denna tjänst 

befordrades hon och är bland annat medlem i ledningsgruppen. Hennes främsta 

ansvarsområden rör rekrytering och utveckling av rekryteringsprocessen i 

organisationen. Tidigare har Respondent E arbetat som marknadsassistent inom den 

offentliga sektorn och innan det har hon arbetat som engelskalärare. Innebärande att hon 

inte har tidigare erfarenheter av ideellt arbete eller av ideella organisationer innan hon 

erhöll jobbet som assistent till generalsekreteraren.  

 

När vi ställer frågan till respondent E angående medlemsantal i Greenpeace förklarar 

hon det faktum att det inte finns några medlemmar som är med och påverkar då en 

årsstämma inte existerar. Däremot finns ett stort antal frivilliga samt gåvogivare som de 

kallas, och detta antal ökar. Vilket enligt respondent E är av stor vikt för Greenpeace. 

”Att rekrytera gåvogivare tar mycket resurser och är av högsta prioritet för 

Greenpeace” säger hon. Hon påpekar även att Greenpeace får in fler förfrågningar på 

frivilligarbete än organisationen kan hantera.  

 

Användandet av en extern rekryteringsprocess började redan runt 1985, på grund av att 

tjänster inom en ledarposition innebär att specifika färdigheter och erfarenheter 

efterfrågas. Dock sker i vissa fall, om det är möjligt, interna rekryteringar.  

Greenpeace ser det som meriterande ifall individen som rekryteras till en ledarposition 

har erfarenhet av den ideella sektorn eller civilsamhället men menar på att specifika 

kunskaper och erfarenheter är nödvändiga. På frågan huruvida det är delade värderingar 

med organisationen eller professionell expertis inom administrativt arbete som 

prioriteras svarar respondent E att ”Det måste finnas en balans mellan båda”.  

 

Utifrån våra frågor till respondent E får vi även berättat för oss att Greenpeace har stött 

på motsättningar inom organisationen på grund av att tidigare erfarenhet inom ledarskap 

samt professionell expertis har fokuserats på vid anställning till ledarposition. 

Respondent E svarar att ”Nya medarbetare som har endast tidigare erfarenhet inom 

näringslivet och/eller har tidigare arbetat för företag som Greenpeace har drivit 

kampanjer emot tas ibland emot med en smula misstänksamhet...”. Vidare berättar hon 

för oss att dessa motsättningar är något det pratas om i korridorerna och förs inte fram 

som officiella klagomål.  

Respondent E menar dock att ifall motsättningar eller meningsskiljaktigheter finns hos 

sina frivilliga är de välkomna att föra fram sina åsikter. Till exempel om ett missnöje 

om var insamlade resurser används men påpekar återigen att det inte finns några 

medlemmar som har något att säga till om angående detta.  

5.3.2 Om respondent F från Greenpeace 
 

Respondent F arbetar som ledare på en av alla de kampanjer som Greenpeace genomför. 

År 2009 sökte han tjänsten han besitter idag. Han har arbetat för Greenpeace sedan 

några år tillbaka och började sin karriär som ansvarig för bland annat kommunikationen. 

Respondent F har inget förflutet i ett tidigare ideellt arbete utan härstammar från 

journalistvärlden. 
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Respondent F påpekar att sin viktigaste roll i organisationen är att ansvara för att 

projektets mål uppnås, vilket innebär ett bättre skydd för vår havsmiljö och en hållbar 

förvaltning av fiskebestånden. Vikten och betydelsen av att motivera engagerade 

individer för att göra det möjligt att uppnå dessa mål är ingenting som respondent F tar 

upp när vi frågar om hans viktigaste roll. Vidare frågade vi respondent F hur han anser 

att medlemmar och frivilliga ska motiveras till ett engagemang. Han menar att 

kommunikation leder till motiverade engagerade individer och att information är a och 

o. ”Genom att hålla de informerade om arbetet som bedrivs i kampanjen samt erbjuda 

konkreta men begränsade arbetsuppgifter”.  

 

För att behålla lojalitet och aktivt engagemang, bland sina frivilliga och givare, bör 

aktioner göras tillsammans enligt respondent F. Vidare menar han att olika aktiviteter 

tillsammans skapar lojalitet. Precis som respondent E, personalansvarig på Greenpeace, 

menar respondent F att det inte finns några problem med att rekrytera frivilliga, däremot 

kan det vara svårt att hålla de sysselsatta så de fortsätter vara motiverade att engagera 

sig i organisationen. Möjligheterna till förbättrad kommunikation har dock ökat i och 

med tillgången till internet. Således har kostnader att informera och involvera minskat 

och möjligheter har öppnats för frivilliga att engagera sig utan att ha en frivilliggrupp 

nära sig, till exempel genom Onlineforum. Även kommunikation genom utsända 

nyhetsbrev använder sig Greenpeace av.  

 

Respondent F upplever det inte finnas några spänningar/motsättningar i organisationen 

mellan professionell och ideell verksamhet. Han upplever heller inte att några konflikter 

finns gällande hur och var resurser i organisationen används utan menar att de 

engagerade individerna accepterar ledarnas beslut. Att det kan vara svårt att erhålla 

motivation på grund av externa rekryteringar är inget respondent F håller med om. ”Ja, 

alltså jag förstår inte alls faktiskt. Det beror ju helt på. Eller varför skulle det finnas ett 

större behov av motivation då? Jag förstår inte kopplingen över huvud taget” svarar 

han på frågan ifall han stöter på motstånd när de rekryterar ledare som inte har en 

bakgrund i Greenpeace. 

 

Vi frågade ifall de engagerade individerna i organisationen har en möjlighet att göra sin 

röst hörd och hur de bearbetar deras åsikter. Respondent F anser att det finns en sådan 

möjlighet i och med att de har en ”öppen community”. Det finns även möjligheter att 

skriva mail eller ringa till medarbetare.  

 

Dock påpekar han även att de är en internationell organisation och styrs därefter. De är 

vidare ingen medlemsstyrd organisation vilket han anser frivilliga bör vara medvetna 

om. Han berättar även att det kan vara en positiv aspekt utifrån ett 

effektivitetsperspektiv. Kampanjer är styrda av gemensamma mål som är överenskomna 

internationellt. ”Och det är ju bara om vi har lite disciplin där och vi faktiskt gör det 

som vi kan utnyttja den fullständiga potentialen och så skapar vi ju en valförändring”.   

 

Det är inte helt självklart att en person med tidigare erfarenheter inom ledarskap är 

nödvändig för att utföra ett arbete som projektledare enligt respondent F. Däremot anser 

han att personliga egenskaper är viktiga vid anställning. På frågan om han anser att 

arbetet går att utföras av en person som saknar tidigare erfarenhet av ideella 

organisationer svarar han: ”Ja. Kategorin rymmer så många människor att det vore 

förmätet att påstå något annat”. Däremot förklarar han att det är en fördel ifall en sådan 

erfarenhet erhållits, speciellt för de höga generella ledarna.  
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För specifika ledare eller områdesexperter har det inte alls lika stor betydelse. För att 

kunna utföra ett fördelaktigt arbete är istället egenskaper som självkännedom, 

engagemang, handlingskraft samt analytiskt och strategiskt tänk viktiga. Vidare menar 

respondent F att som ansvarig i organisationen får man inte vara konflikträdd utan 

måste våga ta tag i situationer som uppstår. En förmåga att tänka kreativt är en egenskap 

som också är fördelaktig att inneha vid ett arbete inom Greenpeace.  

 

Vi frågade ifall de har någon vidare uppfattning kring vilket ledarskap som efterfrågas 

bland deras engagerade individer i organisationen. Respondent F påpekar att de har 

frivilligkordinationer som arbetar aktivt och kontinuerligt med att engagera och 

involvera de frivilliga på olika sätt. De har således en ”egen” verksamhet, fristående 

från kampanjarbetet, där utbildning och information finns att hämta. För att ta en mer 

aktiv del i verksamheten krävs av de frivilliga en grundläggande utbildning samt en 

genomgång av kampanjerna och projekten som prioriteras vid tillfället. Vidare berättar 

respondent F ”Sedan när det gäller insamlingen, givarna, så jobbar vi ju hela tiden med 

att engagera våra supportar på andra sätt än finansiellt. Vi tittar ju både i Sverige och 

internationellt med hur vi kan göra det så att de ska känna en större delaktighet i det 

här arbetet”.  

 

5.4 Unicef 
 

Organisationsform: Ideell organisation och nationalkommitté  

Verksamhet: Arbetar med mänskliga rättigheter 

Medelantal anställda 2010: 35 

Engagerade individer i organisationen: Att vara frivillig för Unicef handlar om att samla 

in pengar, sprida budskap och allmänt inspirera och väcka engagemang hos individer. 

År 2010 hade Unicef ungefär 130 000 världsföräldrar. Att vara Världsförälder innebär 

att du varje månad ger pengar via autogiro till arbete för utsatta barn runt om i världen 

(Unicef.se). Organisationen har även lokala frivilliggrupper på ett 30-tal orter runt om i 

landet vilka arbetar för att sprida information om de olika projekt som finns.  

Organisationsstruktur: Unicef innehar en organisation vilken karaktäriseras av olika 

hierarkiska nivåer. Högst upp i hierarkin finns årsstämman, vilken består av 

representanter ur de medlemsorganisationer som verkar under Unicef. Det är 

Årsstämman som utser organisationens styrelse, vilken består av tio ledamöter och 

sammanträder i regel fyra gånger på år. Styrelsen ser till att organisationens resurser 

kommer till rätt användning samt att de olika projekten verkställs på ett korrekt sätt. 

Generalsekreteraren är ordförande i styrelsen och således chef över organisationen. På 

Unicefs kansli i Stockholm arbetar ungefär 40 individer. Unicef arbetar utifrån de 

kvalitetskoder som är uppsatta av frivilligorganisationernas riksförbund. De verkar för 

att organisationen ska uppnå och arbeta efter en viss etisk och moralisk nivå och Unicef 

är skyldig att följa dessa (Unicef 2012) 
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5.4.1 Om respondent G från Unicef 
 

Respondent G besitter en hög och betydelsefull roll i organisationen och har god insyn i 

hur organisationen bedrivs samt rekryteringsprocessen. Tjänsten hon besitter idag erhöll 

hon genom en extern rekryteringsprocess, där Unicef anlitade en headhuntingfirma för 

att tillsätta den utannonserade tjänsten. Tidigare erfarenheter av att arbeta inom Unicef 

eller andra ideella organisationer fanns inte innan hon rekryterades. Hon rekryterades 

från skolverksamheten, där hon arbetade som rektor för en fristående skola. Respondent 

G har vidare inte varit aktivt engagerad i Unicef utan började således sitt engagemang 

för organisationen i samband med anställningen. 

 
Att rekrytera externa ledare är någonting som är vanligt förekommande i Unicef. ”För 

det mesta har det varit genom en rekryteringsfirma men vid åtminstone ett tillfälle så 

har vi skött rekryteringen själva”. Varför organisationen väljer att använda sig av extern 

rekrytering säger respondent G beror på tre specifika aspekter, ”sparar tid, ger 

legitimitet till anställningen, får tillgång till nätverk”. Att individen som får anställning 

ska ha tidigare erfarenheter av ledarskap är en viktig aspekt för Unicef. Tidigare 

erfarenheter av organisationen prioriteras inte till samma utsträckning. ”… det är en av 

de saker, en av de kriterier vi tittar på. Vi vill ju att folk ska ha ledarerfarenhet”. 

Respondent G menar vidare på att det är viktigt att de individer som söker en 

anställning hos Unicef, har delade värderingar med organisationen. Tidigare 

erfarenheter av ideellt arbete prioriteras inte lika högt då de inte ska arbeta ideellt. Hon 

trycker på betydelsen med kunskaper inom området. Exempelvis om organisationen ska 

anställa en ekonomichef säger respondent G att: ”värderingar är viktiga, erfarenheter 

från Unicef är betydligt mindre viktigt, i synnerlighet på en sådan position”. 

 

Vilka egenskaper som är meriterande vid en anställning hos Unicef, till en 

ledarposition, pekar respondent G på de ovan nämnda egenskaperna, delade värderingar 

och ledarerfarenhet, men menar även på att social kompetens är viktigt. ”Alltså 

ledarskap, djup kompetens inom området hon ska verka för, värderingar ska hon dela 

med oss förstås men också förmåga att arbeta i team och internationell miljö”. 

Gällande prioriteringar vid en anställning till andra positioner i organisationen, som inte 

berör ledarpositioner, är likadana i alla rekryteringar, förutom en viktig skillnad: ”vi vill 

att cheferna ska ha ledarerfarenhet”. 
 
På frågan hur antalet engagerade individer i organisationen har sett ut de senaste fem 

åren vill respondent G påpeka för oss hur organisationen är uppbyggd. ”Vi har inte 

enskilda medlemmar utan vi har medlemsorganisationer och jag kan säga att det 

antalet har sjunkit”. Att engagera frivilliga individer till Unicef upplevs inte vara ett 

problem. Individer vill enligt respondent G hjälpa till i omvärlden och engagera sig, ”… 

våra världsföräldrar, våra månadsgivare, där har det ökat lavinartat”. Hon berättar 

även att de frivilliga i organisationen inte är svåra att rekrytera. 
 

Respondent G har inte upplevt några motsättningar eller meningsskiljaktigheter från de 

engagerade individernas sida på grund av att organisationen anställer ledare som inte 

har tidigare erfarenheter av ideellt arbete. Hon har heller inte upplevt några 

motsättningar angående var insamlade resurser används men menar samtidigt på att 

givarna inte är med och fördelar resurserna.  
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Respondent G trycker på det faktum att Unicef är måna om att informera givarna om 

var de insamlade medlen används och till vilka olika aktiviteter organisationen bidrar 

ekonomiskt till. Detta på grund av att organisationen har ögonen på sig från givarna. 

Hon menar vidare att det kan skapa motivation för givarna när de ser att pengarna 

kommer till användning för goda ändamål. Hon vill dock påpeka att en fråga som 

regelbundet uppkommer berör hur Unicef hanterar de löner som finns inom 

organisationen. ”Det finns ibland förväntningar på att om man jobbar för en ideell 

organisation så jobbar man ideellt”. 
 
Kommunikationsaspekten är en viktig del för organisationen. Som ovan nämnt är 

Unicef måna om att informera om vad insamlade medel används till, men samtidigt 

måste man skilja på frivilliga och givare. ”De frivilliga är ett separat kapitel då de utför 

ett arbete för oss och då finns en specifik arbetskommunikation som handlar om 

fördelning, resurser med mera”. Vidare menar respondent G att dessa grupper av 

frivilliga runt om i landet inte är juridiskt organiserade men att det finns en kontinuerlig 

kontakt med dem. För att kommunicera med givarna använder sig Unicef av webben, 

mail, sms samt brev och rapporter som skickas ut till de engagerade individerna.  
 
På frågan hur Unicef arbetar för att få givare att känna sig delaktiga och betydelsefulla i 

organisationen berättar respondent G att det skapas genom de resultat organisationen 

uppnår men påpekar samtidigt att de inte är medlemmar. ”… känna sig viktiga i 

resultaten och så förstås att deras pengar, deras gåvor, har påverkat situationen för 

barnen till det bästa men våra världsföräldrar är alltså inte medlemmar”. Unicef har 

ingen uppfattning om vad givarna efterfrågar för ledarskap. De har heller inga planer på 

att undersöka en sådan efterfrågan. Respondent G poängterar att ”... de är inte med i 

beslutsfattandet. De som ska uttrycka sig är de som är med vid beslutsfattandet”.  

5.4.2 Om respondent H från Unicef 
 

Respondent H besitter en ledarposition i organisationen och har arbetsuppgifter vilka 

möjliggör för nära kontakt med engagerade individer i Unicef. Den tjänst hon besitter 

idag har hon haft i ungefär två år. Tjänsten låg ute via en annons varpå hon sökte 

tjänsten och gick sedan igenom en rekryteringsprocess där hon slutligen fick jobbet. 

