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Abstrakt  

I denna uppsats har vi undersökt ledarskap och motivation i ideella organisationer. Vårt syfte 

var att ta reda på om det krävs någon specifik ledarskapsstil för att leda arbetet i en ideell 

verksamhet samt om det krävs någon specifik form av motivation för att lyckas med frivilligt 

arbete. Vi har genom kvalitativ metod utfört nio semistrukturerade djupintervjuer med tre olika 

organisationer vilka har legat till grund för vårt empiriska material. Då vi inspirerats av 

hermeneutiken gick vi in i processen med en förförståelse som handlade om att det krävs mer 

av en ledare i en ideell organisation än hos ett kommersiellt företag. Vår uppfattning var att 

kommersiella och ideella organisationer använder sig av motivation på olika sätt då ekonomisk 

ersättning saknas för arbete i en ideell organisation.  

 

För att bearbeta vårt empiriska material har vi använt oss av kodning för att på ett enkelt vis få 

ut viktig information ur vårt utskrivna material. För att vidare analysera materialet har vi tagit 

hjälp av fyra vetenskapliga artiklar, en doktorsavhandling samt begreppen ledarskap, 

motivation och makt. Vårt resultat visar att det ledarskap som passar bäst i en ideell organisation 

är ett situationsanpassat ledarskap. Det krävs dock ingen specifik ledarskapsstil utan detta beror 

på verksamhetens syfte, värderingar samt dess arbetsform. Motivationen hos volontärer 

kommer främst från eget intresse, engagemang och deltagande i organisationen. Därmed 

bestrids den förförståelse vi gick in med då de individer som engagerar sig ideellt har ett grundat 

intresse för organisationens arbete och därför inte är i behov av ytterligare motivation.  

 

Nyckelord: ledarskap, motivation, civilsamhälle, ideella organisationer, deltagande 

 

  



 
 

Abstract  

In this bachelor’s thesis we have studied leadership and motivation in non-profit organizations. 

Our purpose was to find out if there is a specific leadership style required in a non-profit 

organisation and if it there is a special form of motivation needed to succeed with volunteering. 

We have, through qualitative method, performed nine semi-structured in-depth interviews with 

three different organizations, which have been the base for our empirical material. Inspired by 

the hermeneutics we went into the process with a pre-understanding that it requires more from 

a leader in a non-profit organization than it does in a commercial enterprise. Our understanding 

was that commercial and non-profit organizations use different ways of motivation because 

financial compensation is lacking in non-profit organizations. 

 

In order to process our empirical data, we used coding to easily retrieve important information 

from our printed material. In order to further analyze the material, we have taken the help of 

four scientific articles, a doctoral dissertation and the theories of leadership, motivation and 

power. Our result shows that the leadership that works best in a non-profit organization is a 

situational leadership style. However, no specific leadership style is required, it depends on the 

purpose of the business, its values and working methods. The motivation of volunteers comes 

primarily from their own interest, involvement and participation in the organization. Thus, the 

pre-understanding we entered into is disputed, as the individuals who engage voluntarily have 

a basic interest in the organization's work and therefore are not in need of further motivation. 
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1. Inledning 

Varannan svensk engagerar sig i någon form av ideellt arbete enligt statistik från Statistiska 

centralbyrån (SCB, 2018). År 2014 var det cirka 3 750 000 personer som sammanlagt arbetade 

ihop 676 miljoner timmar, i Sveriges ideella föreningar. De ideella organisationer som bidrog 

till högst värde var organisationer med social inriktning (exempelvis hjälporganisationer) samt 

idrottsföreningar. Tillsammans bidrog dessa organisationer med 45,7 miljarder kronor för sitt 

arbete, av sammanlagt 131 miljarder kronor (SCB, 2018). Det svenska föreningslivet är således 

beroende av att individer arbetar ideellt då vårt samhälle är i behov av gratis arbetskraft.  

 

Artikeln “Föreningsproblem: Människor vill inte jobba gratis”, skriven av Maria Ehrlin (2014), 

tar upp svårigheterna med ideellt arbete. Hon menar att flera föreningar i dagens samhälle har 

svårt att få personer att engagera sig i deras arbete. De som väljer att inte engagera sig anser 

dels att det obetalda arbetet är allt för tidskrävande, tid som redan är svårt att få till på grund av 

övriga sysselsättningar och vardagsliv. Ehrlin skriver dock att det är lättare att engagera 

personer som får någon personlig vinning från arbetet, det är exempelvis enklare att få en 

förälder att vara tränare än att vara ordförande eller kassör i en förening. Hon menar vidare att 

man inte längre kan förvänta sig att en person lägger ner mycket tid på ett ideellt arbete, utan 

snarare får föreningar vända sig till många olika personer som kan ge lite av sin tid vardera 

(Ehrlin, 2014).  

      Vad krävs då för en ledare inom en ideell organisation, hur lyckas dessa personer få 

volontärer att engagera sig?  

      Gemensamt intresse och tydliga mål är viktiga aspekter för att lyckas i ideella verksamheter, 

dock ligger grunden i ett skickligt ledarskap (Ström, 2014). Ledaren behöver kunskap, drivkraft 

samt lyhördhet för att lyckas engagera de som ställer upp i organisationen. Ledarskapet i ideella 

organisationer behöver föda engagemang hos volontärerna för dessa ska vilja fortsätta med det 

frivilliga arbetet. Utvecklingsmöjligheter i organisationen samt för medlemmarna är av stor vikt 

för att lyckas uppnå de resultat som är utsatta, för detta krävs en ledare som besitter kunskap 

samt har goda kommunikationsförmågor till sina volontärer (ibid).  

 

Den sociologiska relevansen i denna studie handlar om kravet från ledaren på det frivilliga 

deltagandet i ideella organisationer. Vårt valda ämne anknyter till makt och social 

sammanhållning. Som ledare sitter individen i en maktposition, dock skapas svårigheter att 

utöva makten över personer som deltar frivilligt i organisationer. Det finns alltid olika former 
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av maktförhållanden i en organisation, även de volontärer som är involverade i studien besitter 

en form av makt då deras arbete i organisationen är frivilligt. Medlemmar som inte anser att 

ledarskapet är fördelaktigt kan enkelt välja bort organisationen för en annan, vilket kan leda till 

att organisationen tappar medlemmar. Den sociala sammanhållningen ligger i att det sociala är 

en stor del av motivationskällan i en organisation där ekonomisk ersättning inte används, detta 

på grund av att många individer väljer att volontärarbeta då det gynnar deras sociala vardag. 

För att arbeta som volontär krävs i de flesta fall inga specifika kvalifikationer, alla sorters 

individer är välkomna. I en ideell organisation krävs därför en ledare som skapar ett gemensamt 

intresse för alla medlemmar trots deras olika former av individualitet. Skulle sammanhållningen 

i gruppen vara svag eller obefintlig finns risken att medlemmarna väljer att avsluta sitt 

engagemang. Detta kan indirekt, på ett negativt vis, påverka hjälpen civilsamhället behöver från 

dessa ideella organisationer. Den sociala sammanhållningen blir således viktigt för att skapa 

engagemang och deltagande i organisationen. Problematiken landar därmed i hur ledare i 

ideella verksamheter styr sina organisationer för att behålla det frivilliga deltagandet.  

     Den sociologiska relevansen berör även den roll civilsamhället spelar för det sociala ansvaret 

i samhället. Civilsamhället täcks av alla de organisationer vars drivkraft är det frivilliga 

engagemanget, som deras medlemmar kan bidra med (Harding, 2012). En definition av 

civilsamhället är “en sfär i samhället som kännetecknas av ideellt arbete och ideella gåvor, till 

skillnad från marknadens vinstdrivande aktörer, statens politisk-administrativa logik och 

familjelivets gemenskap som bygger på släktskap och nära relationer” (Harding, 2012: 11–12). 

Dessa organisationer ses ofta som nödvändiga då de hjälper till att stötta upp där statens resurser 

inte finns eller inte räcker till (Harding, 2012). Det civila samhällets hjälpande hand är därför 

av stor vikt för de medborgare i och utanför staten som behöver extra insatser. 

 

Utifrån bakgrunden att samhället är beroende av ideella organisationer samt de människor som 

engagerar sig valde vi att undersöka hur ledare motiverar sina anställda i ideella organisationer 

samt vilken form av ledarskap som krävs. Vi tog hjälp av organisationerna Rotary, Missing 

People samt Röda Korset för att genomföra vår undersökning. Dessa tre organisationer går 

under benämningen organisationer med social inriktning. Denna studie kommer genomföras 

med hjälp av kvalitativ metod för att försöka skapa en bred bild av hur ledare och medarbetare 

uppfattar sitt ledarskap och blir motiverade av arbetet.  
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2. Syfte 

Nedan presenteras vårt syfte med uppsatsen, följt av våra två frågeställningar. Kapitlet avslutas 

sedan med den avgränsning vi valt att genomföra. 

 

Vår syn på ideella verksamheter är att de fungerar något annorlunda än kommersiella företag 

då den hierarkiska maktpositionen inte existerar i samma utsträckning i ideella verksamheter. 

Vår idé för denna uppsats väcktes då vi har funderingar över hur en volontär i en ideell 

organisation blir motiverad till att arbeta trots att ingen ekonomisk ersättning ges för själva 

utförandet av arbetsuppgifter. Vi menar att det ligger i ledarnas uppgift att motivera sina 

volontärer för att skapa ett trivsamt arbetsklimat samt nöjda medlemmar, de ska samtidigt se 

till att syftet för organisationens arbete efterföljs. Vårt syfte med denna studie är att undersöka, 

analysera och skapa en bredare förståelse för ledarskap, motivation och makt i ideella 

organisationer, hur detta fungerar och ter sig gentemot alla aktiva medlemmar. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Vad kännetecknar ett bra ledarskap i en ideell organisation? 