Således har hon rekryterats till Unicef externt. Tjänsten respondent H besitter är hennes 

första inom organisationen. Respondent H har inga tidigare erfarenheter från ett ideellt 

arbete som engagerad individ. Hon kommer vidare från ett tidigare arbete som 

försäljningsansvarig. Respondent H har således inte engagerat sig i Unicef tidigare, 

varken som givare eller frivillig. Idag är hon världsförälder åt ett fadderbarn. 

På frågan vad hon anser sin viktigaste roll i organisationen vara menar hon på att det 

handlar om att vara produktiv, ”Att samla in så mycket pengar till så liten kostnad som 

möjligt, effektivitet”. Organisationens mål ligger således som grund och fokus ligger på 

pengarna vilka möjliggör att Unicef kan uppnå sitt syfte. Respondent H anser inte att 

hennes arbete skulle kunna utföras av en individ utan tidigare erfarenhet av ledning. För 

att utföra de arbetsuppgifter hon har krävs erfarenhet av ledarskap. Däremot krävs inga 

tidigare erfarenheter av Unicef eller andra ideella organisationer. Det som är avgörande 

för ett välutfört arbete är erfarenheter av ledarskap och egenskaper som ”Effektiv, 

engagerad och driven”.  
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Att anställa ledare som saknar erfarenheter av Unicef eller andra ideella organisationer 

ser respondent H inte som ett problem. “Unicef har många sådana ledare”. Hon anser 

det heller inte finnas några negativa aspekter med att ha ledare som saknar tidigare 

erfarenheter av ideellt arbete. “Det viktigaste är att göra störst gemensam skillnad, 

därför ska vi anställa dem som är bäst i sina respektive professioner. Det handlar om att 

se till individen bakom och finna rätt person på rätt plats och inte se till vad individen 

har gjort tidigare för en ideell verksamhet.  “Det beror ju på vad man har för funktion”. 

Som insamlingschef är det viktigaste att man är effektiv, duktig på att samla in pengar 

och har örnkoll på intäkt och kostnader. En marknadschef hos oss måste vara stark 

inom rörlighet, digital media och print. En informationschef ska vara en duktig 

kommunikatör och PR-stark”. Således prioriteras inte tidigare erfarenheter av ideellt 

arbete. Respondent H vill dock poängtera att “Däremot har alla som jobbar här ett 

glödande engagemang och det är viktigt!”. 

 

För att få Unicefs frivilliga och givare motiverade anser hon det vara av stor vikt att ge 

de engagerade individerna en känsla av samhörighet. Det handlar för organisationen att 

få de engagerade “att känna sig som en del av organisationen”. Hur organisationen kan 

åstadkomma en sådan samhörighet är ingenting respondent H specifikt uttalar sig kring 

men betonar ändå betydelsen av god kommunikation. För att få givare att engagera sig i 

organisationen och erhålla motivation handlar det om att få dem att “ känna sig viktiga” 

och att ge återkoppling.  Således kan bra och tydlig återkoppling resultera i att frivilliga 

och givare fortsätter stödja organisationen och Unicef kan följaktligen uppnå sina mål.  

 

Respondent H anser att lojalitet bland de engagerade erhålls på liknande grunder som 

motivation. Hon betonar återigen det värdefulla med återkoppling till givare och hur det 

ökar motivationsnivån. I Unicef är det ledarnas ansvar att motivera de engagerade 

individerna och skapa lojalitet genom att det är de som har ansvaret över 

organisationens strategier.  

Dock berättar respondent H att ett visst ansvar även delegeras ut till andra medarbetare i 

organisationen. ”Det dagliga arbetet, tilltal och lojalitetsarbete drivs av de som är 

ansvariga för respektive koncept”.  

 

Unicef har upprättat ett lojalitetsprogram för att bland annat få engagerade individer att 

känna sig delaktiga. Med god kommunikation är det möjligt att få givarna att känna 

samhörighet med organisationen, berättar respondent H. “Vi har inriktningen att alltid 

fronta med direkta kontaktuppgifter och vara tillgängliga i sociala medier, mail och i 

telefon”. Unicef är måna om att ge snabb information till sina givare och har som mål 

att svara på frågor redan samma dag. Snabba svar menar respondent H resulterar i att 

givarna känner sig delaktiga. Kommunikationen inom organisationen ska respekteras 

från båda håll. Det handlar om att få kunskaper om varandra och respondent H säger att: 

“Om vi har frågor kring hur vi vill motivera våra givare så frågar vi dem gärna”.  

Unicef har många olika kommunikationskanaler till sina givare och erbjuder dem att 

själva bestämma över vilken kanal som passar dem bäst. “Våra givare kan välja aktivt 

vilken typ av kommunikation de vill ha, exempelvis kan de välja bort brev”.  
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Alternativen som organisationen erbjuder sina engagerade individer är bland annat e-

post, som skickas ut en gång i månaden, och brev som skickas ut ungefär fyra gånger 

om året. Ytterligare en kommunikationskanal är sociala medier, där Unicef exponeras 

mycket och arbetar aktivt för att synas. Respondent H menar att organisationen, genom 

sociala medier, ger information till sina givare kontinuerligt och timme för timme. “Vi 

arbetar aktivt i sociala medier, där vi också arbetar hårt med direktkontakt och svara 

på frågor”. 

 

Att få individer att engagera sig i organisationen menar respondent H inte är några 

problem och ser inga svårigheter med att rekrytera nya givare. Hon berättar även att det 

inte finns några motsättningar eller spänningar bland individerna i organisationen. På 

frågan om det finns meningsskillnader om var insamlade resurser används svarar hon: 

”Nej, vi arbetar väl med våra frivilliga”. Respondent H anser att organisationen har en 

bra uppfattning om vilket ledarskap givarna efterfrågar. Hon anser att det framförallt 

handlar om “... ett effektivt, kunnigt och professionellt ledarskap”. Vidare menar 

respondent H att ett fördelaktigt ledarskap involverar aspekterna gällande de insamlade 

medlen och hur de används. “Våra givare vill att vi förbrukar så lite pengar som 

möjligt i insamlingsledet”. 

 

Enligt respondent H har de engagerade individerna en chans att göra sin röst hörd trots 

att de inte är medlemmar. “Vi lyssnar alltid på våra givare”. Genom de ovan beskrivna 

kommunikationskanalerna finns en möjlighet för givarna att höra av sig till 

organisationen med åsikter och synpunkter. Respondent H menar vidare att det är 

viktigt att lyssna på givarna då “de är våra hjältar!”. Unicef arbetar effektivt för att 

förmedla de bakomliggande orsaker till vissa beslut, speciellt beslut organisationens 

ledning vet kan ifrågasättas av de engagerade. “Om vi måste göra något där vi är oense 

är vi väldigt noga med att kommunicera varför”.  

5.5 Likheter och olikheter organisationerna emellan 
 

Våra valda organisationer innehar olika typer av engagemang från individer. 

Medlemskapet skiljer sig även organisationerna emellan. Rädda Barnen har ett öppet 

medlemskap, med ett stort antal medlemmar. SOS-barnbyar innehar en centralstyrelse 

som beviljar medlemskap och organisationen besitter därför endast drygt 300 

medlemmar. Greenpeace har inga medlemmar med rösträtt överhuvudtaget och Unicef 

har endast medlemsorganisationer. Organisationerna innehar också en viss typ av olika 

strukturer för hur de arbetar och involverar människor i sitt arbete. Vi anser att dessa 

olikheter organisationerna emellan bidrar med en bredd i vår studie. Det betyder att våra 

resultat inte endast är representativa för en organisationsstruktur med en typ av ideella 

individer. Vidare anser vi att alla dessa fyra organisationer ändå utgör ett relevant urval, 

trots dess olikheter. Detta på grund av att alla fyra besitter en professionell och ideell 

verksamhet samt har ett aktivt engagemang från individer utan arvoden. Dessa 

gemensamma nämnare är nödvändiga då det är dessa komponenter vår studie omfattar. 

Därmed innehar våra valda organisationer likheter mellan sig vilka faller inom ramen av 

vårt urval.  
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5.6 Sammanställning kvalitativ studie 
 

Vi har utarbetat en modell vilken ska sammanfatta gemensamma nämnare som vi 

erhållit av vår kvalitativa studie. I och med den här bilden kan vi erbjuda en helhetsbild 

med övergripande synpunkter kring det berörda ämnet bland vårt urval.  

 

Nödvändiga egenskaper 

och kunskaper  

Meriterande egenskaper 

och kunskaper  

Medvetenhet kring 

engagerades efterfrågan 

på ledarskap  

Professionalism, affärsmässighet, 

ledarerfarenhet, yrkesspecifik 

kompetens  

Teamorienterad, resultatfokuserad, 

erfarenhet av ideellt arbete, lyhörd 

Finns ingen direkt medvetenhet 

över det efterfrågade ledarskapet 

bland de engagerade individerna. 

Hänsyn tas inte till vad för 

ledarskap frivilliga efterfrågar 

eftersom de inte är med vid 

beslutsfattandet.  

Åsikter kring spänningar 

och motsättningar  
Motivera de engagerade 

individerna  
Kommunikation  

Olika åsikter ifall sådana existerar. 

Motsättningar kan framkallas av 

bland annat höga löner eller 

meningsskillnader kring var 

insamlade medel används.  

Svårt att få alla nöjda.  

Inte endast ledarnas arbete, ska 

finnas på alla nivåer i 

organisationen. Få dem att känna sig 

delaktiga och betydelsefulla. Ge 

återkoppling  

Nu använder de sig av: Nyhetsbrev, 

onlineforum, hemsida, mail och 

möten. Det finns således 

möjligheter att lämna åsikter.  

Figur 5. Sammanställning kvalitativ studie 

 

 

 
  



 

 

63 

 

5.7 Respondenter: Aktivt engagerade individer  
 

Av våra respondenter från den kvantitativa studien var det fler frivilliga än medlemmar 

som besvarade vår enkät. Det var positivt och väntat eftersom inte alla organisationer 

har medlemmar. I vår studie kan vi dock inte avläsa ifall respondenten endast är givare. 

Vi anser dock att aktiva givare faller under kategorin frivillig. Passiva givare har ej 

berörts i denna studie, vilket vi tidigare nämnt. För att se ifall det finns signifikanta 

skillnader mellan medlemmar och frivilligas åsikter, kring vårt problemområde, har vi 

beräknat medelvärden och utformat korstabeller. Medelvärden har beräknats på en del 

av våra frågor för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa eventuella skillnader mellan 

medlemmar och frivilligas genomsnittliga svar. Korstabeller gör det möjligt att skapa 

sammanställningar och beräkningar som därefter kan visa potentiella samband och 

fördelning bland erhållna svar. Genom att använda oss av medelvärden och korstabeller 

kan vi bland annat undersöka ifall medlemmar i större utsträckning anser att det finns 

meningsskiljaktigheter eller spänningar i organisationerna. Vidare ger det oss möjlighet 

att utläsa ifall åsikter mellan engagerade individer skiljer sig kring vilka egenskaper som 

efterfrågas hos ledare.  

I tabellen nedan kan vi se genomsnittliga svar för specifika frågor, som berör vårt 

problemområde, bland medlemmar, frivilliga och dem som är bådadera. Till exempel 

har genomsnittet av medlemmarna och de frivilliga i vårt urval valt svarsalternativ fyra 

(vid avrundning) vid frågan hur betydelsefullt det är att ledaren har delade värderingar 

med organisationen, där alternativ fyra anser det vara betydelsefullt.  

 

Medelvärden 

Delade 

värderingar 

Erfarenhet 

av ledarskap 

Spänningar 

existerar 

Acceptans 

löneförhöjningar 

Medlem 4,0 3,7 4,1 1,8 

Frivillig  3,8 3,3 3,8 1,5 

Både och 3,8 3,9 3,0 1,4 

Figur 6. Medelvärden  

Genom att avläsa tabellen ovan ser vi att det inte verkar finnas några signifikanta 

skillnader mellan medlemmar och frivilligas svar och åsikter. Korstabellerna, vilka 

presenteras nedan, visar ytterligare fördelning och likheter bland de engagerade 

individerna och deras svar.  

I figur 7 ser vi fördelning, bland medlemmar och frivilliga, över hur betydelsefull de 

anser egenskapen ”delade värderingar med organisationen” är. I figuren anser 

svarsalternativ ett att den presenterade egenskapen anses vara mindre betydelsefull och 

svarsalternativ fem att den är väldigt betydelsefull.  

 Delade 

värderingar 1 2 3 4 5 
Inga 

svar 

Både och 0% 0% 20% 27% 40% 13% 

Frivillig 0% 0% 5% 16% 67% 12% 

Medlem 0% 0% 11% 27% 62% 0% 

Vet ej 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
Figur 7. Korstabell: medlemmar/frivilliga vs. delade värderingar 



 

 

64 

 

I en andra konstruerad korstabell kan vi avläsa ifall det råder skillnader mellan 

medlemmar och frivilligas åsikter kring acceptans bland löneförhöjningar. 

Svarsalternativ ett betyder att respondenten inte anser det vara acceptabelt med 

löneförhöjningar och svarsalternativ fem betyder motsatsen.  

 Acceptans 

löneförhöjningar 1 2 3 4 5 
Inga 

svar 

Både och 69% 6% 6% 6% 0% 13% 

Frivillig 62% 18% 7% 3% 0% 12% 

Medlem 56% 7% 27% 11% 0% 0% 

Vet ej 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Figur 8. Korstabell: medlemmar/frivilliga vs. löneförhöjningar 

Studerar vi samtliga medelvärden och korstabeller ovan kan vi se att det inte finns några 

signifikanta skillnader vad gäller medlemmars och frivilligas svar och åsikter. Det kan 

urskiljas en överensstämmelse gällande svaren oavsett om respondenten varit medlem, 

frivillig eller både och. Därför väljer vi att presentera resultaten från vår kvantitativa 

studie sammanhängande, det vill säga tabellerna vi presenterar nedanför inkluderar 

samtliga respondenters svar. Vi kommer att benämna dessa medlemmar, frivilliga och 

aktiva givare med begreppet engagerade individer i fortsättningen.  

Nedanstående figurer presenteras i procent beräknat på antal svar genom antal 

engagerade individer vilka har besvarat den faktiska frågan.  

Som vi kan se är merparten respondenter frivilliga. 55% är frivilliga medan 28% är 

medlemmar och 16% är både och. Fördelningen var väntad på grund av att alla våra fyra 

inkluderade organisationer inte har medlemmar. Vilket leder till att antalet frivilliga 

torde vara högre.  

Är du medlem eller frivillig? 

 
    Frivillig 55 % 

    Medlem 28 % 

    Både och 16 % 

    Vet ej 1 % 

  

Figur 9. Enkätsvar 1. 

 

Den främsta anledningen till att engagera sig i organisationen bland dessa individer är delade  

värderingar med organisationen (77 %). En annan förekommande anledning till ett 

engagemang är en vilja att göra gott för samhället (14 %). Endast 7 % av våra respondenter 

såg andra andledningar till ett engagemang. 2 % engagerar sig på grund av de referenser  

det ger för framtida arbetssökande och 3 % anser det vara en uppskattad fritidssysselsättning. 
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Vilken är din främsta anledning till att du valt att engagera dig i denna organisation? 

 

       Delade värderingar med organisationen  77 % 

          Vill göra gott för samhället   14 % 

          Bra erfarenhet för framtida arbetssökande 2 % 

       Fritidssysselsättning       3 % 

           Annat         2 % 
Figur 10. Enkätsvar 2.  

En tydlig åsikt från våra respondenter är att de har högre förväntningar både på den 

ideella organisationen men även på ledarna inom den ideella organisationen att dessa 

visar hög moral. Dryga 90 % talar sitt tydliga språk. 90 % menar att de har högre 

förväntningar på att en ideell organisation visar på hög moral. Endast 9 % anser att 

organisationer, oavsett om de är ideella eller vinstdrivande, ska visa likvärdig moralisk 

nivå. Hela 93 % anser att de har högre förväntningar på att ledaren i en ideell 

organisation agerar moraliskt än en ledare i en vinstdrivande organisation. 

Har ni högre förväntningar på den ideella organisationen än övriga vinstdrivande 

organisationer att organisationen visar hög moral? 

 
  

                                                                                      Ja           90 % 
                                                                                              Nej           9 %  
                                                                                              Vet ej       1 % 

 

 

 

 

Figur 11. Enkätsvar 3. 

 

Har ni högre förväntningar på den ideella organisationen än övriga vinstdrivande 

organisationer att ledaren (ledare i organisationen vilka har en påverkan på 

 verksamhetsriktning) visar hög moral? 

 
                                                                                        Ja           93 % 
                                                                                                Nej           5 %  
                                                                                                Vet ej       2 % 

 

 

 

 

Figur 12. Enkätsvar 4.  

 

Respondenterna anser det även vara av stor vikt att de känner ett förtroende för ledaren i 

den ideella organisationen. 92 % (46 % + 46 %) har gett svar vilket indikerar på att ett  

förtroende för ledaren är av stor vikt. Endast 3 % har gett svar som kan indikera på att ett 

sådant förtroende inte är nödvändigt. 
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Rangordna vikten av att du känner ett förtroende för ledaren? 

1 (Mindre viktigt)   0 % 

   2           3 % 

   3          5 %  

   4          46 %   

   5 (Mycket viktigt)   46 %  
 

Figur 13. Enkätsvar 5. 

För att våra tillfrågade respondenter ska motiveras till att göra ett bra jobb har enligt 64 

% av våra respondenter organisationens mål som främsta motivation. Ledarna svarar för 

en del av hur väl motiverade individerna är. Det vill säga, beroende på ledarens 

egenskaper eller kunskaper, motiveras de engagerade individerna i organisationen. Två 

procent anser att ledarens kunskaper och erfarenheter har den största påverkan på deras 

motivation jämfört med ledarens egenskaper, där 26 % anser egenskaperna motivera 

dem mest. Endast en procent motiveras av olika belöningssystem i organisationerna.  

Vad motiverar dig att göra ett bra jobb? 

    Belöningssystem 1 % 

   Ledarens egenskaper 26 % 

   Ledarens kunskaper 2 % 

   Organisationens mål 64 % 

   Annat  7 % 

Figur 14. Enkätsvar 6. 

Den absolut viktigaste egenskapen hos en ledare i en ideell organisation är, enligt våra 

respondenter bland engagerade individer, att ha delade värderingar med organisationen. 

87 % instämmer fullt ut att besitta egenskapen delade värderingar med organisationen är 

viktigt. Vidare indikerar även 11 % ytterligare på svar som indikerar på det värdefulla 

med delade värderingar. Ingen har svarat att det inte är betydelsefullt med den 

egenskapen.   

Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna 

egenskap (Delade värderingar med organisationen). 
 

1 (instämmer inte alls)   0 % 

   2                 0 % 

   3                 2 %  

   4                 11 % 

   5 (instämmer fullt ut)    87 % 

Figur 15. Enkätsvar 7. 
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En del av respondenterna instämmer med påståendet att tidigare erfarenhet av ledarskap 

är en viktig egenskap. Hela 53 % ger svar som indikerar på en överenstämmelse med 

påståendet, men inte fullt ut. Däremot 13 % känner sig säkra på att erfarenhet av 

ledarskap är betydelsefullt. 17 % (13 % + 4 %) instämmer inte i att ledarerfarenheter är 

nödvändiga.  

Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna egenskap 

 (Tidigare erfarenhet av ledarskap). 

 

   1 (instämmer inte alls)    4 % 

   2                 13 %  

   3                 16 %  

   4                 53 %  

   5 (instämmer fullt ut)     13 %   

Figur 16. Enkätsvar 8. 

 

Endast  1% av alla respondenter instämmer fullt ut med att det är av stor vikt att ledaren 

bör besitta administrativa kunskaper för att få anställning. Majoriteten anser det vara varken 

eller (46 %). Det finns ändock de som hävdar att det är betydelsefullt att ledarna även har 

administrativa kunskaper (21 % + 7 %).  

 

Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna egenskap 

(Besitter administrativa kunskaper). 

1 (instämmer inte alls)   7 % 

   2                 21 % 

   3                 46 %  

   4                 25 % 

   5 (instämmer fullt ut)      1 %   

Figur 17. Enkätsvar 9. 

Att ledaren ska klara av att motivera individerna är däremot en egenskap som respondenterna 

instämmer med är viktig. 60 % respektive 33 % instämmer med påståendet att det är  

betydelsefullt med en egenskap som att klara av att motivera. Således kan det ses som att  

hela 93 % (60 % + 33 %) anser det vara värdefullt att ledaren klarar av att motivera sina  

medarbetare och engagerade individer. 
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Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna egenskap  

(Klarar av att motivera). 
  1 (instämmer inte alls)  0 % 

   2                 2 %  

   3                 5 % 

   4                33 %   

   5 (instämmer fullt ut)    60 % 

Figur 18. Enkätsvar 10. 

 

Att vara stödjande anses vara, liksom en förmåga att motivera, värdefullt enligt engagerade 

individer i organisationen. Dock indikerar resultat på att en förmåga att motivera tenderar  

vara mer betydelsefull än att vara en stödjande ledare. 27 % instämmer fullt ut med att det är 

en viktig egenskap varav 42 % anser det vara till en fördel. Endast 5 % ställer sig frågande 

till en sådan egenskap.   

 

Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna egenskap 

 (Stödjande). 
 

 1 (instämmer inte alls)   0 % 

   2                  5 % 

   3                 27 %  

   4                 42 % 

   5 (instämmer fullt ut)     27 %  

Figur 19. Enkätsvar 11. 

 

Ur vår studie kan vi även avläsa att det råder delade meningar bland våra respondenter 

vad gäller egenskapen att ledaren ger tydliga riktlinjer samt kontrollerar att uppgifter utförs. 

Merparten av respondenterna (34 %) ansåg det vara varken positivt eller negativt med en  

ledare som ger tydliga riktlinjer. Svar verkar dock luta mot att sådana egenskaper kan vara 

fördelaktiga, vilket 38 % mot 27 % visar.  

 

Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna egenskap 

 (Ger tydliga riktlinjer). 

 
1 (instämmer inte alls)   11 % 

   2                 16 % 

   3                 34 %  

   4                 20 % 

   5 (instämmer fullt ut)     18 %  

Figur 20. Enkätsvar 12. 
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Att som ledare vara kontrollerande och se till att uppgifter utförs är inte en egenskap som 

föredras enligt engagerade individer. Endast 16 % (10 % + 6 %) anser det vara motiverande 

med ledare som för kontroller över vad som genomförs. Hela 49 % (34% + 15%) svarar dock det  

vara fördelaktigt med kontroller.  

 

Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna egenskap 

 (Kontrollerar individerna att uppgifter utförs). 

 
                                                                 1 (instämmer inte alls)   15% 

   2                 34 % 

   3                 18 %  

   4                 10 % 

   5 (instämmer fullt ut)      6 % 
Figur 21. Enkätsvar 13. 

 
 

Merparten av våra respondenter instämmer med att de skulle vilja vara med och 

bestämma/påverka mer. Endast 14% (11% + 3%) av respondenterna anser svaret luta 

mot att hon/han inte vill vara med och bestämma/påverka mer medan 60% (39% + 

21%) känner att de vill ha möjlighet till större påverkan. 26 % av respondenterna känner 

sig inte helt säkra ifall de vill vara med och påverka mer.  

Jag skulle vilja vara med och påverka/bestämma mer 

 
1 (instämmer inte alls)   3 % 

   2                 11 % 

   3                 26 %  

   4                 39 % 

   5 (instämmer fullt ut)     21 %  

 

Figur 22. Enkätsvar 14. 

 

Merparten av våra respondenter anser att det existerar motsättningar/spänningar i  

organisationen mellan ledning och engagerade individer. 51% (31% + 20%) svarar på ett sådant  

sätt att det indikerar på en överrensstämmelse med påståendet. Endast 17 % /10% + 7%)  ger  

svar som lutar åt att de inte anser sådana spänningar finnas.  
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Jag anser att spänningar/motsättningar finns mellan ledning och frivilliga och 

Medlemmar 
 
 

1 (instämmer inte alls)    7 % 

   2                  10 % 

   3                 32 %  

   4                 31 % 

   5 (instämmer fullt ut)     20 %  

Figur 23. Enkätsvar 15. 

 

61 % (13 % + 48 %) anser det inte vara acceptabelt att insamlade resurser används till 

förbättringar i organisationens infrastruktur. Endast 6 % är helt säkra på att det är okej 

att använda insamlade medel till infrastrukturen i organisationen. 18 % väljer att svara 

att de varken anser det vara acceptabelt eller oacceptabelt.   

  

Hur acceptabelt är det att insamlade resurser används till förbättringar i 

organisationens infrastruktur? (Ex; förbättrade kommunikationssystem på 

kontoren).  

 
1 (instämmer inte alls)    13 % 

   2                  48 % 

   3                  18 %  

   4                  14 % 

   5 (instämmer fullt ut)      6 %  

 

Figur 24. Enkätsvar 16. 

 

Vad gäller löneförhöjningar anser desto fler att det inte är acceptabelt att insamlade medel  

används till löneökning (78 %). Endast 7 % anser det vara någorlunda acceptabelt och 0 % 

anser det vara helt acceptabelt.  

 

Hur acceptabelt är det att insamlade resurser används till löneförhöjningar? 
 
 

1 (instämmer inte alls)    66 % 

   2                  12 % 

   3                  15 %  

   4                  7 % 

   5 (instämmer fullt ut)      0 %  

Figur 25. Enkätsvar 17. 
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Merparten av respondenterna har svarat på en skala mittemellan huruvida det är acceptabelt 

eller inte med att insamlade resurser används till utbildningar av personal (42 %). Till  

utbildning av personal ställer sig 23 % att det inte är acceptabelt, vilket är helt klart mindre 

än till löneökningar och förbättrad infrastruktur.  

 

Hur acceptabelt är det att insamlade resurser används till utbildning av personal? 

1 (instämmer inte alls)   7 % 

   2                 16 % 

   3                 42 %  

   4                 18 % 

   5 (instämmer fullt ut)      14 %  

 

 

Figur 26. Enkätsvar 18. 

Vi ansåg det vara av intresse att se hur stor andel av de som svarat att spänningar finns 

anser att det inte är acceptabelt med löneförhöjningar. Tabellen nedan presenterar en 

korstabell mellan acceptans av löneförhöjningar och ifall respondenten anser att 

spänningar finns. 

 

  

Ej acceptabelt 

med 

löneförhöjnin

g       

Acceptabelt 

med 

löneförhöjnin

g 

Instämmer inte med att spänningar 

finns 60% 0% 40% 0% 0% 
  27% 9% 27% 36% 0% 

  63% 7% 22% 4% 4% 

  82% 12% 6% 0% 4% 

Instämmer med att spänningar finns 6% 0% 0% 0% 0% 
Figur 27. Korstabell: Spänningar/meningsskiljaktigheter vs. löneförhöjningar 

 

Baserat på korstabellen kan vi se att det inte verkar finnas några signifikanta samband 

mellan åsikter om spänningar och acceptans av löneförhöjningar. Det är en bred 

spridning på de respondenter som helt instämmer med att spänningar finns vad gäller 

grad av acceptans av löneförhöjningar, således verkar inget sådant samband existera. 
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6. REFLEKTIONER OCH TOLKNINGAR  
Våra reflektioner och tolkningar är strukturerade utifrån vår problemformulering samt 

delsyften. Under vardera underrubrik kommer reflektioner att presenteras vilka är 

baserade både på vår kvalitativa samt kvantitativa studie. Reflektionerna innefattar 

våra tolkningar av det material vi samlat in. Utifrån detta insamlade material görs 

paralleller till befintlig teori och tidigare studier.  

6.1 Meningsskiljaktigheter i dessa fyra organisationer   

6.1.1 Synpunkter på meningsskiljaktigheter (ledningen) 
 

Utifrån de svar vi samlat in på frågan ifall respondenterna upplever och är medvetna om 

att spänningar/motsättningar finns bland engagerade individer kan det i vissa fall visa 

tendenser på att detta är en känslig fråga. Respondenter inom samma organisation har 

gett olika svar. Till viss del har två respondenter undvikit att svara på frågan. Ett svar 

som ”Vi följer ett strikt regelverk...” samt ”Vi arbetar för att sänka omkostnader...” anser 

vi inte svara på vår fråga huruvida spänningar/motsättningar existerar. Undvikande svar 

kan indikera på att de är medvetna om att sådana finns men väljer att inte erkänna det 

för allmänheten. Organisationer strävar ofta efter att endast visa ”den goda sidan” samt 

att organisationen innehar en positiv atmosfär. 

 

Efter erhållna svar kan vi dra slutsatser att meningsskiljaktigheter och spänningar råder 

mellan professionell och ideell verksamhet. Bland annat visar vår kvantitativa studie att 

endast 17 % (Se figur 23) inte överensstämmer med att spänningar/motsättningar finns 

mellan ledning och engagerade individer. Fyra av respondenterna från den kvalitativa 

studien menar att spänningar från aktivt engagerade individer kan finnas. Dock vidhåller 

tre respondenter att några sådana inte existerar. I och med detta kan respondenternas 

trovärdighet i svaret reflekteras över, eller tolkningar göras att spänningar/motsättningar 

inte når ledningen i organisationen. Respondent A, från SOS-barnbyar, menar på att 

motsättningar på grund av att yrkesspecifika kompetenser föredras är något som 

organisationen inte reflekterat över. Det kan innebära att det är dessa 

spänningar/motsättningar som finns bland de aktivt engagerade individerna utan att 

ledningen är medvetna om att de existerar. Vi vill dock påpeka att vi endast inkluderat 

svar från två eller tre från ledningen inom respektive organisation, vilket medför risker 

att vissa behov/åsikter inte inkluderats i studien.  

 

I Rädda Barnen finns en medvetenhet om att motsättningar kan uppkomma från 

engagerade individer om professionell expertis prioriteras samt beroende på var 

insamlade resurser används. Dock menar respondent C, som arbetar med personalfrågor 

i Rädda Barnen, att dessa går att undvika. Genom att följa strikta regelverk och 

därigenom möta medlemmars behov, samt undvika att rekrytera affärsdrivna chefer till 

positioner som innefattar mycket kontakt med de engagerade individerna i 

organisationen, motverkas spänningar.  Respondent D, ledare i en av lokalföreningarna, 

verkar dock mer öppen och hjälpsam till att berätta om meningsskiljaktigheter och 

motsättningar från engagerade individer. Vidare tolkar vi det som att respondent D har 

bättre insyn i hur dessa ser ut, bland annat på grund av hennes egna ideella engagemang 

i Rädda Barnen och därmed finns en förståelse för engagerade i organisationen. Efter 

reflektioner av respondent Ds svar inser vi att det inte enbart räcker att följa strikta 

regler för att undvika konflikter, vilket respondent C verkar anse. En nödvändig faktor 

är kommunikation. Genom att vara tydlig och prata med varandra förebyggs konflikter. 
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Med bättre kommunikation kan båda parter få en djupare förståelse för varandra menar 

respondent D. Ofta uppstår motsättningar från de aktivt engagerade individerna när en 

ansökan om projektbidrag inte godkänts eller när en anställd möter ideella och inte 

förstår deras arbete och engagemang. Vidare förklarar respondent D att problem uppstår 

på grund av en saknad förståelse: ”... jag tror det kan vara lätt att man ser sitt uppdrag 

som ett vanligt jobb annars och att man då kan ha lite problem i mötena med andra 

ideella som man ska försöka motivera”. Även respondent C diskuterade kring problem 

som kan uppstå när anställning av individer utan erfarenhet av ideellt arbete görs. En 

sådan förståelse indikerar på att det är fördelaktigt att anställa någon med erfarenhet av 

ideellt arbete, på grund av att det ger en förståelse för hur konflikter mellan engagerade 

individer och ledningen kan förebyggas. Respondent G och A tar även upp diskussioner 

över de höga lönerna som ledarna har och menar att en del engagerade individer har 

motsättningar gällande dessa och en viss dynamik kan således skapas i organisationen.  