• Hur motiverar en ledare sina medarbetare i en ideell verksamhet?  

 

2.2 Avgränsning 

Ideella organisationer omfattas av ett väldigt brett område, därav har vi gjort en avgränsning. 

Vi har valt att fokusera på välgörenhetsorganisationer där volontärerna inte har någon personlig 

vinning i sitt arbete. Detta på grund av att vi anser att individer med personlig vinning inte 

behöver någon extern motivationskälla för sitt arbete i ideella organisationer.   
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3. Bakgrund 

I detta kapitel presenterar och redogör vi för vår bakgrund till vårt valda fenomen samt för vår 

tidigare forskning i form av referat av valda artiklar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

där de valda artiklarna diskuteras sinsemellan och motiveras utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

 

Göran Ahrne och Peter Hedström (1999) beskriver att tillhöra en organisation är något som 

individen självmant väljer, oavsett om det är genom anställning eller medlemskap. Endast de 

som tillhör organisationer har rätten att komma in på platsen och måste på något sätt uppvisa 

ett medlemskap i form av igenkänning av andra medarbetare eller medlemskort. Gällande vilka 

som får delta har självaste organisationen stor makt, det är alltid de som redan finns i 

organisationen som bestämmer vilka som får vara med och vilka som utesluts. Ledarna i 

organisationen besitter därmed en makt att exkludera de medlemmar som inte följer de uppsatta 

regler och normer. Det innebär ett åtagande att gå med i en organisation, som medlem accepterar 

personen att andra medlemmar har förväntningar på att denne ska dyka upp i tid samt för 

förmodligen en bestämd tid framöver. Personen som blir medlem accepterar att göra det som 

andra bestämmer i organisationen och förstår att det kan finnas vissa underliggande riktlinjer 

som ska följas. I alla organisationer finns auktoritet, kanske inte i bemärkelsen hierarki, men 

någon form av bestämmande makt från överordnade, även i de mest demokratiska 

organisationer. För att organisationen ska lyckas krävs en viss sammanhållning från 

medlemmarna samt ett gemensamt intresse av att nå organisationens mål (Ahrne & Hedström, 

1999). 

 

Sven Nygren (2010) beskriver att en faktor för att ideella organisationer ska fungera och hållas 

vid liv är att ledarskapet håller avsikten med verksamheten levande. Syftet med den ideella 

organisationen måste således alltid komma i första hand för att verksamheten inte ska 

misslyckas och dö ut.  Ett gemensamt mål måste stå i fokus samt uttalade normer och 

värderingar för samtliga medlemmar. Värderingar inom organisationen bör vara tydliga samt 

öppna för diskussion, detta på grund av att slutna system misslyckas ofta då organisationer alltid 

ingår i en föränderlig process. Eftersom en ideell organisations resultat ofta inte mäts i vinst 

behöver ledningen ha satt ut tydliga riktlinjer för vad som är ett bra resultat samt vad som ska 

ha uppnåtts vid varje uppföljningstillfälle. Medlemmarna kan känna sig otillräckliga samt 
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riskera utbrändhet om det inte finns tydliga riktlinjer för vad ett bra resultat bör vara då det ofta 

inte tar slut på arbetsuppgifter utan det alltid finns något som behövs göras (Nygren, 2010).  

 

3.1 Tidigare forskning  

 

3.1.1 Förstå ledarens roll 

Artikeln “Leadership, climate, psychological capital, commitment, and wellbeing in a non‐

profit organization” är skriven av Adela J. McMurray, Andrew Pirola-Merlo, James C. Sarros 

och Mazharul Md. Islam (2010). Artikel är en undersökning för att förstå ledarens roll i en ideell 

förening och vad ledarna har för betydelse hos volontärerna. Undersökningen utgick från fem 

fokusgrupper där diskussioner i grupperna hölls. Författarna använder sig även av en blandning 

av teorierna om transformativt och transaktionellt ledarskap för att få fram en positiv syn på 

arbetsklimat, volontärernas psykologiska kapital, välmående samt hängivenhet till 

organisationen. I sina resultat från undersökningen kommer författarna fram till att det finns ett 

starkt positivt samband mellan transformativt ledarskap och volontärernas gradering av 

arbetsklimatet, deras välmående, hängivenhet samt psykologiska kapital (McMurray, et.al 

2010). Ledare som kan uppvisa empowering1 i sitt ledarskap genom en transformativ ledarstil 

till sina volontärer har lyckats skapa en mer positiv känsla hos arbetarna samt att ledarna lyckas 

förbättra volontärernas effektivitet och självständighet. Ledare som använder sig av 

transformativt ledarskap kan motivera arbetarna till ett kollektivt mål som utöver arbetets roll 

också påvisar ett ansvarstagande till samhället av organisationen (ibid). 

 

3.1.2 Internationellt ledarskap  

“Det finns inget mer svenskt än Ikea”, skriven av Sandra Jönsson, Tuija Muhonen, Christina 

Scholten och Anders S Wigerfelt (2013). Artikeln skildrar Ikeas expandering i världen och hur 

viktigt det är att förstå andra kulturer och seder för att kunna bedriva företag utanför Sverige. 

Artikeln är baserad på flervetenskaplig fallstudie inom Ikea, den bygger på analyser utav 

semistrukturerade intervjuer med högre chefer inom Ikea samt skrifter och interna dokument 

från organisationen (Jönsson, et.al. 2013). Författarna jämför Ikea i Kina och i Sverige, i Kina 

pekar man med hela handen och tycker inte alls att medarbetarna ska få vara med och bestämma 

över beslut som tas i processen. Trots att detta går emot Ikeas värderingsgrunder så känner 

                                                           
1 Befogenhet eller makt att utföra något 
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medarbetarna på Ikea i Kina att det är en hierarkisk ledarstil de vill ha, med tydliga mål och 

uppgifter. Resultatet visar att Ikea har valt att använda sig utav en situationsanpassad ledarstil 

där ledaren kan använda sig av den stil som passar bäst till sina arbetare, detta har bidragit till 

att verksamheterna i Sverige använder sig av empowerment medan de i Kina använder sig av 

instruerande ledarskap. Ikea strävar efter att alla är olika och därigenom ska det skapas 

jämställdhet (ibid). 

 

3.1.3 Tid och engagemang  

Artikeln ”Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer 

hållbart sätt?” är skriven av Eva Wikström, Rebecka Arman och Lotta Dellve (2013). En studie 

har genomförts där man undersökt chefers tidsanvändning samt hur man kan understödja mer 

hållbar tidsanvändning (Wikström et.al. 2013). Studien utfördes genom observationer där tio 

chefer skuggades under cirka fyra arbetsdagar samt genom korta intervjuer. Resultatet visar att 

chefer slits mellan både olika arbetsuppgifter och höga förväntningar. Cheferna i studien slits 

mellan engagemang och måluppfyllelse inom en rad olika arbetsområden, exempelvis 

administrativt arbete, möten med medarbetare, strategisk planering etc. Författarna menar att 

engagemang och legitimitetsuppbyggande även handlar om förhållandet mellan verksamheten 

i fråga och dess omgivning. Författarna menar därför att chefernas arbete inte går att se som en 

fråga om att utföra ett uppdrag, utan snarare att det innebär ett aktivt deltagande i förhandlingar 

mellan normer och logiker (ibid). 

 

3.1.4 Kompetens, makt och engagemang 

Doktorsavhandlingen “Deltagande integrerar individ och organisation - en teoretisk studie i 

integrationens former, mekanismer och processer” är skriven av Bert Lindquist (2011). 

Avhandlingens avsikt är att förtydliga typen av integration mellan individer och organisationer. 

Lindquist (2011) har använt sig av fyra analytiska verktyg i sin studie; former av association, 

teoretiska utgångspunkter, integrationsfaktorer samt integrationsprinciper. Undersökningen 

bygger främst på en teoretisk grund där underlaget är hämtat från äldre organisationsteorier. Ett 

centralt begrepp i avhandlingen är begreppet participation, vilket Lindquist definierar som 

deltagande. Författaren menar att det krävs tre faktorer för participation, vilka är kompetens, 

makt och engagemang (Lindquist, 2011). Författaren menar att integration mellan individ och 

organisation till stor del styrs av participation, och resultatet av hans avhandling visar bland 

annat att ”Integrationen följer av individens deltagande i organisationens verksamhet. Lågt 
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deltagande leder till låg integration, högt deltagande till hög integration” (Lindquist, 2011: 128). 

Lindquist (2011) menar dock att integrationens källa bör sökas hos människan i organisationen, 

och inte i organisationen själv. Detta på grund av att individen kännetecknas av både 

föränderliga och beständiga karaktärsdrag. Föränderliga karaktärsdrag innefattar exempelvis 

människans förmåga att skapa sig en identitet eller en självbild (ibid). 