 

Det kan råda delade uppfattningar bland ledning och organisationer emellan huruvida 

spänningar och motsättningar från de engagerade individerna existerar. Bland annat 

berättar respondent E, som arbetar med personalfrågor, att motsättningar från frivilliga 

finns, främst på grund av att professionell expertis föredras. Respondent F, projektledare 

på Greenpeace, svarar dock att han inte märkt av några sådana spänningar i 

organisationen. Rekryteringsansvarig på SOS-barnbyar anser det inte finnas spänningar 

medan båda respondenterna från Rädda Barnen vidhåller att sådana finns. Vidare anser 

respondent G att meningsskiljaktigheter endast existerar beroende på de höga lönerna i 

organisationen. Respondent H antyder under intervjun: “Om vi måste göra något där vi 

är oense är vi väldigt noga med att kommunicera varför”. Vi anser ändock att resultat 

från studien indikerar på att meningsskiljaktigheter och spänningar finns mellan 

professionell och ideell verksamhet. Efter tolkningar baserade på det erhållna resultatet 

anser vi dock att en medvetenhet kring dessa meningsskiljaktigheter möjligtvis saknas 

hos en del individer. Kommunikationen i organisationen har en betydelsefull roll för att 

finna spänningar och konflikter (Bloisi et al., 2009, s. 354). Greenpeace strategi grundar 

sig i att engagerade i organisationen är välkomna med synpunkter. Det verkar dock vara 

så att synpunkterna inte når alla i ledningen i organisationen. Lämnas synpunkter från 

de engagerade individerna är det viktigt att dessa diskuteras inom organisationen så att 

alla ledare möter de behov som finns. Vi anser det vara av stor vikt att alla i ledningen 

får ta del av det potentiella missnöje som finns hos de engagerade individerna, för att 

möjliggöra för bättre sammanhållning dem emellan. 

 

Fortsätter vi att tolka erhållna resultat anser vi att meningsskiljaktigheter, som verkar 

existera, omfattar åsikter kring kravprofil på ledare. Resultat från både den kvantitativa 

samt kvalitativa studien visar på att olika kravprofiler på ledare finns bland personal och 

engagerade individer. Ofta väger den professionella verksamhetens åsikter över, vid val 

av ledare, vilket kan skapa motsättningar från de engagerade individerna. 

Motsättningarna, angående ledarens kravprofil, verkar i vissa fall inte upptäckas eller 

diskuteras. Att upptäcka och förebygga spänningar är nödvändigt för att bygga ett 

förtroende i organisationen (Bloisi et al., 2007, s. 354). Förtroende är av stor vikt att 

erhålla eftersom 92 % (Se figur 13) av de aktivt engagerade individerna anser det vara 

värdefullt att känna ett förtroende för ledaren. Merparten av ledarna har under våra 

intervjuer poängterat värdet av att få organisationens engagerade individer att känna att 

de är värdefulla och att de utför ett betydelsefullt arbete. Bland annat berättar 

respondent B ”det handlar inte heller bara om att samla in pengar utan även om 

påverkan, kommunikation och synlighet...”.  
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Genom detta möjliggörs säkerställandet av ett aktivt engagemang. Denna förståelse kan 

kopplas samman med Bradners (2001, s. 753) teori att engagerade individer i 

organisationen behöver ses som en central del. Erhålles denna förståelse kan 

organisationen säkerställa ett aktivt engagemang och därmed göra sina engagerade 

individer nöjda. Vidare kan det resultera i en mer enad organisation samt motverka att 

spänningar och meningsskiljaktigheter eskalerar i djupare konflikter.  

 

I teorikapitlet ovan har vi nämnt att en rad uppgifter i ideella organisationer kräver 

professionalitet, specifik kompetens och erfarenhet. Även respondent A styrker detta 

genom att påpeka ”... för detta krävs hög kompetens inom områden såsom 

marknadsföring, PR och ekonomi...”. Den alltmer efterfrågade kunskapen leder till 

utmaningar att lita på att de frivilliga klarar av alla uppgifter. Respondent F påpekar att 

begränsade uppgifter överlämnas till frivilliga. Vidare menar han och organisationens 

rekryteringsansvarig, respondent E, att det är svårt att hinna med att tilldela uppgifter till 

alla frivilliga. Efter tolkning och reflektioner av dessa svar anser vi det indikera på att en 

rolltvetydighet eller rollkonflikt kan uppkomma. Sådana kan möjligtvis uppkomma 

eftersom organisationen inte hinner förmedla alla riktlinjer och uppgifter till engagerade 

i organisationen. Vidare kan det resultera i att spänningar uppkommer då engagerade 

individer i organisationen till viss del efterfrågar riktlinjer (Se figur 20). Ett resultat av 

att som frivillig vilja göra något för organisationen, samtidigt som denne inte blir 

tilldelad något att göra, kan även indikera på att spänningar uppkommer.  

 

6.1.2 Synpunkter på meningsskiljaktigheter (aktivt engagerade individer) 
 
Merparten av de aktivt engagerade individerna instämmer med påståendet att 

spänningar/motsättningar finns i organisationen (Se figur 23). Vi finner detta resultat 

vara särskilt intressant på grund av att respondent A, F, G och H inte anser att det finns 

spänningar och motsättningar bland dessa individer. Ett resultat som detta anser vi kan 

diskuteras över: Det kan möjligtvis vara så att parterna definierar spänningar och 

motsättningar olika eller syftar till olika situationer. En annan potentiell anledning kan 

ligga i att kommunikationen i organisationen inte fungerar på ett fördelaktigt sätt. Det 

kan bero på att organisationerna är stora och består av hierarkiska nivåer, vilket kan 

försvåra en öppen kommunikation. Precis som Champoux (2001, s. 46f) antyder har 

teknologin revolutionerat ideella organisationer, exempelvis genom att fler individer kan 

nås via mail. Vi anser dock att en öppen kommunikation är svår att erhålla genom en 

sådan kommunikationskanal, eftersom bland annat mail är det minst effektiva 

kommunikationssättet (Pentland, 2012, s. 65). Respondent I, D, E och H poängterar alla 

den avgörande betydelsen av att ha en effektiv kommunikation med sina engagerade 

individer. Respondent D påpekar även att mer tid och resurser skulle kunna läggas på att 

effektivisera kommunikationen. Samtidigt får vi även berättat för oss hur den i många 

fall går till. Exempelvis skickar Rädda Barnen ut nyhetsmail för att motivera och 

behålla ett engagemang hos sina engagerade individer. Även facebook och onlineforum 

finns tillgängliga. Teorier (Se exempelvis Pentland, 2012) och resultat från vår studie 

pekar dock på att detta inte är ett effektivt sätt.  

 

Fortsätter vi att tolka de aktivt engagerade individernas svar kan vi reflektera över 

huruvida det faktum att många vill vara med och påverka i större utsträckning har en 

inverkan på att spänningar existerar i organisationen. Bland annat anser en del av 

respondenterna att de inte är eniga om var insamlade resurser används (Se respondent 

Ds svar och figur 22-25).  
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Att individerna har andra åsikter över var insamlade resurser används, tillsammans med 

att de vill vara med och påverka mer, kan tänkas leda till motsättningar. Respondent D 

menar att de flesta motsättningar som uppstår grundar sig i att en ansökning inte blivit 

beviljad. Våra resultat indikerar härmed på en överensstämmelse med Grossman och 

Rangans (2001, s. 327f) studie. Studien syftar till att engagerade individer anser sig 

själva veta bäst var insamlade resurser bör användas, då det är de som arbetar närmast 

organisationens aktiviteter. Överensstämmelsen, med vår studie och Grossman och 

Rangans, grundar sig i att över hälften av våra respondenter instämmer till fullo att de 

vill vara med och bestämma/påverka mer. Aspekten blir framförallt påtaglig i 

Greenpeace samt Unicef där engagerade individer inte ens har en möjlighet att vara 

röstberättigade.   

 
Vidare reflektioner av de aktivt engagerade individernas svar visar att närmare 80 % (Se 

figur 25) anser det inte vara acceptabelt att använda insamlade medel till 

löneförhöjningar. Om då information att sådana förekommer sprids, är det högst troligt 

att motsättningar uppkommer. I vissa fall kan det även resultera i ett avslutat 

engagemang i organisationen. Som fallet vi nämner i problembakgrunden då 30 000 

medlemmar lämnade Röda Korset på grund av ordförandens höga lön. Här anser vi det 

även vara betydelsefullt att reflektera över det faktum att ifall professionella 

yrkesspecifika kompetenser är nödvändiga för att organisationen ska verka 

framgångsrikt, kanske en insats i att få de engagerade individerna att acceptera 

löneförhöjningar kan vara nödvändigt. På grund av att merparten av individerna 

engagerar sig i organisationen för att de delar dess värderingar och strävar efter att nå 

uppsatta mål. Om professionell expertis krävs för att organisationen ska nå mål, skulle 

det kunna tänkas att de engagerade individerna accepterar högre löner bland ledningen. 

Antagandet grundar sig i att en högre lön kan attrahera individer till att arbeta inom 

organisationen. På så sätt skapas möjligheter att erhålla personal med nödvändiga 

kvalifikationer och erfarenheter. Genom att klargöra för de engagerade individerna att 

dessa kvalifikationer och erfarenheter är nödvändiga för att nå organisationens mål kan 

det tänkas att en acceptans för dessa erhålles. Vidare kan reflektioner göras hur 

klargörandet ska genomföras. Vårt teorikapitel förespråkar att detta genomförs mest 

effektivt genom face-to-face kommunikation, då det är det mest effektiva sättet att 

förmedla ett budskap på (Pentland, 2012, s. 64f). Visserligen skulle detta vara ett 

tidskrävande projekt men kan ändå tänkas vara nödvändig och leda till en mer effektiv 

organisation, på grund av att även motsättningar tar tid och energi från ledningen. Att 

erhålla acceptans från engagerade individer och därmed undvika motsättningar 

möjliggör att fokus istället kan ligga på övriga uppgifter i organisationen.  

 

Angående hur acceptabelt de aktivt engagerade individerna anser det vara med 

utbildning av personal är svårt att tolka. Merparten har svarat att de anser det vara 

varken eller (Se figur 26). En tvetydighet angående detta anser vi kan indikera på att det 

möjligtvis beror på vad utbildningen ämnar till. För att motverka att spänningar och 

motsättningar ska uppstå på grund av utbildningar av personal anser vi återigen 

kommunikationsaspekten spela en avgörande roll. Om ledningen lyckas förmedla syfte 

och det fördelaktiga med utbildning av personal kan det tänkas att merparten av de 

aktivt engagerade istället skulle anse dessa vara acceptabla. Då våra fyra valda 

organisationer alla använder sig av utbildningar av personal kan det tänkas vara så att 

det framkallar spänningar hos den del vilka svarade att sådana inte är acceptabla.  
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Som vi tidigare presenterat anser kring 90 % (Se figur 15) att delade värderingar med 

organisationen är viktigt. Delade värderingar med organisationen prioriteras inte bland 

rekryteringsansvariga. På grund av olika prioriteringar bland ledning och aktivt 

engagerade individer indikerar resultat från vår studie på att meningsskiljaktigheter, 

angående kravprofil på ledare, kan finnas. Efter en reflektion över alla respondenters 

svar kan tolkningar göras att det ofta är dessa meningsskiljaktigheter som blivit synliga i 

organisationen. Denna tolkning är baserad på det faktum att det är de 

meningsskiljaktigheter och spänningar som ledningen i organisationerna 

uppmärksammat. Vidare ser vi att det är av stor vikt att ledaren inom den ideella 

organisationen visar hög moral. Över 90 % (Se figur 11 och 12) av våra respondenter 

anser sig ha högre förväntningar på den ideella organisationen än vinstdrivande företag 

vad gäller moral hos ledaren och organisationen. Även detta är ett tydligt exempel på 

vad som kan skapa motsättningar. Misstankar om att ledaren endast arbetar för arvoden 

och inte för organisationens mål och värderingar, kan leda till att de engagerade 

individerna lämnar organisationen, vilket även bevisats i tidigare forskning.   

6.2 Fördelaktiga ledaregenskaper 

6.2.1 Fördelaktiga ledaregenskaper enligt ledningen 
 

Från våra nio respondenter framkommer enbart en gång att tidigare erfarenheter inom 

den ideella organisationens område är nödvändigt för en anställning inom 

organisationerna. Istället anser fem av våra respondenter att det är nödvändigt med 

tidigare erfarenhet av ledarskap. Varav övriga respondenter anser det bero på individens 

egenskaper och professionalitet. Det kan vara en indikator till varför ideella 

organisationer använder sig av extern rekrytering, då merparten finner professionell 

expertis viktigare än att rekrytera internt, där erfarenheter av organisationen finns. Alla 

fyra rekryteringsansvariga finner att en anledning till att externa rekryteringsprocesser 

förekommer grundar sig i att chefskap ses som en specifik kompetens. Ledarna i 

organisationerna har inte endast i uppgift att motivera engagerade individer i utan enligt 

dem själva är deras viktigaste uppgift att samla in pengar på ett effektivt sätt samt uppnå 

projektens mål. Därför prioriteras egenskaper som effektivitet, resultatfokuserad, 

handlingskraftig, driven och flexibelt tänkande. Respondent A påpekar: ”... stort fokus 

på insamling, det vill säga att till så låg kostnad som möjligt samla in så mycket pengar 

som möjligt...”. Även respondent F påpekar vikten av att uppnå mål, där han menar att 

hans största ansvar ligger i att projekt färdigställs. Det vidhåller även respondent G och 

H, att ett fokus för ledaren ska ligga på att samla in pengar och vara effektiv i sitt 

insamlingssätt. 

 

Egenskaper vilka våra respondenter, från den kvalitativa studien, nämner vara viktiga att 

inneha för att besitta en ledarposition indikerar på ett transaktionellt ledarskap, där 

resultat och effektivitet är i fokus (Pearce et al., 2004, s. 183). De egenskaper som 

respondenterna klargör vara nödvändiga är bland annat att vara effektiv, 

resultatfokuserad, inneha ett strategiskt tänkande och att inte vara konflikträdd. Dessa 

egenskaper faller alla inom ramen av ett transaktionellt ledarskap. Vidare indikerar svar 

från respondenterna att det kan vara svårt att ge de engagerade individerna ett eget 

ansvarstagande. Problematiken med att ge individerna eget ansvar grundar sig i att de 

just är ideella, vilket medför svårigheter att lita på att de klarar av självständiga 

uppgifter (Madrell, 2000, s. 132). Resultatet av denna analys tyder på att strikta 

kontrollsystem kan vara nödvändiga från ledningens sida, vilket även det indikerar på 

ett transaktionellt ledarskap (Avolio & Bass, 2002, s. 6).  



 

 

77 

 

Vidare kan aspekten med kontrollsystem innebära att det är fördelaktigt att ha en 

ledarskapssyn som karaktäriseras av McGregors teori X. På grund av att ledaren, enligt 

teori X, anser att människor är lata i grund och botten, vilket medför att kontroller är 

nödvändiga för att resultat från engagerade individer ska uppnås (Lindmark & Önnevik, 

2011, s. 36).  

 

Resultat i organisationerna är det mest betydelsefulla anser merparten av ledningen i 

organisationerna. Respondent C berättar att ledare söks vilka har en förmåga att minska 

kostnader samt är resultatfokuserade. Även om erhållna svar från den kvalitativa studien 

visar att resultat och effektivitet bör vara i fokus anser vi att det i dessa ideella 

organisationer indikerar på att en annan typ, än transaktionellt ledarskap, är fördelaktigt. 

Genom att organisationerna är beroende av ett aktivt engagemang från sina medlemmar, 

frivilliga och/eller givare för att nå resultat samtidigt som resultat inte kommer att 

erhållas med hjälp av belöningssystem, som utgör en stor del i det transaktionella 

ledarskapet, kan vi dra den slutsatsen. Våra tolkningar, vilka säger att motivation och 

resultat ej erhålles med hjälp av belöningssystem, grundar sig i att endast 1 % (Se figur 

14) av våra aktivt engagerade individer anser sådana system motivera dem. På grund av 

detta efterfrågas ett ledarskap där motivation och engagemang kan nås utan användning 

av belöningssystem.  

 

I princip alla respondenter pekar på vikten att få de engagerade individerna att känna sig 

som en del av organisationen och få dem att känna sig viktiga. Vidare betonar 

respondent D, F, I och H, ledare i respektive organisation, att det är viktigt att ge 

återkoppling till de involverade, vilket inte är i fokus i det transaktionella ledarskapet. 

En känsla av att tillhöra organisationen och vara betydelsefull tyder istället på ett 

institutionellt ledarskap, där ledarskapet är av stödjande art. Vidare innebär ett 

institutionellt ledarskap att sätta upp mål som sedan ska uppnås samt utveckla riktlinjer 

vilka hjälper de engagerade individerna att bidra till organisationens mål (Michaelis et 

al., 2009, s. 403). Grossman och Rangan (2001, s. 331) menar även på att utformade 

riktlinjer är att föredra i en ideell organisation då uppgifter kan delegeras till de 

engagerade individerna och därigenom få dem att känna sig viktiga.  

 

Att som ledare vara stödjande handlar även om att uppmuntra de engagerade 

individerna, vilka motiveras av delade värderingar med organisationen samt ledarens 

egenskaper (Se figur 11). Resultat indikerar därmed på att ett transformativt ledarskap 

kan vara att föredra. Aspekter inom ett institutionellt ledarskap återfinnes inom ramarna 

för ett transformativt ledarskap. Organisationens vision är grunden i ett transformativt 

ledarskap och ska genom ledaren förmedlas till alla i organisationen, vilket i sin tur 

motiverar de involverade. Teamarbete och att vara prestigelös är även det egenskaper 

som indikerar på ett transformativt ledarskap och då specifikt inspirerande motivation 

(Se figur 2). Denna aspekt nämns av respondent A, C, D samt F som fördelaktigt hos en 

ledare. Vidare är, enligt merparten av respondenterna, kommunikation med de 

engagerade individerna av stor vikt. Respondent F menar att kommunikation är a och o 

och respondent D berättar att genom kommunikation får de individerna att känna sig 

delaktiga. Vidare menar respondent I, G samt H att kommunikation skapar motivation. 

Därför är kommunikation betydelsefullt, bland annat för att göra det möjligt att möta 

individernas behov så att spänningar inte uppstår. För att motivera och se de behov som 

de engagerade individerna har, krävs från ledningens sida att ge information och ha en 

öppen dialog.  
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Utifrån erhållna svar tolkar vi det som att en ledare, som trivs med sociala och 

kommunikativa arbetsuppgifter, är att föredra. Även denna aspekt indikerar på att ett 

transformativt ledarskap är fördelaktigt. Det transformativa ledarskapet karaktäriseras 

av att tillgodose individers behov samt inneha en öppen organisation med relationer i 

centrum (Bass, 2004, s. 51).  

 

I teoridelen presenterades Champoux (2001, s. 46ff) fem aspekter (etik, mångfald, 

teknologi, kvalificerat ledarskap och globala miljön) vilka är viktiga att ta i beaktning 

vid val av ledare. Genom utförandet av studien kan vi styrka på att det etiska 

perspektivet efterfrågas att uppnås av organisationerna, på grund av att 

organisationernas vision har en betydelsefull roll och det etiska beteendet ska 

genomsyra alla involverade i organisationen. Vidare arbetar samtliga fyra ideella 

organisationer utifrån kvalitetskoder som Frivilligorganisationernas insamlingsråd, 

FRII, utformat. Det betyder indirekt att organisationerna strävar efter att inneha en viss 

kontroll på att den etiska nivån är hög. Vidare innebär ett medlemskap i FRII att 

organisationerna årligen ska utveckla en sammanställning där de på ett tydligt sätt 

redogör för hur de i framtiden ska agera etiskt. Vi anser att detta indikerar på att 

organisationerna strävar efter att genomsyras av en hög etisk standard där kvalitetskoder 

följs. Det är betydelsefullt att följa kvalitetskoderna för att inte förlora sin medlemsplats 

hos FRII och därmed riskera ett minskat förtroende bland allmänheten. Vidare anser 

merparten av de aktivt engagerade individerna att organisationens mål motiverar dem 

att göra ett bra jobb (Se figur 14). Det kan då tänkas att om organisationen och ledaren 

inte agerar utifrån ett etiskt perspektiv försvinner förtroendet och samhörigheten med 

organisationens värderingar. Negativa konsekvenser för organisationen kan då uppstå i 

form av att individerna förlorar sin motivation till ett aktivt engagemang.  

 

Mångfald är en aspekt som inte har berörts av respondenterna, vilket kan tolkas som att 

det inte prioriteras i organisationen bland ledningen. Vid anställning är det 

yrkesspecifika kompetenser och professionell expertis som prioriteras. Inte heller 

teknologi har berörts på ett djupt plan. Det kan dock antas att organisationerna använder 

sig av kommunikativa metoder genom teknologi då merparten av respondenterna 

antyder att kommunikation med sina engagerade individer är viktigt. Då våra valda 

organisationer är av betydande storlek kan det tänkas att ledaren genom exempelvis 

mail har kontakt med dessa individer. Respondent D berättar även att organisationen 

använder sig av regelbundna nyhetsmail. Även facebook, onlineforum och andra 

teknologiska metoder används dagligen bland våra fyra organisationerna för att förbättra 

kommunikationen till de engagerade individerna. Aspekten gällande kvalificerat 

ledarskap är betydelsefullt, vilket förutsätter att individerna i organisationen strävar 

efter att vara aktiva och involverade i olika projekt (Champoux, 2001, s. 47). Enligt 

respondenterna är det av stor vikt att som ledare kunna få individerna att känna sig 

involverade i organisationen. Något som indikerar på att ett kvalificerat ledarskap finns.  

 

Vidare menar tre av våra respondenter att de inte ser några problem med att rekrytera 

frivilliga, vilket kan indikera på att organisationerna förutsätter att individerna vill vara 

aktiva. Det mest kvalificerade ledarskapet inom en ideell organisation kan utgöras i 

form av ett transformativt ledarskap, där organisationens vision är i fokus och ledaren 

arbetar för att motivera de involverade genom etik och moral och inte genom 

kontrollsystem. Detta kan skapa en positiv organisation vilket innebär att kvalificerat 

ledarskap har uppnåtts.  
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Då våra valda organisationer är internationella kan det vara en fördelaktig aspekt om 

ledaren kan hantera och förstå sig på det faktum att kulturella skillnader existerar. Den 

globala miljön och dess påverkan är dock inget som inkluderats eller framkommit i vår 

studie och vi lämnar därför denna aspekt från reflektion och tolkning.  

6.2.2 Fördelaktiga ledaregenskaper enligt aktivt engagerade individer 
 

Vår kvantitativa studie visar tendenser att den transaktionella ledarskapsstilen inte är att 

föredra i de ideella organisationer denna studie är baserad på. En tolkning baserad på 

det faktum att ingen av respondenterna finner att belöningssystem har en inverkan på 

motivationsnivå, vilket är den stora motivationsfaktorn enligt transaktionell 

ledarskapsstil (Pearce et al., 2003, s. 183). Motivationen bottnar istället i att uppnå 

organisationens mål samt till viss del hur ledaren genom sina egna egenskaper klarar av 

att motivera de engagerade individerna i organisationen (Se figur 14). Ett transaktionellt 

ledarskap innebär även en kontroll av uppgifter och individer (Avolio & Bass, 2002, s. 

6). Något som de aktivt engagerade individerna inte anser vara viktiga egenskaper hos 

en ledare (Se figur 21). Merparten av respondenterna finner det vara en negativ aspekt 

att ledaren har kontrollsystem på uppgifterna som ska utföras och på dem själva. Det 

kan diskuteras huruvida villkorlig belöning samt konstruktiva transaktioner verkar 

fördelaktigt i en ideell organisation (Se figur 14). Båda aspekterna bygger på utförliga 

regler vilka de engagerade individerna ska följa samtidigt som resultat från vår studie 

visar att respondenterna anser tydliga riktlinjer varken verka negativt eller positivt (Se 

figur 17). Villkorlig belöning och konstruktiva transaktioner innebär vidare att ledaren 

vid olika tillfällen utför kontroller och erbjuder belöningar vid väl utförda uppgifter. 

Merparten av respondenterna anser att detta inte har en inverkan på motivationsnivå och 

därmed även indirekt på resultat för organisationen, varför vi kan ställa oss frågande till 

det transaktionella ledarskapet.  

 

Studien indikerar även på att en ledare, vilken karaktäriseras av teori X, inte är att fördra 

i dessa ideella organisationer. Antagandet grundar sig i att kontrollsystem är nödvändiga 

för att göra det möjligt att motivera individer, enligt teorin. Detta på grund av att 

människor i grund och botten är lata och behöver kontrolleras för att utföra 

arbetsuppgifter (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 36). Det kan tänkas att på grund av att 

medlemmar, frivilliga och givare oftast är engagerade på grund av att de har 

gemensamma värderingar och en vilja att nå organisationens mål, är de villiga att ta 

ansvar för att uppnå målen på ett fördelaktigt sätt. Vilket kan ytterligare indikera på att 

denna ledarskapsstil inte är att fördra då ledaren inom denna stil antar att individerna 

inte är villiga att ta eget ansvar (Kopelman et al., 2008, s. 255).  

 

Att däremot leda utifrån en stödjande art anses av merparten av de aktivt engagerade 

individerna utgöra ett fördelaktigt ledarskap. Vidare är det värdefullt för dessa individer 

att känna förtroende för ledaren. En känsla av att ledaren ger tillit till individerna, vilka 

är involverade i organisationen, kan skapa engagemang och lojalitet. Som vi nämnt 

ovan indikerar studien på att de aktivt engagerade individerna anser att en ledare till viss 

del ska ge tydliga riktlinjer. Merparten av dessa finner samtidigt att det är 

organisationens mål vilka motiverar dem till ett aktivt engagemang.  
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Det kan därför tänkas att de riktlinjer som de syftar till är baserade på organisationens 

värderingar och inte på organisationens befintliga struktur och interna system, vilka 

faller inom den transaktionella ledarskapsstilen (Schmid, 2007, s. 398). Dessa riktlinjer 

verkar fördelaktigt för att få de engagerade individerna att arbeta mot organisationens 

mål, vilket enligt studien, merparten av individerna har som ambition att göra. Ett 

ledarskap av stödjande art samt riktlinjer kring organisationens värderingar indikerar på 

att ett institutionellt ledarskap kan verka fördelaktigt. Det institutionella ledarskapet 

karaktäriseras av ett stöd från ledarens sida och riktlinjer utformas från de mål och 

värderingar vilka ligger till grund för organisationens syfte (Van de Ven, 2010, s. 202).  

 

Resultat från den kvantitativa studien kan vidare tolkas som att en ledare vilken 

karaktäriseras av aspekter inom teori Y föredras hos de engagerade individerna. Detta 

på grund av att denna syn innebär ett antagande att människor har en egen vilja att 

arbeta och prestera samt beslutsfattande sker i samråd med de engagerade individerna i 

organisationen (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 36f). Vilket torde vara fallet i dessa 

ideella organisationer då individerna strävar efter att nå organisationernas mål samtidigt 

som de vill vara med och bestämma mer i organisationen. Vi anser vidare att en syn 

enligt teori Z, inte är nödvändig i dessa organisationer. Teori Z innebär en utgångspunkt 

i goda arbetsförhållanden och att ledaren innehar en insyn i individernas hela 

livssituation (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 37). Teori Z syftar vidare till att ledaren vid 

behov ska sänka individens arbetsbörda. Engagerade individer väljer själva när de vill 

vara aktiva och har genom egna val valt att offra sin egen tid för sitt engagemang. 

Således har de engagerade individerna en möjlighet att påverka sin egen arbetsbörda när 

de känner att ny energi behöver erhållas. Utifrån dessa resultat, som vi genom vår studie 

erhållit, anser vi att teori Z inte är en aktuell syn bland ledare i organisationerna.  

 

Efter fortsatta tolkningar av svar från de aktivt engagerade individerna kan vi avläsa att 

det etiska perspektivet är en betydelsefull aspekt. Det etiska perspektivet är av stor vikt 

både för organisationen samt dess ledare. Vidare menar respondenterna att det är av stor 

vikt att ett förtroende finns hos ledaren samt att ledaren klarar av att motivera 

individerna i organisationen. Det indikerar på att ett transformativt ledarskap kan verka 

fördelaktig eftersom detta ledarskap karaktäriseras av ett fokus på etiska ståndpunkter, 

där ledaren ska verka som en förebild för de engagerade individerna i organisationen. 

Vidare innebär det att det är organisationens värderingar och vision som guidar 

ledarskapet (Sohmen, 2004, s. 223, DuBrin 2010, s. 86). Idealiserat inflytande är således 

en faktor inom det transformativa ledarskapet som efterfrågas hos de aktivt engagerade 

individerna. Där ledaren demonstrerar hög standard av moral och etik samt skapar en 

positiv atmosfär i organisationen (Se figur 9). Även inspirerande motivation är en faktor 

som, enligt respondenterna, efterfrågas hos en ledare. Innebärande att ledaren strävar att 

motivera sina anställda genom organisationens mål (Se figur 12).  

 

Sammanfattningsvis kan vi genom den kvantitativa studien urskilja en indikering på att 

ett transformativt ledarskap med teori Y aspekter är det mest fördelaktiga att använda i 

dessa ideella organisationer. Denna slutsats är bland annat baserad på att de aktivt 

engagerade individerna efterfrågade egenskaper hos ledaren vilka innehar en inriktning 

mot ett etiskt beteende samt ger individerna möjlighet att ta egna initiativ och se 

organisationens värderingar. De efterfrågade egenskaperna, som utgör ett institutionellt 

ledarskap, faller inom ramarna av ett transformativt ledarskap. 
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6.3 Fokus på tidigare erfarenhet av ideella organisationens område 
eller kunskaper inom ledning/administrativt arbete? 
 

Enligt de aktivt engagerade individerna, vilka har deltagit i vår kvantitativa studie, är 

det mer fördelaktigt om ledaren innehar tidigare erfarenheter av ideella organisationer 

än besitter administrativa kunskaper. Många av respondenterna anser det vara av stor 

vikt att ledaren innehar tidigare erfarenheter av den ideella organisationens område eller 

åtminstone visar på delade värderingar med organisationen. I jämförelse med aspekten 

att inneha administrativa kunskaper, där endast 26 % anser det vara av stor vikt (Se 

figur 17). Det är vidare betydelsefullt, enligt aktivt engagerade individer, att ledaren har 

en förmåga att motivera individerna i organisationen samt vara stödjande och inneha 

delade värderingar med organisationen. Ett flertal av respondenterna från den 

kvantitativa studien söker en kravprofil på ledare vilken klarar av att motivera och 

inspirera individerna i organisationen (Se figur 18). Att som ledare inneha ett högt etiskt 

beteende är av respondenterna ett krav. Över 90 % anser det vara mer viktigt att ledaren 

inom den ideella organisationen visar på hög moral (Se figur 9). Vi kan därmed se en 

överensstämmelse med Lindbergs (1999) teori om att ledare, vilka övergår från en 

vinstdrivande organisation till en ideell organisation, stöter på svårigheter då ledaren 

inte är beredd på att möta de krav som erhålls från engagerade i organisationen. 