 

3.1.5 Civilsamhällets roller 

De senaste åren har civilsamhällets potential i samspel med välfärdsstaten uppmärksammats, 

det menar den norska sociologen Jill Loga (2018) i sin artikel “Sivilsamfunnets roller i 

velferdsstatens omstilling”. Hennes artikel utgår från både föreliggande frivilligforskning och 

från analys av offentliga debatter från offentliga styrdokument. De frivilliga organisationerna i 

Norden jämfört med andra europeiska länder kännetecknas som en demokratimodell, eller 

konsensusmodellen, som Loga också beskriver som en ömsesidig växelverkan mellan 

myndigheter och civila organisationer. Bland Nordens ideella organisationer finns ett typ av 

kontaktnät mellan myndigheter och de civila organisationer där en dialog och samverkan mellan 

myndighet och aktuell organisation förs på olika nivåer (Loga, 2018). Loga kommer fram till 

tre olika centrala roller för civilsamhället. Den första rollen handlar om den institutionella 

välfärdsproduktionen som utförs av ideella aktörer på uppdrag av välfärdsstaten. Civilsamhället 

fyller en viktig funktion för samhället genom sitt engagemang. Den andra rollen handlar om 

volontärarbete, ett frivilligt och obetalt arbete. Den tredje och sista rollen handlar om innovation 

inom den frivilliga sektorn. Innovation är idag ett viktigt ämne både inom näringslivet och den 

offentliga sektorn och Loga menar att innovation även i allt högre grad präglar den frivilliga 

sektorn (ibid). 

 

3.1.6 Sammanfattning 

Denna uppsats grundar sig i att undersöka ledarskap, motivation och maktförhållanden i ideella 

organisationer, artiklarna valdes då de speglar hur en ledare i ideella och kommersiella 

organisationer fungerar, samt vilken roll civilsamhället spelar i detta. Artiklarna tar bland annat 

upp vad ledarskap kan ha för positiva följder, samt ett förbättrat resultat som kommer från 

ansvarstagande medarbetare. De behandlar vidare att alla människor är olika vilket gör att de 

ofta kräver olika typer av ledarskap för att känna tillfredsställelse. Chefer i organisationer har 

ont om tid vilket gör att det är viktigt för dem att prioritera tiden de lägger på arbetet, detta kan 

direkt appliceras på våran studie då många har andra åtaganden vid sidan av sitt ideella arbete. 
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Doktorsavhandlingen, skriven av Lindquist (2011), belyser vikten av delaktighet i en 

organisation samt hur viktig denna är för att känna gemenskap för människorna i den. I våran 

femte och sista artikel tas växelverkan mellan statlig myndighet och ideella organisationer upp. 

Loga (2018) menar att civilsamhället spelar en viktig roll gentemot statlig verksamhet då det 

kommer till innovation, frivilligt arbete samt engagemang från civilsamhället för att skapa ett 

bättre samhälle där de statliga resurserna brister. Våra artiklar skiljer sig åt, men kommer att 

hjälpa oss att skapa en bredare förståelse för vårt syfte under studiens gång. För att förstå 

ledarskap, motivation, makt samt vilken funktion ideella organisationer har behövs, enligt oss, 

alla dessa synvinklar på vårt område. I våra artiklar tar författarna upp vikten av att ledaren 

motiverar samt skapar sammanhållning för alla. Den sociala sammanhållningen i ideella samt 

kommersiella organisationer präglas av att ledaren skapar ett arbetsklimat som tillkännager alla 

individer. För att en arbetare eller volontär ska vilja fortsätta med sitt arbete krävs en ledarstil 

som är anpassad utefter vilka som arbetar på utsagd plats. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I kommande kapitel presenteras våra valda begrepp och teorier. Först ut är vår huvudteori, 

ledarskap, följt av begreppen motivation och makt. Till sist presenteras en sammanfattning som 

innefattar motivering till valda begrepp samt kopplingen till syfte och frågeställningar.  

 

4.1 Ledarskap  

Bergengren (2003) definierar effektivt ledarskap som “... förmågan att kunna överföra idéer 

och visioner på ett positivt och inspirerande sätt till medarbetarna. Om att få alla i 

organisationen att känna sig delaktiga och inriktade mot samma mål” (Bergengren, 2003: 17). 

Hon menar vidare att en ledare alltid bör jobba och tänka i dåtid, nutid och framtid. Detta 

innebär att ledaren bör besitta förmågan att både kunna analysera och utvärdera redan utfört 

arbete, att kunna ta tillvara på de möjligheter som finns och se människorna i organisationen 

samt vara beredd på vad som komma skall i organisationen. Det är både krävande och innefattar 

många olika sidor att arbeta som en ledare, det dagliga arbetet upptas av bland annat delegering, 

organisering och beslutsfattande. En viktig uppgift, enligt Bergengren, är även att skapa 

motivation hos medarbetarna (Bergengren, 2003).  

 

Angelöw (2013) presenterar fyra olika former av ledarskap. Dessa är; det uppskattande och 

styrkebaserade ledarskapet, det värdebaserade ledarskapet, det coachande ledarskapet och det 

hälsofrämjande ledarskapet (Angelöw, 2013). Ett uppskattande och styrkebaserat ledarskap 

handlar till stor del om att fokusera på att ge uppskattning och se möjligheter och styrkor, istället 

för att lägga vikt vid problem, svagheter och brister. Det handlar dock inte om att förneka 

svagheterna, däremot ska man använda nya infallsvinklar och metoder för att försöka lösa 

problem. Värdebaserat ledarskap går istället ut på att leda verksamheten utifrån värderingar, 

istället för med hjälp av regler och kontroll. Denna form av ledarskap kan ge en verksamhet 

bättre styrbarhet, ökad effektivitet, stärkt identitet och legitimitet samt ökad flexibilitet. Ett 

coachande ledarskap handlar om att stärka medarbetarens förmåga att vara självständig och att 

medarbetaren ska trivas bättre genom ökat välbehag och motivation. Det handlar också om att 

ledaren ska få ett meningsfullt och utvecklande arbete samt att verksamheten på sikt ska uppnå 

bättre resultat, ökad produktivitet och sänkt sjukfrånvaro. Den sista formen av ledarskap är 

hälsofrämjande ledarskap. Formen går ut på att friska anställda lättare kan skapa en effektiv 
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och produktiv arbetsplats. Det räcker dock inte med ett hälsofrämjande ledarskap, det måste 

även finnas ett hälsofrämjande medarbetarskap för att nå en hälsosam arbetsplats (ibid).  

 

4.2 Motivation  

Motivation är en av de viktigaste faktorerna för produktivitet och kvalitet (Asproni, 2004). Som 

regel brukar vetenskapen försöka skilja på inre samt yttre motivation för att förklara vad som 

får människan att känna lusten till att arbeta. Inre motivation kännetecknas genom att den 

kommer från arbetet, personen i fråga vill uppfylla de mål som satts ut. Den inre motivationen 

ska komma från att personen vill ta sig framåt i sitt arbete samt att denne inte behöver yttre 

belöning efter ett lyckat uppdrag (ibid). Motivationen är mest knuten till individen, det är då av 

vikt att personen trivs med sitt arbete samt sina arbetsuppgifter. För att motivera personer till 

inre motivation krävs exempelvis att ledaren ser till att arbetarna trivs med det arbete de utför 

(Hein, 2012). Yttre motivation grundar sig i omgivning samt i personens behov, som 

exempelvis lön, utrymme eller ansvar (Asproni, 2004). Yttre motivation kommer utifrån, denna 

motivationsfaktor finns utanför individens kontroll. Individen reagerar på den yttre 

motivationen men styr inte över den själv. Denna motivation kan vara både positiv och negativ, 

ledare kan skapa negativ motivation genom bestraffning men samtidigt ge positiv motivation 

genom belöning (Hein, 2012).  

 

Motivation i relation till arbete kan benämnas som arbetsglädje eller positiv stress. Positiv stress 

kan uppkomma då det finns ett tävlingsmoment i arbetsuppgiften, som exempelvis 

försäljningstävlingar eller provisionsbaserad lön (Bergengren, 2003). Individer kan också 

motiveras genom att arbeta i en grupp som innefattar sammanhållning. För många är dock 

uppmärksammade arbetsprestationer den största faktorn till motivation i arbetet, att få visa vad 

de kan och att insatsen de utför har betydelse. En ytterligare faktor till motivation i arbetet är 

trivsel på respektive arbetsplats, det kan handla om allt från lokalers utformning till hur 

medarbetarna beter sig mot varandra (ibid).  

 

4.3 Makt  

Foucault menar att makt inte existerar om den inte utövas, den kan inte endast innehas av en 

person utan måste ges i utlopp i en relation (Foucault, 1987). Makt behöver inte ständigt granska 

människor eller styra över dem utan kan vara något som omger deras existens samt kontrollerar 

deras sätt att vara. Överklassen i samhället besitter därmed inte makt över medel- eller 
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arbetarklass utan deras makt omger snarare deras existens. Foucault diskuterar vidare om hur 

kunskap och makt hör samman med varandra, utan kunskap kan inte makt finnas samt att makt 

inte kan utövas utan kunskap. Makt är inte heller något som behöver utövas genom våld eller 

härskarteknik utan kan även utövas psykologisk över andra människor genom att individer med 

makt har kunskap som de andra saknar (ibid). Makt ingår i alla relationer, det finns flera 

dimensioner av maktutövande, den sker inte bara uppifrån och ner. Makt kan användas 

produktivt, det kan bidra till förbättring när människor samarbetar, men det kan även användas 

destruktivt, för att förminska individer i ett försök att forma individer (ibid). 

 

Foucault (2008) menar att styrningens praktiker kan ses som mångsidig då den innehåller 

många sorters styrande människor. Samtidigt som den är intern i förhållande till samhället eller 

staten då det är inom staten och samhället som styrningen sker utav en mångsidig befolkning. 