Kravprofilen, från aktivt engagerade individer, är således mer inriktad på tidigare 

erfarenheter kring den ideella organisationens område än erfarenheter av ledning och 

administrativt arbete. De fyra rekryteringsansvariga svarar alla att yrkesspecifika 

kompetenser prioriteras vid anställning. Av den kvalitativa studien kan det således 

urskiljas att kravprofilen från organisationens ledning ser annorlunda ut än hos de 

engagerade individer. Enligt fyra respondenter krävs administrativa samt yrkesspecifika 

kompetenser för att utföra arbetet på ett fördelaktigt sätt. Av våra respondenter från den 

kvalitativa studien är det endast tre som har tidigare erfarenheter av ideellt arbete/ideella 

organisationer vilket indikerar på att respondenterna själva har rekryterats på grund av 

bland annat deras administrativa kunskaper. I sin tur kan detta indikera på att 

kravprofilen från ideella organisationers ledning innehar ett fokus på administrativa och 

ledarkompetenser.   

 

Det kan tänkas att erfarenhet från ideella organisationens område bör prioriteras då det 

är dessa områden som efterfrågas bland de aktivt engagerade individerna. Detta är dock 

inte genomförbart enligt resultat från vår kvalitativa studie. Ledningens svar indikerar 

på att respektives arbete inte är möjligt att utföra utan administrativa kunskaper samt 

tidigare erfarenhet av ledning. Respondent G anser att erfarenheter från ideella 

organisationer inte alls är betydelsefullt. Även respondent I hävdar att det inte finns 

några negativa aspekter med att sakna tidigare erfarenheter av ideella organisationer och 

merparten av respondenterna har liknande svar. Från vårt teorikapitel kan det utläsas att 

ledningen är i behov av att klara av att hantera budgetering och allokering av resurser 

(Bloisi et al., 2007, s. 646) vilket indikerar på att det ej går att prioritera erfarenhet från 

ideellt arbete framför yrkesspecifika kompetenser. Dock vidhåller respondent A, C och 

E, vilka är rekryteringsansvariga, att det är betydelsefullt att se till varje specifik tjänst 

om tidigare erfarenheter inom ideell verksamhet ska prioriteras. Detta för att göra det 

möjligt att skapa lojalitet bland de engagerade individerna i organisationen. Det är 

viktigt att ledaren väljs med omsorg då denne påverkar övriga individer i 

organisationen. 
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6.4 Fokus på egenskaper vilka verkar positivt på engagerade individers 
motivation? 
 

Då ledarens egenskaper till viss del påverkar hur motiverade de engagerade individerna 

är (Se figur 10) kan det förefalla fördelaktigt att fokusera på dessa egenskaper. Den mest 

fördelaktiga egenskapen tenderar, enligt vår studie, att vara delade värderingar med 

organisationen. Eftersom det anses vara den mest uppskattade egenskapen bland de 

aktivt engagerade individerna skulle det betyda att fokus och prioriteringar bör ligga på 

ledarens delade värderingar med organisationen. En koppling kan dras till tidigare 

forskning av Solansky et al. (2008, s. 206) att medlemmar, frivilliga och givare väljer att 

avsluta sitt engagemang om de egna värderingarna skiljer sig från ledarens ifråga om 

var insamlade resurser ska användas. Således kan det tänkas att det bästa sättet att uppnå 

motiverade engagerade individer i organisationen sker genom interna rekryteringar 

eftersom det då finns en medvetenhet om att denne, sedan innan, delar organisationens 

värderingar. I dagsläget prioriteras dock inte denna egenskap vilket vi kunnat utläsa från 

vår kvalitativa studie. Efter reflektioner och tolkningar baserade på våra respondenters 

svar anser vi det heller inte vara fullt möjligt att fokusera på egenskaper som delade 

värderingar med organisationen. Det finns uppgifter i organisationen som är nödvändiga 

att utföra samtidigt som yrkesspecifika kompetenser krävs till att utföra dessa. Vår 

kvalitativa studie visar att ledningsuppgifter till stor del omfattar planering, budget och 

uppföljning. Respondent C påpekar: ”... de flesta chefer har ett stort ansvar för 

planering, budget och uppföljning samt personalansvar”. 

 

Resultat indikerar på att organisationerna bör arbeta för att erhålla en hög 

motivationsnivå, på grund av att ett aktivt engagemang har en betydelsefull roll för att 

organisationen ska fungera framgångsrikt. 14 % anser en vilja att göra gott för samhället 

står för sin främsta motivation (Se figur 10). Det erhållna svaret ovan tillsammans med 

bland annat respondent D och Fs åsikter om det betydelsefulla arbetet med att få de 

engagerade individerna att känna sig delaktiga och viktiga. Genom att arbeta för ett 

aktivt och meningsfullt medlemskap där man som engagerad individ kan känna att man 

faktiskt gör nytta, kan resultatet bli att en högre motivationsnivå uppnås. Information 

som erhållits från respondent D, som själv arbetat ideellt samt har mycket kontakt med 

engagerade individer. Vidare anser vi, utifrån resultat av vår studie, att belöningssystem 

inte är att föredra för att få engagerade individer motiverade. En slutsats som är baserad 

på det faktum att endast 1 % av de aktivt engagerade individerna uppskattar ett sådant 

system (Se figur 14).  

 

Vi har tidigare nämnt att efter reflektioner av resultaten verkar ett transformativt 

ledarskap vara fördelaktigt. Att även använda sig av kommunikation är betydelsefullt. 

Ett ledarskap med ”engagemang, lyhörd, en tro på sig själv och det organisationen står 

för... och ödmjuk inför andra människor” menar respondent D är nödvändigt. Det 

vidhåller även respondent C ”måste vara exceptionellt lyhörd som ledare i en 

frivilligorganisation... är man inte det får man problem förr eller senare”. I och med ett 

transformativt ledarskap, en hög nivå av kommunikation samt egenskaper som 

engagerad anser vi att motivation kan uppnås. Något även respondent H poängterat när 

vi frågat hur engagerade individer ska motiveras: ”däremot har alla som jobbar här ett 

glödande engagemang och det är viktigt”.  
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Det betyder att en högre motivationsnivå kan uppnås utan att delade värderingar med 

organisationen prioriteras vid anställning. Dock anser vi, efter reflektioner och 

tolkningar, att det är nyckfullt att organisationerna i största möjliga mån har i åtanke att 

positioner, vilka är integrerade med engagerade individer, bör besittas av individer med 

tidigare erfarenhet från ideellt arbete. Vi bedömer det vara så på grund av att spänningar 

kan uppstå då en affärsdriven ledare besitter tjänsten, vilket respondent C och E 

påpekar. Samt i och med det faktum, vilket respondent C och D tar upp, att det är bra att 

förstå innebörden av att arbeta ideellt för att undvika problem vid ett möte med andra 

ideella som ska försöka motiveras. Det innebär att det i dessa organisationer är viktigt 

att arbeta med Human Resource Management (HRM). Få rätt individ på rätt arbetsplats 

för att få en effektiv organisation (Bloisi et al., 2007, s. 29).  
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7. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta resultat från vår studie, vilka reflekterats 

kring och tolkats. Med denna sammanfattning presenteras även svar på vår 

problemformulering. Kapitlet avslutas med redogörelser för vår studies bidrag, förslag 

till framtida forskning och rekommendationer till vårt urval. 

7.1 Svar på vår problemformulering 
 

Vi börjar med att presentera vår problemformulering som studien grundar sig i: 

 

Vilka olika behov av ledarskap och vilka meningsskiljaktigheter finns mellan ideell och 

professionell verksamhet i ideella organisationer? Vilket ledarskap är fördelaktigt i 

ideella organisationer? 

 

Utifrån resultat av vår studie kan vi urskilja att meningsskiljaktigheter och spänningar 

finns i någon form bland professionell och ideell verksamhet. Erhållna resultat indikerar 

på att meningsskillnader och motsättningar hos individer som arbetar ideellt finns. Det 

har framkommit bland annat på grund av att professionell expertis, som tidigare 

erfarenhet av ledning, prioriterats framför en bakgrund i ideella organisationens område 

vid en anställning till en ledarposition. De engagerade individerna och ledarna i 

organisationen har olika behov och åsikter kring vilket typ av ledarskap/ledare som 

verkar fördelaktigt för organisationen. Ledare och befintliga teorier (Se exempelvis 

Wolf, 1999; Jaskyte, 2004) anser det vara nödvändigt med yrkesspecifika kompetenser 

och erfarenhet av ledning. Engagerade individer finner dock att delade värderingar med 

organisationen är mer betydelsefullt och även tidigare erfarenheter av ideella 

organisationer.  

 

Vidare, efter reflektion och tolkningar, kan vi urskilja att ytterligare spänningar kan 

förmodas existera mellan professionell och ideell verksamhet. Spänningarna grundar sig 

i bristande kommunikation. Ledare, utan erfarenhet av ideellt arbete, kan sakna en 

förståelse för vad ett arbete som aktivt engagerad individ utan arvode innebär. Aspekter 

som är tydliga för ledaren är inte alltid lika självklara för de engagerade individerna i 

organisationen, samt vice versa. En sådan saknad av förståelse tenderar försvåra möten 

dem emellan och missförstånd kan uppstå. Enligt vår kvantitativa studie har merparten 

av de engagerade individerna en önskan om att få vara med och påverka alternativt 

bestämma mer i organisationen. Det kan tänkas att denna aspekt beror på en eventuell 

bristfällig kommunikation. God kommunikation kan bidra till att engagerade individer 

känner sig delaktiga vid beslut eftersom de då får möjlighet att göra sin röst hörd. 

Därför är det av stor vikt att ledarna kommunicerar med sina engagerade individer för 

att skapa en känsla av samhörighet och få dem att känna sig delaktiga. Vidare anser vi 

att ledare i ideella organisationer bör ha en förmåga att kommunicera de värderingar och 

mål som finns i organisationen, på grund av att det framförallt är de aspekter som 

motiverar de engagerade individerna. Förmågan hos ledare att kommunicera värderingar 

och mål på ett fördelaktigt sätt kan skapa ett förtroende bland de engagerade 

individerna, eftersom det förmedlar ett gemensamt intresse för organisationens 

värderingar även från ledarnas sida.  
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Kommunikation kan förmedlas och förbättras på olika sätt i organisationen. Vi har 

tidigare konstaterat att face-to-face kommunikation är det mest effektiva. Dock kan ett 

sådant tillvägagångssätt vara svårt att använda, specifikt för vårt urval, då dessa har 

tusentals engagerade individer. Därför anser vi det vara värdefullt att, inom respektive 

organisation, arbeta för att finna det mest effektiva kommunikationssättet. Vi anser det 

vara värdefullt att lägga ned tid och arbete på att finna det mest effektiva sättet eftersom 

det kan skapa motivation, förtroende och samhörighet mellan ledning och de 

engagerade individerna. Motivation, förtroende och samhörighet bidrar inte endast till 

en positiv atmosfär i organisation utan möjliggör även för att mål uppnås. 

Meningsskiljaktigheter råder även över var insamlade resurser används. Ofta anser 

aktivt engagerade individer att det inte är acceptabelt att använda insamlade medel till 

löneförhöjningar, förbättringar i infrastruktur samt utbildning av personal (Se figur 21-

23). För att undvika att meningsskiljaktigheterna ska eskalera i djupare konflikter krävs 

därför god kommunikation för att de engagerade individerna får en chans att förstå 

syftet och orsaken till var och vad de insamlade resurserna kommer att användas.  

 

De olika behov som finns bland ideell och professionell verksamhet grundar sig i att 

den ideella verksamheten söker ledare som har en bakgrund i den ideella organisationen 

eller av ett ideellt arbete. Den professionella verksamheten förespråkar vikten av 

yrkesspecifika kompetenser och erfarenhet av ledning. Det betyder att egenskaper, vilka 

står i kontrast mot varandra, efterfrågas. Egenskaper som delade värderingar med 

organisationen och att vara stödjande mot effektivitet och resultatfokuserad. 

Anledningen bakom egenskaper som effektivitet och resultatfokuserad grundar sig i att 

ledningen anser det vara nödvändigt med fokus på resultat för att göra det möjligt att nå 

de mål organisationen upprättat. För att nå upprättade mål och erhålla en framgångsrik 

organisation krävs motiverade och engagerade individer, därav är det av stor vikt att 

även möta deras behov. Samtidigt som professionella verksamhetens behov är viktiga 

att möta för att ha en fungerande organisation. Vi anser det därför vara fördelaktigt att 

basera anställningar på tidigare erfarenheter och kompetenser som den professionella 

verksamheten efterfrågar samtidigt som prioritering ligger på egenskaper som ideella 

verksamheten efterfrågar. Erhållna resultat indikerar därmed på att ett transformativt 

ledarskap är fördelaktigt i samtliga fyra ideella organisationer vår studie fokuserar på. 

 

Efter fortsatta reflektioner och tolkningar, med fokus på den kvantitativa studien, ser vi 

fler aspekter vilka pekar på att det transformativa ledarskapet verkar fördelaktigt. 

Studien visar tydligt att aktivt engagerade individer efterfrågar ledare med 

organisationens mål och vision i fokus. Vidare efterfrågas egenskaper som stödjande 

och viljan att arbeta utifrån ett etiskt perspektiv, vilka alla faller inom ramen för ett 

transformativt ledarskap. Resultat baserade på den kvalitativa studien indikerar på den 

avgörande betydelsen för organisationen att klara av att motivera sina engagerade 

individer och därigenom nå uppsatta mål. För att säkerställa individernas engagemang 

menar våra respondenter att teamarbete, öppen kommunikation samt få dem att känna 

sig delaktiga är viktiga aspekter att ta i beaktning. Således finner vi att även resultat från 

den kvalitativa studien pekar på att ett transformativt ledarskap är det mest lämpliga 

ledarskapet. Trots det faktum att respondenterna i den kvalitativa studien antydde vikten 

av att vara resultatfokuserad, vilket inte faller inom ramarna för ett transformativt 

ledarskap, anser vi att resultatet indikerar på att ett transformativt ledarskap är det mest 

fördelaktiga från båda verksamheterna. Slutsatsen baseras på den avgörande betydelsen 

av att attrahera och motivera engagerade individer, vilket respondenterna från både den 

kvalitativa samt kvantitativa studien menade var av stor vikt. 
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7.2 Studiens bidrag 
 

Våra reflektioner och slutsatser, utformade från vår genomförda studie, hoppas vi kan 

vara till nytta för dem som arbetar med rekrytering i vårt presenterade urval. Även 

individer vilka arbetar som ledare inom liknande ideella organisationer kan dra nytta av 

denna studie då hänsyn kan tas till vilka behov som kan finnas bland engagerade 

individer. Vidare hoppas vi att övriga ideella organisationer kan använda sig av studien 

för att erhålla en förståelse för betydelsen av kommunikation till de involverade i 

organisationen. En förståelse, att genom kommunikation kan motivation erhållas och 

bidra till ett mer aktivt engagemang i organisationen. Studien kan vidare bidra med 

information för vilket typ av ledarskap som kan vara det mest fördelaktiga att använda i 

ideella organisationer, vilka karaktäriseras av liknande kriterier som vårt urval är 

baserade på. 