Fadern, prästen eller chefen styr familjen, kyrkan eller sin organisation inom regeringens 

suveränitet, därmed finns det många olika former av styrning inom staten. Foucault diskuterar 

uttrycket ”att styra innebär att rätt förfoga över föremål” (Foucault, 2008: 190). Ordet föremål 

består inte av territorium utan snarare styrningen över människor och föremål. Föremålen blir 

människor i sin form av relationer, sociala band och kopplingar till de föremål som innehar 

specifika förmågor. Människor i samband med föremål bildar således en väv som ska styras 

över vilket innebär att personen måste ta hänsyn till allt som har med individerna samt deras 

seder, band eller förmögenheter att göra. Att styra en verksamhet innebär inte att endast att 

lyckas med uppdraget utan det rör sig om de individer som utgör verksamheten, deras 

välmående eller engagemang för arbetet. Att vara en ledare för en organisation innebär att alltid 

veta vad som skulle kunna ske i form av uppsägningar eller rekryteringar (ibid). 

 

4.4 Teoretisk relevans  

Våra valda begrepp och teorier kommer skapa en väl sammanhängande teoretisk ram, vilket i 

sin tur kommer hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Efter mycket forskning om 

ledarskap samt kring ledarskapsstilar fann vi till sist Bergengrens och Angelöws teorier mest 

relevanta för vårt valda ämne. Bergengren tar upp viktiga faktorer som krävs i ett ledarskap och 

tillsammans med Angelöws olika ledarskapsstilar kommer det bidra med ökad förståelse kring 

hur en ledare i en ideell organisation väljer att styra verksamheten. Vi kommer använda 

begreppet för att förstå hur och varför man skiljer mellan olika former av ledarskapsstilar samt 

hur de används av ledare i olika situationer. Att sedan komplettera denna huvudteori med 
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begreppen motivation och makt kändes också relevant med tanke på och kopplat till våra 

frågeställningar. Genom Asproni och Hein har vi lärt oss att skilja mellan yttre och inre 

motivation, och Bergengren talar om motivation relaterad till arbete. Detta kommer att hjälpa 

oss att förstå hur ledare i ideella organisationer använder sin ledarroll för att skapa motivation 

till medlemmarna. Att skapa motivation är en viktig del av ledarskap, att sammankoppla dessa 

begrepp ger således ett bredare syn på vårt valda ämne. Genom vårt sista begrepp, Foucaults 

maktbegrepp, får vi insikt i att det är skillnad på att besitta makt och att utöva makt. En ledare 

i en ideell organisation kan således inneha makt men samtidigt förhindras i sitt användande av 

den. Begreppet kommer användas i vidare analys genom att undersöka vilken makt, samt hur 

mycket, ledarna i respektive organisation faktiskt besitter i sitt ledarskap. Foucault talar även 

om styrning vilket är en typ av makt som innebär rätten att förfoga över föremål. Det handlar 

dock inte om att endast lyckas med sitt uppdrag, utan att även ta hänsyn till övriga individer i 

verksamheten. För att en ledare i ska lyckas med sitt uppdrag i en ideell organisation behövs ett 

rättvist ledarskap, ledaren behöver använda sin maktposition på ett sådant sätt så att motivation 

skapas för medlemmarna samt att den sociala sammanhållningen bibehålls. 
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5. Metod 

I följande kapitel kommer vårt val av metod, metodansats och förförståelse presenteras. Vidare 

kommer vi även redogöra för vårt urval av informanter, utformning av intervjuguide samt hur 

intervjuerna genomfördes och bearbetades. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring 

etiska aspekter.  

 

5.1 Val av metod 

Vår undersökning grundas på kvalitativ metod i form av djupintervjuer. Patel och Davidson 

(2011) skriver att vid en kvalitativ metod är forskarens roll att försöka tolka och förstå 

människors egna upplevelser. Då målet med uppsatsen är att undersöka ledarskap och 

motivation i ideella organisationer, ansåg vi att denna metod var bäst lämpad då vi var ute efter 

informanternas åsikter kring ämnet. Fördelen att använda sig av kvalitativ metod i denna 

undersökning är att vi som forskare får ett resultat baserat på informanternas egen förståelse av 

problematiken (Skärvad & Lundahl, 2016). Som forskare får vi chansen att ställa 

uppföljningsfrågor till de informanter som anger informativa svar. Valet av intervjuer som 

insamlingsmetod grundar sig i att vi vill ha en djupare förståelse hur ledare motiverar sina 

arbetare som inte kan införskaffas genom exempelvis observation. Nackdelen med kvalitativ 

forskning är ett icke generaliserbart resultat, det informanter anger till oss kan inte vi applicera 

på andra organisationer, hur de fungerar samt hur deras medarbetare och ledare upplever sina 

situationer (ibid). Genom vår förförståelse, våra valda teorier samt artiklar i avsnittet tidigare 

forskning anser vi att vår valda metod, kvalitativ metod inspirerat av hermeneutiken, ger oss ett 

bra verktyg för att lyckas besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

5.2 Metodansats  

Vi har, som tidigare nämnt, valt att inspireras av hermeneutiken som innefattar det centrala 

begreppet förförståelse. Förförståelse innebär att medvetet, eller omedvetet, formulera olika 

fördomar som antingen kommer bekräftas eller bestridas under processens gång (Birkler, 2012). 

Ordet fördom har fått en viss negativ klang, dock finns det de som anser att fördomar är 

människans sätt att vara närvarande i världen på (ibid). Anledningen till att människan har 

fördomar om föremål hon möter är för att kunna finna ett sätt att hantera vardagen på. Personer 

använder sig av sina fördomar för att förstå och hantera omvärlden, det är på detta sätt vi först 

betraktar det vi möter, för att sedan själva välja om vi ska vidga och förstora våra fördomar 
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alternativt skapa ny förförståelse (ibid). För att skapa ny förståelse av de fördomar som redan 

finns används den hermeneutiska cirkeln. Det som ska läras kan endast förstås med bakgrund 

från det som redan har förståtts. Det finns en cirkulär process mellan delarna och helheten där 

delarna inte kan bli förstådda utan helheten och vice versa (ibid).  

      De fördomar vi tog med oss in i processen handlade om att det krävs mer av en ledare inom 

ideella organisationer för att skapa en attraktiv arbetsplats än hos kommersiella företag. Vår 

uppfattning var att kommersiella företag inte behöver använda samma form av motivation då 

deras medarbetare får utbetald lön för sitt arbete vilket ofta kan vara motiverande nog. Inom en 

ideell organisation måste det således finnas en anledning av individen att vilja hjälpa till 

frivilligt utan ekonomisk ersättning för sitt arbete. Skulle arbetet innebära för svåra 

förutsättningar anser vi att detta kan leda till att personen inte längre vill vara delaktig i 

organisationen trots att organisationens mål fortfarande känns betydande. Trots att fördomar 

om vårt fenomen riskerar att begränsa oss i studiens gång är det viktigt att ha en viss 

förförståelse i början av undersökningen, dels för att ta oss framåt och dels för att lyckas skapa 

en studie som vi finner intressant. Genom att vara medvetna om dessa fördomar har vi gjort 

vårt yttersta för att införskaffa oss ny kunskap om det sociala fenomen vi har valt att studera.  

 

5.3 Urval, intervjuguidens utformning och genomförande av intervjuer  

Undersökningen har genomförts i tre olika ideella organisationer. Vi har genomfört intervjuer 

med sex medarbetare och tre personer i ledarpositioner, totalt nio intervjuer. Vi har valt 

organisationer som skiljer sig åt i sitt arbete, detta för att få en så bred bild som möjligt samt 

för att kunna göra en jämförelse. Organisationerna kontaktades via e-post med förfrågan 

angående deltagande i undersökningen, detta skickades tillsammans med ett missivbrev där 

också ämnet för studien presenterades. Vårt urval av informanter är ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Vi har valt ut personer som är villiga att delta i studien, vi kan därför inte 

generalisera från stickprov till population i statistisk mening (Skärvad & Lundahl, 2016).  

 

I forskningsprojekt skiljer man ofta mellan öppna och mer strukturerade intervjuer (Dalen, 

2015). Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, detta innebär att 

intervjufrågorna kan ställas i valfri ordning och ger således informanterna mer frihet i sina svar 

(Patel & Davidson, 2011). Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer var på grund 

av dess flexibilitet vilket vi ansåg passade vår typ av undersökning. För att få ut så relevant 

information som möjligt från våra intervjuer så skrevs först en intervjuguide. En intervjuguide 
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ska innehålla de centrala teman och frågor som ska behandlas under intervjun och därmed täcka 

de viktigaste områdena. Vår guide (se bilaga 1 och 2) började med ett antal inledningsfrågor, 

detta för att informanten ska känna sig avslappnad (Dalen, 2015). Efter de inledande frågorna 

började vi fokusera på våra centrala teman; ledarskap, motivation och ledarskapsstilar. Våra 

teman valdes ut av anledning att få tillräckligt med empiri för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Intervjuerna spelades in efter godkännande för att sedan kunna transkriberas. 

Innan intervjuerna genomfördes i skarpt läge gjordes två pilotintervjuer med utomstående 

personer. Detta för att få en uppskattning om hur lång tid intervjuerna ungefär skulle ta, samt 

för att se att frågorna tolkades på rätt sätt. Dalen (2015) menar att det alltid ska ske en 

provintervju före den riktiga intervjun. Dels för att säkerställa att rätt frågor ställs och håller 

kvaliteten samt dels för att pröva den tekniska utrustningen och för att testa sig själv som 

intervjuare. 