7.3 Förslag till framtida forskning 
 

Efter att ha påbörjat denna studie insåg vi omfattningen av ideella organisationers 

betydelse. Vidare insåg vi hur komplexa och intressanta dessa är och att skillnaden mot 

vinstdrivande företag är markant. På grund av detta har vi under studiens gång upptäckt 

en rad områden vilka är intressanta för fortsatt forskning. Dessa områden presenteras 

nedan:   

 

 Ett intressant fortsatt forskningsområde skulle kunna vara att undersöka den 

bakomliggande orsaken till varför allt färre blir medlemmar och hur 

organisationen framgångsrikt värvar nya medlemmar. Antalet frivilliga och 

givare ökar men medlemsantalet sjunker. När vi frågade våra respondenter, vilka 

arbetar inom ledningen i organisationerna, vad detta kan bero på fick vi spridda 

svar. En medvetenhet till varför medlemsantal sjunker verkar inte finnas i 

organisationerna. Detta kan således vara en intressant aspekt att undersöka då 

medlemmar spelar en avgörande roll för organisationens framgång.   

 

 Ett ytterligare förslag till framtida forskningsområde skulle kunna tänkas vara en 

mer konkret studie över medlemmars påverkan på organisationens framgång. 

Till exempel Greenpeace har inga medlemmar med rösträtt. Detta kan jämföras 

med en organisation som exempelvis Rädda Barnen, som har över 80 000 

medlemmar. En studie om fördelar och nackdelar med ett medlemskap inom 

exempelvis Greenpeace. Vilka är orsakerna till att sådana ej existerar och vad 

hade det inneburit för organisationen att erhålla sådana.  

 

 Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka hur skillnaderna mellan 

organisationens ledning (bakgrund och egenskaper) ser ut internationellt. Vilka 

egenskaper och erfarenheter prioriteras i övriga länder än Sverige och vad anser 

engagerade individer i organisationen om dessa. Undersöka hur de kulturella 

skillnaderna i olika länder har en påverkan på organisationens etiska och 

moraliska ståndpunkter och även motivationsnivå.  
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7.4 Rekommendationer till ideella organisationer 
 

För att upptäcka meningsskiljaktigheter och spänningar, och därigenom göra det möjligt 

att motverka att dessa utvecklas till konflikter, rekommenderar vi att ett stort fokus 

läggs på kommunikation. Alla medarbetare i organisationen, med arvoden, ska vara 

medvetna om vilka meningsskiljaktigheter och spänningar som finns från engagerade 

individer i organisationen. Medvetenheten bland medarbetarna gör det möjligt att 

bemöta de engagerade individerna på ett fördelaktigt sätt. Att ha en fungerande och god 

kommunikation med de engagerade individerna kan resultera i att ett förtroende 

utvecklas (Bloisi et al., 2007, s. 354). God kommunikation har således en positiv 

inverkan på organisationen samt individer i organisationen. Den positiva atmosfären är 

värdefull eftersom det är nödvändigt att relationer mellan ledaren och de engagerade 

individer utgörs av god karaktär för att säkerställa ett aktivt engagemang (Hoffmann, 

2006, s. 173). Kommunikation är mest fördelaktig när det sker i interaktion face-to-face 

med andra (Pentland 2012, s. 65). Dock kan det i stora ideella organisationer, vilka har 

ett flertal engagerade individer, vara svårt och till och med omöjligt att uppnå. Därav 

vikten att regelbundet använda kommunikationssystem för att erhålla det förtroende 

som behövs från de engagerades sida. Därför krävs ett gediget arbete för att finna det 

mest effektiva kommunikationssättet för respektive organisation. Vi rekommenderar att 

organisationerna tar kontakt med sina engagerade individer och undersöker vad just de 

efterfrågar.  

 

Rekrytering av ledare kan vara tids- och resurskrävande när de optimala egenskaperna 

och erfarenheterna ska finnas (McEntire & Green-Shortidge, 2011, s. 266). Skulle dessa 

ideella organisationer kräva erfarenheter från den ideella organisationens område samt 

erfarenhet av yrkesspecifika områden, som ledning, skulle oerhört mycket tid och 

resurser behöva läggas ner. Därför rekommenderar vi, utifrån resultat av vår studie, att 

yrkesspecifika kompetenser bör prioriteras och även egenskaper vilka faller inom ramen 

av ett transformativt ledarskap. Ledare i respektive organisation efterfrågar resultat och 

för att nå sådana krävs engagemang och motivation hos sina engagerade individer. 

Därför är det av stor vikt att i största möjliga mån tillgodose den ideella verksamhetens 

behov. Rekryteringsansvariga bör därför söka ledare vilka besitter en förmåga att 

förmedla organisationens vision samt har en förmåga att hjälpa de engagerade 

individerna att bidra till organisationens mål. Vidare bör egenskaper som att vara 

stödjande, inspirerande och engagerade prioriteras hos ledare i organisationen. Ett 

transformativt ledarskap innebär karismatiska egenskaper hos ledaren, där dennes 

förståelse för de engagerade individernas behov underlättar vid upprätthållandet av ett 

aktivt engagemang. På detta sätt blir det möjligt att få dessa individer motiverade utan 

att anställa personer med tidigare erfarenhet inom ideella organisationens område. Att 

finna individer med erfarenhet inom ideella organisationens område samt besitter 

yrkesspecifika kompetenser kan vara svårt. Därför är det värdefullt att fokusera på 

ledarskapsstil samt egenskaper för att nå engagerade individers motivation.  

 

Vidare anser vi det vara betydelsefullt att ha i åtanke att tjänster med mycket kontakt 

med de engagerade individerna bör vara erhållna av individer med erfarenhet av ideellt 

arbete. En förståelse ska finnas för vad ett ideellt arbete innebär och därigenom göra det 

möjligt att förbättra möten med sina engagerade individer. Med detta konstaterande 

förespråkar vi ett gediget arbete med HRM, där rätt man på rätt plats är av stor vikt. Ett 

arbete med HRM utgör en viktig del i arbetet med att motivera anställda, medlemmar, 

frivilliga och givare (Bloisi et al., 2007, s. 31). 
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Vi rekommenderar i fortsättningen att rekryteringsansvariga fokuserar på övriga 

egenskaper än resultatfokuserad och effektivitet. Egenskaper som resultatfokuserad kan 

lätt övergå till ett för stort fokus på resultat och att belöningssystem utvecklas för att nå 

dessa resultat. Ett belöningssystem är något som endast kommer att verka negativt bland 

de engagerade individerna i organisationen. Vidare anser vi att egenskapen effektiv kan 

leda till att kontroller utformas. Det är heller inte något som verkar positivt för att 

säkerställa ett engagemang. Således anser vi egenskaper som resultatfokuserad och 

effektiv inte bör vara prioriterat då dessa är alltför nära en transaktionell ledarskapsstil, 

vilket vi tidigare visat inte är att föredra.   
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8. SANNINGSKRITERIER 
I detta avslutande kapitel kommer vi presentera reflektioner kring studiens validitet, 

reliabilitet samt generaliserbarhet. Detta för att göra det möjligt för läsaren att se om 

resultat går att överföra till övriga organisationer i samhället.  

8.1 Validitet 
 

Validitet refererar till förmågan att få studien att mäta det den är avsedd att mäta. Då 

kvalitativa studier syftar till att nå information gällande respondentens uppfattning av 

händelser och företeelser kan dess personliga åsikter, attityder och perspektiv ha en 

påverkan på validiteten och studiens trovärdighet (Cohen et al., 2011, s. 179). Vår studie 

kan förmodas ha påverkats av denna aspekt eftersom det finns en risk att respondenterna 

har uppfattat frågor eller begrepp olika. Det är något vi försökt undvika genom att 

förklara begreppen i samband med intervjuer och på enkäten. Vi har således minimerat 

denna risk genom förklaringar vilket medfört att begrepp uppfattats till stor utsträckning 

lika från alla parter. Därmed anser vi att den aspekten inte haft en alltför stor påverkan 

på studiens resultat. Vi anser att både den kvalitativa och den kvantitativa studien inte 

påverkades negativt av denna aspekt eftersom vi faktiskt ämnade studera tankar, känslor 

och åsikter från individerna i organisationen och hur de upplever saker och ting. 

Innebärande att respondenternas uppfattning måste inkluderas i studien för att undvika 

att resultat blir missvisande. Vidare har vi haft möjlighet att under studiens 

genomförande gå tillbaka till erhållet material och gå igenom svaren ytterligare om vi 

känt oss osäkra. Vi har även bett att få utföra kompletterande intervjuer för att få 

tillräcklig och tillförlitlig information. Genom det anser vi att vi kan nå en relativt hög 

validitet och studien kan anses tillförlitlig.  

 

Den interna validiteten omfattar förmågan att inneha en överensstämmelse mellan de 

teoretiska idéer som ligger till grund för studien och de observationer som görs kring 

respondenterna (Bryman & Bell, 2005, s. 306). Grunden till både vår kvalitativa och 

kvantitativa studie bygger på teoretiska aspekter och varje fråga berör minst en teoretisk 

ståndpunkt. Resultatet leder således till att en överensstämmelse mellan teori och de 

observationer vi genomfört finns, vilket bidrar till att den interna validiteten ökar. 

Vidare har våra valda teorier kritiskt granskats av oss båda och många andra forskare i 

andra sammanhang. Vi anser att det haft en positiv inverkan på studiens interna validitet 

då risken för feltolkning av de valda teoretiska idéerna, vilka ligger till grund för 

studien, minimerats.  

 

Extern validitet innebär en förmåga att generalisera resultat till andra omgivningar än de 

för studien valda (Cohen et al., 2011, s. 186). Det kommer att diskuteras närmare under 

avsnitt 8.3. 

8.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är en mätning som syftar till att visa hur tillförlitlig den genomförda studien 

är. För att studien ska ha hög reliabilitet bör den påvisa att en upprepning vid en senare 

tidpunkt skulle komma att ge liknande resultat (Cohen et al, 2011, s. 199).  
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Det är möjligt att en förändrad struktur i organisationerna kan resultera i svar som 

skiljer sig vid upprepning av studien. Dock innehar vårt urval olika 

organisationsstruktur och visar ändå på att resultat dem emellan är liknande och 

jämförbara. Således finner vi att en upprepning av studien kan tänkas resultera i 

liknande resultat. Innebärande att organisationerna fortfarande besitter en professionell 

och ideell verksamhet med engagerade individer, vilka är avgörande aspekter för 

studiens resultat. Om ledningen i organisationerna byts ut och en ny studie genomförs 

kan andra resultat erhållas. Vår studie baseras till stor del av svar från individer vilka är 

unika, betydande att med nya individer kan andra perspektiv erhållas vid en ny studie. 

Dock har vi försökt, till den mån det varit möjligt, att minimera personliga åsikter och 

värderingar från ledningens sida genom att göra en sammanställning av samtliga 

respondenters svar. Eftersom den deduktiva ansatsen ligger till grund för vår studie 

finns koppling mellan den teori som studien bygger på samt den empiriska delen.  

8.3 Generaliserbarhet 

Att generalisera en studie till andra omgivningar än den studien omfattar innebär att 

resultatet ska vara applicerbart på övriga urval vilka studien inte har inkluderat (Bryman 

& Bell, 2005, s. 100). Genom att tydliggöra under studiens genomförande vilka 

kontexter och strukturer våra valda organisationer verkar inom har vi försökt skapa en 

förutsättning för bedömningen av generaliserbarhet. Vi menar att vi genom försök till 

att vara tydliga gällande vilka kontexter våra valda organisationer befinner sig i har vi 

gett förutsättningar till läsaren att själv urskilja om studiens resultat är generaliserbart 

till andra kontexter än de liknade SOS barnbyar, Rädda Barnen, Greenpeace och Unicef.  

Det kan diskuteras huruvida vår studie går att generalisera till övriga organisationer än 

de som studien är baserad på. Resultatet är inte generaliserbart på organisationer helt 

skild från vårt urval, till exempel vinstdrivande företag. Studien baseras på ideella 

organisationer, vilka besitter både en professionell och ideell verksamhet, där många 

beslut styrs i den professionella delen. Det leder till att meningsskiljaktigheter och 

spänningar finns som inte existerar på samma sätt i övriga organisationer och därav en 

svårighet att generalisera till bland annat vinstdrivande företag. Vidare är våra valda 

ideella organisationer av betydande storlek med olika hierarkiska nivåer och resultaten 

kan vara problematiska att överföra till organisationer av mindre storlek utan dessa 

nivåer. Resultaten har till stor del påverkats av att organisationerna besitter en stor och 

komplex professionell verksamhet, vilken inte existerar i små organisationer i samma 

utsträckning. Dock anser vi att vår studies slutsatser om bland annat ett transformativt 

ledarskap, till viss mån, är överförbart till ideella organisationer som har både en 

professionell samt ideell verksamhet av betydande storlek. Genom att vi erhållit 

liknande resultat från alla fyra organisationer, samtidigt som de innehar olika 

organisationsstruktur och olika former av engagerade individer är det möjligt att våra 

slutsatser är överförbara till liknande organisationer. Således kan det tänkas att våra 

resultat är överförbara till andra ideella organisationer men vi väljer dock att lämna det 

till organisationerna själva att avgöra huruvida resultatet och rekommendationerna går 

att applicera eller inte. Eftersom varje ideell organisation i sig är unik kan vi inte med 

säkerhet säga att våra rekommendationer är det bästa för dem. Framförallt ser vi 

svårigheter med att överföra resultatet till mindre ideella organisationer med andra 

syften, till exempel idrottsföreningar, då de inte karaktäriseras av kriterierna vårt urval 

bygger på. Utifrån denna diskussion lämnar vi till läsaren att urskilja ifall en 

generaliserbarhet och överförbarhet är möjlig till övriga kontexter. 
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Appendix 1. Valberedning 

Valberedning Ideella organisationer  

 

I många ideella organisationer har en så kallad valberedning en central roll. 

Valberedningen har i uppgift att ge förslag till nya förtroendevalda i organisationen. De 

ska ge förslag om nya ledamöter till styrelsen och valberedningen samt till revisorer 

(Wolf, 1999, ). Övriga uppgifter omfattar att studera aktiviteter i organisationen, hur den 

utvecklas samt undersöka ifall det finns brist på viss kunskap/erfarenhet. En ytterligare 

viktigt del i valberedningens arbete är att tala med medlemmar och ledamöter om deras 

syn på styrelsens förmåga att leda organisationen (forening.se). I organisationens 

stadgar regleras antal ledamöter samt mandatperiodens livslängd. På årsmötet väljs 

vilka som ska sitta i valberedningen. Med verksamheten i åtanke ska sedan 

valberedningen hitta lämpliga personer baserat på verksamhetens behov samt att denne 

representerar organisationens medlemmar och bidrar med kunskaper och erfarenheter 

till ledningen. Valberedningen arbetar på förtroende från organisationens medlemmar. 

Ett uppdrag kan även vara att komma med förslag på personer till positioner som ledare 

för olika utskott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Appendix 2. Frågor och motivering 
 

Frågor och motivering (till rekryteringsansvarig)  
 

1. Hur fick du denna tjänst du besitter idag?  

 

2. Har du tidigare erfarenheter av ett arbete inom ideell verksamhet? 

 

3. Har du tidigare varit medlem/frivillig i X (den organisation personen 

arbetar inom idag)? Om ja, kan du förklara på vilket sätt du varit aktiv och 

till vilken grad  

 

Dessa tre frågor valde vi att belysa i ett försök att få en förståelse ifall det är av 

betydelse att personer som anställs har tidigare erfarenheter av ideella organisationer. 

Här vill vi göra det möjligt att urskilja om respondenten blev rekryterad på basis av 

tidigare erfarenheter från organisationens område eller om en rekrytering med fokus på 

administrativa kunskaper gjordes. Vi vill även få information ifall denna person är 

externt rekryterad för att skapa möjligheter för analys. 

 

4. Hur har medlemsantalet sett ut de senaste fem åren?  Ökat/Minskat? 

 

5. Upplever ni det vara svårt att rekrytera medlemmar och frivilliga? 

- Om ja; Vad tror du det kan bero på?   