 

Intervjuerna varierade i tid och tog cirka 30–45 minuter vardera. Tillvägagångssättet skilde sig 

beroende på det geografiska avståndet, de intervjuer som kunde genomföras genom ett fysiskt 

möte utfördes på respektive arbetsplats. De övriga intervjuerna genomfördes genom 

videosamtal alternativt telefonsamtal i de fall videosamtal av olika anledningar inte fungerade. 

En nackdel med telefonintervju är att vi riskerar att missa kroppsspråk samt mimik, detta vägdes 

upp genom att vi båda satt med och lyssnade koncentrerat (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Skillnaderna mellan de fysiska samtalen och videosamtalen var väldigt små, de fungerade på 

liknande vis. Ibland kunde dålig mottagning störa, då fick vi be informanten upprepa sitt svar. 

 

5.4 Databearbetning 

Genom att spela in intervjuerna behöver vi inte förlita oss på vårat minne när det kommer till 

bearbetning av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Transkribering av materialet delades 

upp mellan båda parter samt hanterades endast av oss som är delaktiga i studien. För att 

analysera vårt insamlade material har vi använts oss av kodning, även kallat kategorisering, 

vilket är den vanligaste analysformen idag (ibid). Vi valde att kategorisera våra intervjuer 

utifrån de tre temana ledarskap, motivation och makt. Vi har först läst igenom våra utskrifter 

och sedan kategoriserat relevanta avsnitt. Fördelar med kategorisering är bland annat att vi på 

ett enkelt vis kan bekanta oss med varje tänkbar detalj i vårt material, särskilt då det handlar om 

stora mängder empiri. Nackdelen är att det kan bli lite för enkelt och att vi riskerar att missa 

information genom vår kategorisering (ibid). Vi använde oss av färger i vår kodning, vilket 
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innebär att varje tema fick en färg och under tiden vi gick igenom vårt material markerade vi i 

texten med de färger vi ansåg passade bäst. 

 

5.5 Relevans, resultat och tillförlitlighet  

För att säkerställa att en kvalitativ studie är en bra undersökning brukar man använda sig av 

studiens relevans, resultat och tillförlitlighet. Relevansen handlar till stor del om att säkerställa 

att studien innefattar en relevant frågeställning samt att resultatet är relevant för den som studien 

riktar sig till. Resultatet handlar om kunskapsbidraget och den sista faktorn, tillförlitlighet, 

innebär att vi ska säkerställa att resultatet går att lita på samt att studien är trovärdig (Skärvad 

& Lundahl, 2016). Studien är relevant då ideella organisationer är en stor del av välfärdssektorn 

i samhället. Vi anser även att kunskapsbidraget är relevant för de som arbetar, eller funderar på 

att arbeta, ideellt då studiens resultat behandlar ledarskap och motivation i ideella 

organisationer. Studien kommer inte att kunna generaliseras då den är allt för småskalig i sitt 

utförande samt att ideella organisationer innefattar ett allt för brett område. Vi anser däremot 

att utförandet av studien har gjorts på ett tillförlitligt sätt då vi under hela processen varit 

noggranna samt så objektiva som möjligt. 

 

5.6 Etikdiskussion 

Fyra viktiga begrepp inom forskningsetiken är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017). Vissa uppgifter kan omfattas av lagen och därmed 

vara sekretessbelagda, vanligtvis finns dessa lagar beskrivna i offentlighets- och sekretesslagen. 

Anonymitet av informanter innebär att personen som angett svaren på en intervju inte går att 

identifiera. Har forskaren lovat anonymitet till informanterna ska deras identitet hållas hemlig 

för utomstående. Detta för att förtroendet till informanterna behöver upprätthållas då kravet på 

att individer inte skadas är viktigt för framtida forskningsuppdrag. Konfidentialitet betyder att 

obehöriga personer inte får ta del av materialet, informanternas intervjuer ska behandlas på ett 

säkert sätt. Att ingen utanför forskargruppen får ta del av vissa bitar av materialet är dock något 

som inte går att lova. Det finns tillfällen då granskning av materialet är befogat, som exempelvis 

av examinator (ibid).  

      Innan vi genomförde intervjuerna skickades ett missivbrev ut till alla deltagande, detta 

missivbrev innefattade bland annat studiens syfte samt de etiska aspekterna vi valt att följa. 

Innan varje intervju frågade vi även om lov innan vi startade inspelning, samt upprepade de 

etiska aspekterna. Allt material har under hela processen endast hanterats av oss och alla 
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inspelade intervjuer raderades så fort intervjuerna var transkriberade. Vi använder oss även av 

fiktiva namn på alla inblandade personer för att behålla deras anonymitet. Användandet av 

organisationernas namn är godkänt av samtliga deltagare.  
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6. Resultat 

Nedan presenteras vårt insamlade resultat efter våra valda huvudkategorier ledarskap, 

motivation och makt, följt av våra underteman ledare och medarbetare. Först i kapitlet finns 

en presentation av våra deltagare, de presenteras tre och tre i sina respektive organisationer.  

 

6.1 Presentation av informanter och organisation  

Alla deltagare i studien arbetar ideellt, vi väljer dock att benämna dem som ledare respektive 

medarbetare. Detta för att enklare kunna skilja mellan olika personer i resultat och analys. 

 

6.1.1 Missing People 

Missing People är en ideell organisation med syfte att hjälpa polisen att publicera efterlysningar 

och arrangera sökinsatser vid försvinnande av personer (Missing People, 2019).  

 

Våra informanter är ledaren Adam och medarbetarna Robin och Lena.  

      Adam har varit aktiv medlem i organisationen sedan 2015. Har som uppgift att leda 

sökinsatser och arbetar annars heltid inom en marknadsavdelning. Robin har arbetat i 

organisationen sedan han blev pensionär för 4 år sedan och arbetar som sökare under 

sökinsatser. Lena har varit aktiv i organisationen sedan ett uppmärksammat fall för ungefär 5 

år sedan, trivs bäst som sökare eller patrulledare. Hon arbetar annars som konsult inom 

verkstadsindustrin. 

 

6.1.2 Rotary  

Rotary är en ideell världsomfattande verksamhet med syfte att genomföra humanitära insatser 

samt att nätverka (Rotary, 2019).  

 

Våra informanter hos Rotary är ledaren Peter samt medarbetarna Alexander och Emma.  

      Peter gick med i organisationen för cirka 19 år sedan, är för närvarande president och 

arbetar annars som byggnadsingenjör. Alexander har varit medlem i organisationen sedan 2011, 

sitter i styrelsen och kommer bli nästa års president. Han arbetar till vardags med konstnärliga 

projekt, exempelvis estetiska uttryckssätt. Emma har varit medlem i 15 år, är pensionär och är 

även aktiv i andra ideella organisationer. 
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6.1.3 Röda Korset  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation, de arbetar bland annat med att dela ut 

mat, förebygga katastrofer och bidra med medmänsklig värme (Röda Korset, 2019).  

 

Våra informanter i Röda Korset är ledaren Victor och medarbetarna Ida och Pernilla.  

      Victor började engagera sig i ungdomsförbundet och gick sedan över till den vuxna 

verksamheten och sitter nu som ordförande i organisationen, arbetar annars heltid med 

humanitära frågor i en statlig verksamhet. Ida har arbetat för organisationen i ungefär 1,5 år, 

arbetar i second hand-butik och är annars pensionär. Pernilla har sammanlagt engagerat sig 

ideellt i sex år, har de senaste två åren arbetat i second hand-butik, även Pernilla är pensionär. 

 

6.2 Ledarskap  

Nedan presenteras vårt insamlade material kring ämnet ledarskap, först från ledarnas 

perspektiv sedan från medarbetarnas. 

 

6.2.1 Ledarskap enligt ledare 

Ledarskapet i en ideell organisation går att likna med en kommersiell arbetsplats då det på båda 

ställena är viktigt med kommunikation. Man blir aldrig fullärd inom sitt område samt att man 

alltid lär sig nya saker. Kommunikation är även viktigt då alla människor är olika, och har olika 

egenskaper, “...alla människor är bra på något, det gäller bara att hitta vad det är. Alla har inte 

riktigt samma förutsättningar” (Adam, Missing People) 

      I ett ledarskap är det viktigt att kunna entusiasmera sina anställda, men det är samtidigt 

viktigt att vara ärlig mot sig själv då du tagit på dig ett uppdrag där du förväntas leverera 

någonting. Trots detta är det viktigt att anpassa ledarskapet i ideella verksamheter då det krävs 

förståelse över att det faktiskt är människor som helt frivilligt ger sin tid till verksamheten. Det 

krävs vidare ett stort engagemang, just på grund av att det faktiskt är ideellt, oavlönat, arbete, 

“...stort engagemang och att man har tid för det uppdrag man har tagit på sig, om man ska 

sammanfatta det” (Peter, Rotary). 

 

Samtliga ledare anser att de passar bra i sina positioner som ledare för respektive organisation. 

Folk passar dock bättre och sämre i olika positioner, detta beror bland annat på engagemang 

och på hur mycket tid du har att avvara för organisationen.  
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Jag tycker att… Ehm. Jag tycker att det finns de som skulle passa bättre 

och de som skulle passa sämre. Jag ser mig ju som tre+ i en skala 1-5. 

(Peter, Rotary). 