 

Dessa frågor anser vi vara av värde på grund av att ett minskat medlemsantal kan 

indikera på ett missnöje bland medlemmar och frivilliga. Vidare ämnar vi undersöka 

ifall ledningen har en förståelse för varför ett missnöje bland medlemmar och frivilliga 

kan existera.  

 

6. När började ni använda er av extern rekrytering till era ledarpositioner i 

organisationen? (Det vill säga när började ni rekrytera folk utifrån 

organisationen med en färdig utformad kravprofil)  

- Varför? 

 

Vi valde att ha med denna fråga då vi anser det vara intressant att förstå varför en sådan 

rekryteringsprocess är nödvändig. Detta på grund av att få en förståelse ifall det är 

möjligt att prioritera erfarenhet av ideella organisationens område framför 

yrkesspecifika kompetenser.  

 

7. Vid en anställning till en ledarposition, vad prioriteras? Tidigare 

erfarenheter av ledning eller tidigare erfarenheter av ett arbete inom er 

ideella organisations område?  

 

8. Vid en anställning till en ledarposition, vad prioriteras? Delade värderingar 

med organisationen högre prioriterat eller personer med professionell 

expertis inom administrativa kunskaper? 

 

9. Vilka personliga egenskaper är meriterande vid en anställning hos er?  

 

 



 

 

 

Dessa frågor anser vi vara relevanta för att belysa vad som faktiskt sker i den ideella 

organisationen. Ser vi mönster att till exempel erfarenheter av tidigare ledarskap 

prioriteras samtidigt som vår enkätutformning till engagerade individer visar att dessa 

egenskaper prioriteras minst, kan vi se en orsak till spänningar utifrån dessa. Vidare kan 

vi även få svar på vilka egenskaper som är nödvändiga i organisationen. 

 

10. Om ni prioriterat tidigare erfarenheter inom ledarskap eller professionell 

expertis, framför delade värderingar. Har ni då stött på några 

motsättningar inom organisationen? Exempelvis från frivilliga och 

medlemmar eller samhället.  

 

11. Upplever ni några motsättningar eller konflikter (från medlemmar och 

frivilliga) om var insamlade resurser används? T.ex. om dessa används till 

löneförhöjningar eller förbättringar i er infrastruktur. 

 

Dessa frågor valde vi att belysa på grund av att en förståelse sökes om 

rekryteringsansvariga och ledare har en förståelse för att meningsskiljaktigheter och 

spänningar finns. Samt göra det möjligt att upptäcka ifall de har märkt av några sådana 

konflikter.  

 

12. Söker ni skilda kompetenser på övrig personal än ledare? T.ex. att övriga 

anställda är av större vikt att de har erfarenhet eller intresse för 

organisationens område.   
 

Vi har valt att ha med denna fråga för att se ifall potentiella meningsskiljaktigheter kan 

finnas bland personalen. Om anställda, medlemmar och frivilliga är alla engagerade i 

organisationen på grund av delade värderingar med organisationen och ledaren anställs 

på grund av andra skäl kan det uppfattas som stötande.  

 

13. Använder ni er av internutbildningar bland era anställda? 

 

Information om detta kan bidra till en förståelse för om och varför spänningar från 

medlemmar och frivilliga kan uppstå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Frågor och motivering till dessa (ledare i ideella organisationer) 

 

1. Hur länge har du arbetat i denna organisationen? Har du alltid haft samma 

befattningsområde?  
 

2. Hur fick du denna tjänst du besitter idag?  

 

3. Har du tidigare erfarenheter av ett arbete inom ideell verksamhet?  

 

4. Har du tidigare varit medlem/frivillig i X (den organisation personen 

arbetar inom idag)?  Om ja, kan du förklara på vilket sätt du varit aktiv 

och till vilken grad? 

Dessa frågor ämnar se huruvida ett tidigare engagemang i den ideella organisationen 

kan ha betydelse för ledarskapet och även urskilja om respondenten blev rekryterad på 

basis av tidigare erfarenheter från organisationens område eller om en rekrytering med 

fokus på administrativa kunskaper gjordes. Vi vill även få information ifall denna 

person är externt rekryterad för att skapa möjligheter för reflektion och tolkning.  

5. Vad anser du är din viktigaste uppgift/roll i organisationen? 
 

Frågan ämnar att se huruvida respondenten själv anser om sin roll inom organisationen. 

Om det är administrativa erfarenheter såsom kunskap om ekonomiska aspekter som är 

viktigaste eller om det är viktigare att vara en bra ledare med fokus på de engagerade 

individerna. Frågan ämnar att se hur respondenten använder sina erfarenheter och 

egenskaper till att, enligt respondenten själv, verka fördelaktigt för organisationen.  

 

6. Har du några åsikter kring hur frivilliga och medlemmar i organisationen 

kan motiveras?  

 

7. Hur arbetar ni för att få lojalitet bland era frivilliga och medlemmar?  

 

Dessa två frågor ligger som grund för att kunna urskilja ett samband mellan de 

engagerade individernas motivation och engagemang för organisationens ändamål och 

huruvida ledarens egenskaper spelar in. Frågorna är valda då de bidrar till att ett 

samband mellan teorier om lojalitet och motivation och ledarens egenskaper för att 

erhålla detta kan urskiljas. Vilket är för oss viktiga aspekter att urskilja då de hjälper oss 

att erhålla svar på problemformuleringen.  

 

8. Upplever ni det vara svårt att rekrytera medlemmar och frivilliga? 

- Om ja; Varför tror du det kan vara så?  
 

Dessa frågor anser vi vara av värde på grund av att ett minskat medlemsantal kan 

indikera på ett missnöje bland frivilliga och medlemmar. Vidare ämnar vi undersöka 

ifall ledningen har en förståelse för varför ett missnöje bland medlemmar, frivilliga och 

givare kan existera.  

 

 

 



 

 

 

9. Upplever ni att det finns några motsättningar mellan er professionella- och 

ideella verksamhet?  
 

10. Upplever ni några motsättningar eller konflikter (från medlemmar och 

frivilliga) om var insamlade resurser används? T.ex. om dessa används till 

löneförhöjningar eller förbättringar i er infrastruktur. 
 

Frågorna utgör en viktig aspekt i vår studie då det är tänkta spänningar mellan den 

professionella och den ideella verksamheten vi vill urskilja. Intresset ligger i att urskilja 

om respondenten från sin ledarposition har erfarit att några spänningar uppstått. De 

erhållna svaren från frågorna kommer att jämföras mot samma frågor vilken har ställts 

till de engagerade individerna. Detta för att kunna urskilja hur dessa två olika 

avdelningar upplever organisationens atmosfär gällande spänningar som kan uppstå.  

 

 

11. Anser du att ditt arbete hade kunnat utföras av en individ som saknar 

tidigare erfarenhet av ledning, men som har tidigare erfarenhet av er 

organisations område? 

 

 

12. Anser du att ditt arbete hade kunnat utföras av en individ som saknar 

tidigare erfarenhet av ideella organisationens område?  

 

Frågorna ämnar att se huruvida ledaregenskaper och tidigare erfarenheter inom både 

den ideella organisationen och gällande administrativa kunskaper spelar in för att kunna 

verka som en fördelaktig ledare för organisationen. Det är respondentens egna 

preferenser av sitt arbete som påverkar svaren men vi anser att frågorna är viktiga då de 

möjliggör att se huruvida den administrativa erfarenheter kontra tidigare erfarenheter 

från organisationen och ledaregenskaper spelar in. Detta för att skapa en förståelse för 

hur ledningen ser på sina egna roller inom organisationen för att på sådant sätt kunna 

göra kopplingar till valda teorier och leda till ett svar på problemformuleringen. 

  

13. Vilka ledaregenskaper anser du vara viktiga att inneha i denna 

organisation?  

 

Frågan ämnar se vad ledarens själv anser om vilka ledaregenskaper som behövs för att 

organisationen ska fungera på ett fördelaktigt sätt. Detta för att kunna göra relevanta 

kopplingar till våra teorier om ledaregenskaper. Vidare ämnar frågan att se huruvida 

respondenten anser de administrativa erfarenheterna spelar in för att kunna leda 

organisationen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Appendix 3. Enkätfrågor 
 

Enkätfrågor 

 

Nedan kommer begreppet ledare att användas. Det syftar till personer i organisationen 

vilka har individer vilka de ämnar leda. Vidare är dessa ledare i organisationen vilka 

har en påverkan på bland annat verksamhetsriktning. 

 

1. Är du medlem eller frivillig?  

 

Ja 

Nej 

Både och 

Vet ej 

 

2. Vilken är din främsta anledning till att du valt att engagera dig i denna 

organisation? 

 

Delade värderingar med organisationen 

Vill göra gott för samhället  

Bra erfarenhet för framtida arbetssökande 

Fritidssysselsättning 

Annat 

 

3. Har ni högre förväntningar på den ideella organisationer att organisationen visar 

hög moral? 

 

Ja  

Nej 

Vet ej 

 

4. Har ni högre förväntningar på den ideella organisationer att ledaren visar hög 

moral?  

 

Ja 

Nej  

Vet ej  

 

5. Hur viktigt är det att du känner ett förtroende för ledaren? 

 

Skala 1-5. 1 = mindre viktigt. 5 = mycket viktigt. 

 

6. Vad motivera dig att göra ett bra jobb? 

 

Belöningssystem 

Ledarens egenskaper (hur han/hon motiverar dig) 

Ledarens kunskaper 

Organisationens mål 

Annat 

 



 

 

 

PÅSTÅENDEN 

Nedan följer ett antal påståenden där ni kryssar i den grad ni känner att ni instämmer 

med påståendet. Med ledare menar vi här de individer i organisationen som har en 

ledande position och har en påverkan på beslut och verksamhetsriktning. 

 

7. Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna 

egenskap (egenskapen står nedanför). – Har tidigare erfarenheter av ledarskap 

 

8. Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna 

egenskap (egenskapen står nedanför). – Besitter administrativa kunskaper 

 

9. Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna 

egenskap (egenskapen står nedanför). – Klarar av att motivera 

 

10. Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna 

egenskap (egenskapen står nedanför). – Stödjande 

 

11. Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna 

egenskap (egenskapen står nedanför). – Ger tydliga riktlinjer 

 

12. Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna 

egenskap (egenskapen står nedanför). – Kontrollerar individerna i 

organisationen att uppgifter utförs 

 

13. Jag anser det vara viktigt att ledare i ideella organisationen besitter denna 

egenskap (egenskapen står nedanför). – Delade värderingar med organisationen 

 

14. Jag skulle vilja vara med och påverka/bestämma mer  

 

15. Jag anser att spänningar/motsättningar finns mellan ledning och frivilliga och 

medlemmar 

 

Dessa frågor svaras på en skala 1-5. 1 = Instämmer inte alls. 5 = Instämmer fullt ut 

 

16. Hur acceptabelt är det att insamlade resurser används till förbättringar i 

organisationens infrastruktur? (Exempelvis förbättrade kommunikationssystem 

på kontoren) 

 

17. Hur acceptabelt är det att insamlade resurser används till löneförhöjningar? 

 

18. Hur acceptabelt är det att insamlade resurser används till utbildning av personal?  

 

Dessa frågor svaras på en skala 1-5. 1 = Inte acceptabelt. 5 = Acceptabelt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendix 4. Kompletterande intervjuer  
 

1. Finns en uppfattning/medvetenhet om vad era medlemmar/frivilliga/givare 

efterfrågar för ledarskap? Finns det någon möjlighet att möta de 

behoven/önskningarna? 

 

Med denna fråga ämnar vi bland annat urskilja huruvida sådana frågor är något som 

berörs och diskuteras i organisationerna. En relevant fråga eftersom det är avgörande 

ifall medvetenhet om vad de engagerade individerna efterfrågar för ledarskap finns och  

hur de arbetar för att möta de. 

 

2. Var i organisationen finns ansvaret över medlemmar/frivilliga/givare? Hur 

ska de motiveras och vem arbetar med de frågorna? (följdfrågor: hur ska 

organisationen få dem att fortsätta engagera sig? Är det ledningens ansvar 

eller delegeras det ut på de människor i organisationen som arbetar 

närmare era medlemmar/frivilliga/givare?)  
 

Vi anser det vara betydelsefullt med information kring vem som har ansvaret för ett 

fortsatt engagemang från de engagerade individernas sida. Vi anser denna information 

vara värdefull så att vi kan avgöra vilket ledarskap som är fördelaktigt i 

organisationerna och vilka ledaregenskaper som efterfrågas.  

 

3. Hur arbetar ni i organisationen för att få medlemmar/frivilliga/givare att 

känna sig delaktiga och betydelsefulla för organisationen? 
 

Vi väljer att inkludera denna fråga för att få information kring hur organisationerna 

arbetar för att få de engagerade individerna att känna sig delaktiga, eftersom delaktighet 

även kan leda till ett längre och förtreondefullt engagemang.  

 

4. Hur kommunicerar ni med era medlemmar/frivilliga/givare? Hur mycket 

kontakt har ni med dem? 

 

Genom denna information kan vi urskilja hur organisationerna arbetar för att inkludera 

de engagerade individerna i arbetet och hur de kommunicerar med dem. Vi ämnar även 

reflektera och koppla samman hur organisationerna kommunicerar idag och vad tidigare 

forskning och teorier anser är effektivt. Kommunikation är avgörande för att erhålla ett 

aktivt engagemang och därför ansåg vi det vara värdefullt att tolka och reflektera kring 

denna aspekt. 

 

5. Har medlemmar/frivilliga/givare en chans att göra sin röst hörd i 

organisationen? Hur kan de göra sin röst hörd? 

 

Frågan ämnar studera hur organisationerna inkluderar de engagerade individerna i 

beslutsprocessen och om det finns en chans för medlemmar, frivilliga och givare, att 

uttrycka sina åsikter och behov. Genom detta kan vi även möjligtvis studera möjliga 

spänningar och motsättningar som kan tänkas uppstå när de engagerade inte känner att 

de har en chans att påverka organisationen.  

 

 

 



 

 

 

6. Om ni märker att ni har delade åsikter eller är oense om något med era 

medlemmar/frivilliga/givare, hur agerar ni då? 

 

Frågan ämnar se hur organisationerna arbetar om meningsskiljaktigheter uppstår och 

hur stor hänsyn som tas till de engagerades åsikter. På sådant sätt kan vi få en förståelse 

för hur pass betydelsefullt ledarna anser det vara att möta de engagerades efterfrågan på 

bland annat ledaregenskaper.   

 

7. Ibland rekryteras ledare som inte har tidigare erfarenheter av 

organisationen eller andra ideella organisationer. Hur känner du att era 

medlemmar/frivilliga/givare reagerar på en sådan rekrytering? Har du 

märkt av några motsättningar på grund av en sådan anställning?  

 

Genom dessa frågor ämnar vi kunna urskilja om organisationerna innehar en 

uppfattning om detta samt hur engagerade individer reagerar på ledare som inte har 

ideella erfarenheter och hur det fungerar med en sådan ledare. Skulle det uppstå mycket 

motsättningar på grund av sådana rekryteringar kan vi fundera över hur lämpliga sådana 

rekryteringar är.  

 

8. Anser du att det finns ett behov att motivera era medlemmar/givare extra 

vid en sådan anställning?  

 

Kopplad till frågan ovan. Vi ämnar studera vad som kan leda till minskad motivation 

och hur det kan undvikas.  

 

9. Kan ni se några problem med att anställa ledare som saknar erfarenhet av 

ideellt arbete?  

 

Med hjälp av denna fråga anser vi oss få ett djupare och bättre underlag för att besvara 

vår problemformulering. Genom att få information om problem som uppstår vid sådana 

rekryteringar kan vi ge relevanta rekommendationer till organisationerna, där problemen 

kan undvikas.  