 

En av ledarna har blivit omvald av styrelsen som ledare och tolkar det som bekräftelse från 

övriga medarbetare att han gör ett bra jobb som ledare då de andra är nöjda med hans arbete 

och att de har förtroende för honom. Ledarens starka sidor innefattar bra koll på organisationen, 

både nationellt och internationellt, han kan därför alltid utgå från dess grundprinciper. De 

svagare sidorna är sämre koll på administrativt arbete, exempelvis personalfrågor, detta vägs 

upp genom delegering av arbetet.  

 

Motivation samt engagemang är samtliga ledare överens om att det är bland det viktigaste för 

ett ledarskap i en ideell organisation. Det är också av vikt att komma ihåg att det är människor 

som arbetar frivilligt för organisationen samt att de är väldigt viktiga för det dagliga arbetet. 

Det är även viktigt att ha ett intresse för organisationens arbete samt tycka att arbetet är givande 

för en själv. 

 

Att man är engagerad, att man har, vad ska man säga, vilja och kunna 

kanske förändra eller hjälpa till. Ett intresse också kanske, beroende på 

vad det är för ideell organisation, att man är intresserad och kanske 

tycker att det är roligt. Jag tror att många av dem som jobbar i ideella 

organisationer tycker merparten av tiden att det är roligt och givande, 

utvecklande. (Adam, Missing People). 

 

6.2.2 Ledarskap enligt medarbetare 

En bra ledare i en ideell organisation är någon med förmågan att lyssna på vad som händer, 

men även förmågan att skapa delaktighet och få medlemmarna att delta i aktiviteter samt i 

arbetsuppgifter. Det är även viktigt för ledaren att vara insatt i organisationens arbete och även 

i sitt eget ledarskap, ledaren bör veta vad hen själv vill. Ledaren bör även arbeta med att få 

medlemmarna i organisationerna att delta aktivt. “... en person som kan få de andra i 

organisationen att vara aktiva ” (Emma, Rotary).  
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      Enligt en medarbetare handlar ett bra ledarskap om en ledare som låter medarbetarna arbeta 

själva samt inte lägga sig i arbetet, samtidigt som denne ska vara förstående och ställa upp. 

Personen ska också vara någon som medarbetarna har respekt för, men som samtidigt kan ha 

ganska högt i tak på arbetet.  

      Tre av medarbetarna anser att en bra ledare är någon som lyssnar samt kommunicerar med 

medarbetarna och ser till att all information når alla. Det gäller även att kunna lyssna samt ha 

förmågan att kunna ta olika personer på rätt sätt.  

      Alla medarbetare ansåg att deras ledare fungerade bra i deras position och gör ett bra jobb 

för organisationen. “Jag trodde först inte hon var ledare, för hon är precis som vem som helst. 

Det är allt jag kan säga, hon är kanon.” (Ida, Röda Korset).  

      En av medarbetarna påpekar dock att det alltid finns något man kan ändra på i ett ledarskap, 

att man alltid kan bli bättre samtidigt som man alltid måste se till alla personers olikhet. 

 

...samtidigt så måste man acceptera alla människor. Alla har sina saker 

man är väldigt bra på och saker man är mindre bra på. Och man får inte 

lov att haka upp sig på saker man tycker är lite sämre, utan man kan 

bara se på sig själv, är jag lika bra på allting? Nej, det är jag ju inte haha. 

(Lena, Missing People). 

 

Tre av medarbetarna anser att den viktigaste faktorn i ett ledarskap i en ideell organisation är 

att ledaren ska se till att saker görs tillsammans samt att få medlemmarna att agera och jobba åt 

samma håll. De betonar också den variation som finns bland volontärer, att det är väldigt många 

olika typer av människor som engagerar sig i ideella organisationen. “...då gäller det att vara 

bra som ledare och få ihop gruppen, känna av vad det är för typ av människor…” (Lena, Missing 

People).  

      En medarbetare menar istället att den viktigaste egenskapen är att ledaren ska kunna ta folk 

på rätt sätt och inte ställa för höga krav på volontärerna. Det är även viktigt att ledaren uttrycker 

sig tydligt och innehar förmågan att samla gruppen.  

      Även kommunikation menar medarbetarna är viktigt i ett ledarskap, samt att hålla kontakten 

med sina medarbetare.  
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6.3 Motivation  

Nedan presenteras vårt insamlade material kring ämnet motivation, först från ledarnas 

perspektiv sedan från medarbetarnas. 

 

6.3.1 Motivation enligt ledare 

De bästa verktygen för att motivera sina medarbetare enligt två av ledarna är att använda sig av 

veckobrev, att information under veckomöten samt att vara ett stöd i osäkra situationer och ge 

uppmuntran vid förändringar inom verksamheten.  

      Det är viktigt att dela upp arbetet och ta område för område med pauser för att motivera till 

fortsatt arbete. Ledaren ska även vara en förebild, samt ska upplevas som en i laget istället för 

att peka med hela handen. En ledare menar istället att det viktigaste är att skapa en vi-känsla 

samt att alltid ge uppmuntran som exempelvis, ’bra jobbat’. Det är viktigt att alla i gruppen 

känner sig välkomna och att alla tilldelas det arbete de klarar av.  

 

...det gäller ju att uppmuntra alla och se till att inte någon känner sig 

utanför. Hitta en vi-känsla. Alla är bra på någonting och hitta något som 

de tycker är roligt och engagerar dem. (Adam, Missing People). 

 

Intresset för organisationens mål är eftersträvansvärt för alla tre ledare vilket gör att extra 

motivation till arbete inte behövs. Det som kan vara viktigt i arbetet är att strukturera i 

projektform, att klara av små etapper i taget och se att man hela tiden är på väg framåt.  

      Peter säger att han inte känner något behov av extra engagemang för att utföra sitt arbete, 

utan anser att han arbetar när han ser att det behövs, “...när jag upptäcker att det behövs så gör 

jag väl någon extra insats” (Peter, Rotary).  

      En annan anser att lika mycket som de ger får de tillbaka, kan de göra vardagen drägligare 

för människor så är det värt insatserna.  

 

När det kommer till att coacha sina medarbetare är det återigen viktigt att skapa en vi-känsla 

samt att uppmärksamma medarbetarna. En av ledarna väljer att coacha sina medarbetare genom 

att sprida information och på så vis göra alla medlemmar delaktiga i organisationen. Det är även 

viktigt att låta medarbetarna få vara delaktiga i arbetet genom att ge egna idéer samt input. 

Ledaren ska inte hela tiden säga vad de ska göra, utan medarbetarna ska få mer eget ansvar.  
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Samtliga ledare anser att stämningen i deras organisationer är god, men också att det kan variera 

då det är många olika människor med olika bakgrunder som ska samarbeta med varandra vilket 

kan resultera i att missförstånd lätt uppstår. Det är därför extra viktigt med god kommunikation, 

samt att alla deltagare kan komma överens och arbeta bra tillsammans.  

 

Jag tycker att vi har god stämning på våra möten. Det är oftast skratt 

och prat och mycket surr och… När man ska ta till orda som ordförande 

för att inleda mötet är det ofta svårt att få ordet nästan för folk har så 

mycket att prata om haha. (Peter, Rotary). 

 

6.3.2 Motivation enligt medarbetare 

Ledarna motiverar sina medarbetare genom att ha en stark drivkraft, det är ofta lättare att 

motivera andra när man själv känner för någonting. Ledare bör inte heller lägga sig i det dagliga 

arbetet utan låta medarbetarna arbeta fritt men alltid finnas till hands för att besvara frågor som 

kan uppstå. Ett annat sätt att motivera är även att lägga fram rätt frågor och öppningar för 

medarbetarna, för att sedan ta ett steg tillbaka och förlita sig på dem.  

 

Lena anser inte, som övriga personer, att ansvaret ligger på ledaren att motivera medarbetarna, 

utan snarare på ledningsgruppen. Ledningsgruppen däremot motiverar genom allt från 

utbildningar till att alla träffas och äter pizza. Hon berättar även att de har en eventgrupp i 

organisationen som anordnar några event varje år, både mindre och större.  

 

Vi har ju en ledningsgrupp som sitter och jobbar med utbildningar, 

träffar, event och så vidare, och det är egentligen inte bara 

verksamhetsledaren som gör detta. Det är en hel grupp människor som 

är bakom allt detta. [...] så jag kan inte riktigt säga att det ligger på 

ledaren, tycker jag. (Lena, Missing People). 

 

För att lyckas motivera sig själv till arbete är det viktigt att organisationens syfte passar bra in 

på ens sätt att leva och se världen. Man behöver därav inte någon större motivationskälla för att 

engagera sig i verksamheten, så länge man gör något man anser viktigt och samtidigt känner 

sig välkommen i gruppen. “...så länge jag finns i såna sammanhang, där det är gott att vara och 

där jag känner mig delaktig, då kan jag göra hur mycket som helst.” (Alexander, Rotary). 
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      Det är även viktigt med en meningsfull vardag, att göra någon form av nytta samt ha kul 

och träffa sina vänner.  

 

...det är ju just att komma upp på morgonen och veta att man kan cykla 

hit och vara här i fyra timmar och träffa kompisar och snacka lite skit, 

hehe, [...] nej men det är väldigt viktigt det är det sociala liksom, och 

att man gör nytta, någon nytta gör man eller ja, och det är nog bland det 

viktigaste att man känner det, att man försöker hjälpa någon i alla fall. 

(Pernilla, Röda Korset). 

 

Ledarna coachar, enligt medarbetarna, genom att anpassa arbetet efter de förmågor som 

medarbetaren besitter och ser till deras fysiska förmåga. De coachar även genom att föra 

organisationen i rätt riktning och genom att leda gruppen mot ett uppsatt mål. Det hjälper även 

att använda sig av en process som klargör vart de är på väg, hur de ska ta sig dit, när de är 

framme samt hur de vet att de har nått sitt mål.  

      En medarbetare anser att ledaren motiverar genom att ge instruktioner, men att deltagarna 

bör vara motiverade genom att endast vara på plats då det är något de valt själva. Han menar 

samtidigt att man inspireras av vad andra gör, och på så vis coachar varandra, “de berättar väl 

hur vi ska gå tillväga och de som kommer dit är ju motiverade att ställa upp annars ställer man 

ju inte upp om man inte vill, i och med att vi är så många så gör man lite som grannen gör och 

den som går vid sidan om tycker jag” (Robin, Missing People). 

 

Samtliga medarbetare anser att det är bra stämning i deras respektive verksamheter, det är 

mycket skratt och prat, svårigheter kan ibland finnas i att få personer att lyssna. Medarbetarna 

känner att de kan lita på varandra, att man hjälper varandra samt att personerna kan anses vara 

kompisar snarare än kollegor. “Alla vet vad de ska göra och alla hjälper, det är ingen som backar 

utan alla ställer upp och hjälper varandra.” (Ida, Röda Korset) 

      Lena anser vidare att de har en väldigt bra stämning med högt i tak och med mycket skämt 

i organisationen. Ibland kan det däremot komma in personer som inte passar i gruppen, dem 

brukar dock känna själva att de inte passar in och då sluta. “...så jag tycker att vi har en väldigt 

fin stämning i gruppen här, sen kommer det ju tyvärr ibland in någon enstaka människa, men 

de försvinner ofta rätt så fort för de känner att de passar inte in i gruppen. Om de inte beter sig 

på rätt sätt.” (Lena, Missing People) 
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6.4 Makt 

Nedan presenteras vårt insamlade material kring ämnet makt, först från ledarnas perspektiv 

sedan från medarbetarnas. 

 

6.4.1 Makt enligt ledare 

Makt för en ledare inom ideella organisationer handlar mer eller mindre om vad de kan förvänta 

sig av sina medarbetare då det är svårt att tvinga medarbetarna att frivilligt ställa upp. Det 

handlar även om ifall medarbetarna är medvetna om vad som förväntas från ledaren i respektive 

organisation. Den typ av makt som tas upp handlar mycket om att ställa krav på sina 

medarbetare. Det finns önskemål bland ledarna att kunna lägga mer tid på organisationen för 

att ytterligare öka engagemanget. En ledare anser att ska man vara med i en organisation så 

borde man också engagera sig, detta gäller både på möten och i de projekt som anordnas. Han 

önskar att han kunde ställa lite högre krav på närvaro och engagemang, men vill samtidigt inte 

skrämma iväg volontärer med för höga krav då det trots allt handlar om deras fritid. Ledaren 

vill inte heller verka allt för krävande för de som inte kan engagera sig mer än vad de gör. För 

tillfället ställs inga specifika krav på medarbetarna. 

 

Alltså man vill ju inte skrämma iväg folk heller… och vi har haft en 

diskussion i styrelsen där vi säger att det är acceptabelt för vissa, vi vet 

hur mycket de har med sina jobb och reser mycket och… det är trevligt 

att de står kvar som medlemmar och betalar sin medlemsavgift och 

stöttar på det sättet. Vi ska inte frysa ut dem då. Men det finns en gräns 

[…] man kan inte vara för få som är engagerade. (Peter, Rotary). 

 

De övriga två känner inget större behov av ytterligare krav då de endast ställer de krav som 

redan finns i organisationen. I en av organisationerna finns regler och lagar som behöver följas, 

exempelvis sekretess, detta är bland annat för säkerheten i organisationen både för volontärer 

samt för utsatta individer. Skulle medlemmarna inte följa dessa regler som är utsatta finns risken 

att de utesluts från organisationen. Ibland kan en del volontärer vara omedvetna om dessa krav, 

därför läggs mycket tid på att informera vid varje insats. Eftersom det är en frivillig organisation 

samt att vissa sökpådrag kan uppstå under arbetstid så måste ledarna respektera att frivilliga 

inte alltid kan medverka på grund av sina övriga sysselsättningar. Ledarna säger att de hellre 

skulle styra verksamheten med värderingar snarare än regler, dock ställs vissa 
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kommunikationskrav på medarbetare för att undvika missförstånd. Victor är väl medveten om 

att de är just volontärer och gör detta frivilligt, vilket leder till att han inte ställer speciellt höga 

krav på de som arbetar frivilligt inom organisationen. Han berättar att det finns rutiner och 

uppförandekoder men främst styrs organisationen i nuläget av deras grundprinciper. 

 

6.4.2 Makt enligt medarbetare 

Makt enligt medarbetarna handlar till stor del om vad som är okej att göra och inte, samt vilka 

krav ledarna ställer på dem. Två av medarbetarna är engagerade i en organisation som går under 

vissa lagar, bland annat säkerhet och sekretess, därför ställer deras ledare vissa krav och 

organisationen har en del regler. “Vi får ju absolut inte ta några bilder eller så med 

mobiltelefonen [...] speciellt inte om man hittat den personen man letat efter och inte tala med 

några andra människor om detta”. (Robin, Missing People). Utöver detta anser de båda att deras 

ledare inte har några specifika krav.  

      En av medarbetarna menar att hans ledare inte ställer några krav alls då de är där frivilligt 

vilket gör att ledarna inte kan tvinga fram arbetsuppgifter. 

 

 ...nej, han har inga krav på mig [...] det är ju en organisation där du 

väljer att vara med. Alltså, jag kan ju välja att gå ur, om inte jag vill 

satsa. Han har inga krav på att jag måste göra någonting haha. 

(Alexander, Rotary) 

 

En annan informant påpekar att eftersom de inte får betalt blir det svårt att ställa krav på dem, 

det är dock annorlunda om organisationen ger medarbetaren ersättning i form av pengar. “Ber 

man någon ställa upp och göra det gratis kan man inte ställa något som helst krav, betalar man 

bara 1000 spänn kan man ställa krav.” (Emma, Rotary). 

      Andra medarbetare menar att likt en kommersiell organisation så ställs det krav på att jobbet 

ska skötas, man bör inte sitta med sin telefon eller undvika arbete, man ska således sköta det 

arbete man tagit på sig. Alla medarbetarna har varit engagerade under en längre tid i 

organisationerna och känner därför att de är medvetna om de krav som ställs på dem och de 

regler som finns i arbetet.  
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6.5 Sammanfattning av resultat 

Vår insamlade empiri visar att en ledare i en ideell organisation bör vara tydlig med 

kommunikation och bra på att entusiasmera sina anställda. Det är även viktigt att ledaren tar 

hänsyn till alla människors olika fysiska samt psykiska förmågor i arbetet. Ledaren ska vara 

ärlig mot sig själv samt inse att han tagit på sig ett uppdrag och bör därav kunna lägga den tid 

som behövs och samtidigt se till sina egna förmågor och organisationens syfte. Ledaren ska 

även inneha förmågan att lyssna in vad som händer och kunna skapa delaktighet bland 

medlemmarna. De viktigaste egenskaperna i ett ledarskap är engagemang och motivation till 

medarbetarna. Det är även väldigt viktigt för ledarna att inse att medarbetarna är människor 

som gör detta på sin frivilliga tid samt för medarbetarna att tänka på att ledarna gör detta på 

frivillig basis.  

 

För att motivera medarbetarna använder ledarna metoder som information via veckobrev eller 

möten, vara ett stöd samt ge uppmuntran. Enligt medarbetarna motiverar ledarna genom att ha 

en stark drivkraft som de kan förmedla till sina medlemmar. Ledarna ska finnas till hands men 

inte lägga sig i det vardagliga arbetet i för stor utsträckning.  

      Vårt resultat visar även att organisationens mål räcker för att motivera samtliga ledare. 

Medarbetarna känner att målet med organisationen bör passa in på deras sätt att se världen samt 

att vissa strävar efter en meningsfylld vardag och ett gott socialt liv. I de fall som coachning 

behövs använder ledarna sig av verktyg för att öka gruppkänslan samt skapa delmål för att få 

arbetet att flyta framåt. De kan även anpassa arbetet efter varje enskild persons förutsättningar. 

Ledaren kan också klargöra målen samt leda gruppen i rätt riktigt mot det mål som är uppsatt.  

 

Vi kan även utläsa att två av ledarna inte ställer några specifika krav på sina medarbetare, medan 

en av ledarna önskar att han hade befogenhet att öka kraven på bland annat engagemang och 

närvaro. Då han är ledare finns den faktiska befogenheter, men han är rädd att skrämma iväg 

de volontärer som väljer att engagera sig. Den maktposition som ledarna besitter i dessa 

organisationer är att de har rätt att bestämma vilka som får delta i organisationen samt vilka 

regler som gäller för ett medlemskap. Trots att medlemskap är önskvärt för organisationerna 

måste också medlemmarna acceptera vad ledarna bestämmer för att få fortsätta sitt deltagande. 

Trots att ledarna besitter denna maktposition är det endast en av våra organisationer som 

använder sig utav den. Eftersom medarbetarna inte får någon ekonomisk ersättning för sitt 
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arbete anser de att det är svårt för ledaren att ställa ytterligare krav förutom att de arbete de 

själva tagit på sig ska skötas.  
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7. Analys  

I följande kapitel kommer vi föra en analys utifrån vårt insamlade material. Analysen har sin 

utgångspunkt i vår teoretiska referensram, ledarskap, motivation och makt, samt vårt avsnitt 

kring tidigare forskning. Kapitlet avslutas med våra slutsatser och därmed svar på 

frågeställning.  

 

7.1 Ledarskap 

Vår insamlade empiri visar att ledarskap i en ideell organisation är beroende av kommunikation 

bland alla volontärer samt att ledaren måste kunna se till allas förmågor och förutsättningar. Av 

vår empiri har vi fått fram att det viktigt att en ledare får alla att känna sig delaktiga i uppdraget 

samt i organisationens syfte och mål, detta tar även Bergengren (2003) upp i sitt begrepp 

ledarskap. Bergengren (2003) anser vidare det som viktigt att kunna se i dåtid, nutid och 

framtid. De ledare vi har intervjuat är väl insatta om hur organisationen har startat, vilket det 

ursprungliga målet är samt vad de vill uppnå och hur de ska ta sig dit, detta tolkar vi som att 

ledarna besitter kunskap om att se på organisationen på olika vis. En ledare ska vidare kunna 

delegera det arbete som ska utföras på en daglig basis, de mellanchefer som finns i 

organisationerna får då ansvar över vissa arbetsuppgifter. 

 

I artikeln “Leadership, climate, psychological capital, commitment, and wellbeing in a non‐

profit organization”, skriven av McMurray, et.al (2010) tar författarna upp vikten av 

volontärernas psykologiska kapital. Vårt resultat visar att då det krävs mycket tid och 

engagemang från volontärerna ligger stor vikt på deras vilja samt mentala hälsa. Det krävs även 

att deras ledare engagerar dem med rätt mängd arbete och samtidigt ser till deras olika förmågor. 

McMurray, et.al (2010) menar att de ledare som genom sitt ledarskap ger ansvar och 

självständighet till sina medarbetare har en tendens att skapa ett trivsammare arbetsklimat för 

de engagerade. De volontärer i våra organisationer som får mer ansvar från sina ledare påvisar, 

precis som författarna menar, större intresse till organisationens mål samt deras vardagliga 

arbete över lag. Artikeln “Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras 

på ett mer hållbart sätt?” skriven av Wikström et.al. (2013) behandlar chefers tidsanvändning i 

kommersiella organisationer. Deras studie visar att chefer slits mellan en mängd olika 

arbetsuppgifter och att det därför är svårt att planera sin tid på ett bra sätt. Även detta kan vi se 

i ideella organisationer då tiden är begränsad av bland annat avlönade jobb samt andra 
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åtaganden. Både ledarna och medarbetarna betonar dock vikten av att lägga tid på det uppdrag 

man tagit på sig, men är samtidigt förstående om andra uppdrag, precis som Peter säger ”… att 

man har tid för det uppdrag man har tagit på sig, om man ska sammanfatta det”. Vi får känslan 

av att det krävs mer tålamod i en ideell verksamhet då arbetet är frivilligt, både för ledaren och 

övriga medlemmar.  

    I en ideell verksamhet verkar det fungera med ett situationsanpassat ledarskap, likt de 

Jönsson et. al (2013) beskriver i sin artikel. Vi tolkar vår empiri som att det inte fungerar med 

ett hierarkiskt ledarskap eftersom de volontärer på plats är där frivilligt. En ledare måste 

tillgodose behov på ett annat sätt då arbetarna inte får ekonomisk ersättning. Precis som Ikea 

vill skapa jämlikhet i arbetet behöver våra ledare göra på ett liknande sätt då de som anmäler 

sig som frivilliga kommer från olika bakgrunder och består av en stor variation av människor. 

Alla dessa ska kunna samarbeta med varandra i olika situationer vilket gör det extra viktigt för 

ledarna att skapa gemenskap beroende på situation.  

 

Angelöw (2013) beskriver fyra olika typer av ledarskap. Genom vår empiri kan vi utläsa att 

varje ledare hamnar på varsitt ledarskap, det hälsofrämjande ledarskapet har dock inte fått en 

plats bland våra informanter.  

      Den första stilen, det uppskattande och styrkebaserade ledarskapet, fokuserar på styrkorna 

bland medlemmarna snarare än svagheterna. Ledaren bör ge uppskattning till sina medarbetare 

samt se möjligheter för organisationen (Angelöw, 2013). Victor ledare i Röda Korset, passar 

bra in på detta ledarskap då han ser till varje individs enskilda förutsättningar, han lägger vikt 

på uppföljning av arbete samt uppskattar sina medlemmar för den tid de ger. Han är medveten 

om de problem som finns, men väljer att fokusera på de styrkor som organisationen besitter. 

Volontärerna i samma organisation som Victor anser att stämningen byggs upp av att alla alltid 

hjälper till när det behövs. De menar vidare att deras ledare ser till allas förmågor i arbetet, 

hjälper till i arbetet och leder det framåt. Båda två känner sig uppskattade samt delaktiga i 

arbetet av sin ledare.  

      Den andra formen av ledarskapsstilar kallar Angelöw (2013) för värdebaserat ledarskap. 

Det går ut på att leda verksamheten utifrån värderingar, snarare än regler och kontroll (Angelöw 

2013). Denna typ av ledarstil väljer vi att koppla till Rotarys organisation och deras ledare Peter. 

Både Alexander och Emma anser att deras ledare skapar delaktighet i organisationen genom att 

låta medlemmarna vara med och styra vilka frågor som behöver besvaras samt hur de ska gå 

tillväga. Båda två menar att Peter inte ställer krav eller kontrollerar dem på något specifikt sätt. 

Peter kan ibland dock vilja ställa högre krav men gör inte detta på grund av värderingar från 



31 
 

organisationen. Emma nämner vidare att Peter brukar ställa frågor för att sedan ta ett steg 

tillbaka och låta medlemmarna hjälpa till att besvara den, detta är också en viktig del av 

värdebaserat ledarskap.  

      Adam, ledare i Missing People, beskriver sitt eget ledarskap som coachande då han anser 

sig vara en ledare som skapar vi-känsla, uppmuntrar samt ser till att ingen känner sig utanför. 

Angelöw (2013) menar att ett coachande ledarskap handlar om att få medarbetarna att trivas 

genom ökad motivation och inspirerande arbetsinställning. Detta passar in på Adam då han 

anser att alla medlemmar är bra på någonting, det gäller bara att finna deras styrkor i arbetet. 

Robin menar att ledaren ska kunna ta folk på rätt sätt, vilket Adam verkar kunna då han alltid 

letar efter kompetens hos alla. Även Lena anser att det är viktigt att acceptera alla människors 

olikheter och anser även hon att Adam passar bra in på detta, då han är en person som får ihop 

gruppen. Lena tycker dock inte att det är ledarens ansvar att motivera sina medlemmar, till 

skillnad från Adam som tycker att motivation är viktigt samt uppmuntran i arbetet.  

      Vårt insamlande resultat visar således att ett specifikt ledarskap inte är optimalt i ideella 

organisationer utan det beror på vad det är för typ av arbete som ska utföras samt vilka 

människor som är involverade i organisationen. Vi menar därför att ett situationsanpassat 

ledarskap är att föredra, då alla organisationer fungerar på olika vis och innefattar olika slags 

regler och värderingar.  

 

7.2 Motivation 

Vårt resultat av denna studie visar att motivation i ideella organisationer beror mycket på 

intresset hos volontären samt att denne har ett engagemang för att driva organisationens arbete 

framåt. Motivation är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med organisationens 

produktivitet samt kvaliteten i arbetet menar Asponi (2004). Ledarna i denna studies 

organisationer använder sig av information, uppmuntran och stöd för att motivera sina 

volontärer. Medarbetarna anser att viss del av deras motivation kommer från att ledarna är 

engagerade i arbetet samt visar att de bryr sig om resultatet. Vårt resultat visar således att arbetet 

i sig i de flesta fall räcker som motivation, då bland annat drivkraften hos ledarna är en stor 

motivationskälla för medarbetarna. I ideella organisationer blir den inre motivationen 

avgörande för hur mycket tid volontärer kan lägga på sitt uppdrag. Känner människan att arbetet 

samt arbetets mål ger henne tillfredsställelse kommer personen vilja fortsätta samt försöka 

uppfylla de mål som satts av organisationens ledning. Den inre motivationen är, enligt Hein 

(2012), knuten till individen. Detta betyder att personen i fråga måste känna samhörighet till 
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organisationen samt att ledaren behöver ge tillfredsställande uppgifter och belöningar. I studien 

visar resultatet att både ledare samt medarbetare känner behov av samhörighet till 

organisationen för att vilja lägga sin lediga tid på arbetet. Den tillfredsställelse som arbetet ger 

anses vara tillräcklig då man inte använder monetära belöningar inom ideellt arbete. Den yttre 

motivationen kommer från omgivningen, individen har ofta ingen kontroll över denna utan den 

grundar sig i att personen känner delaktighet i gruppen samt att hennes behov är tillfredsställda 

genom arbetet (Asproni 2004). Vi tolkar det som att ledaren här har en viktig roll att skapa 

gemenskap i gruppen, dock ligger en del av detta ansvar även på de individer som engagerar 

sig i verksamheten. Alexander beskriver detta som ”…så länge jag finns i såna sammanhang, 

där det är gott att vara och där jag känner mig delaktig, då kan jag göra hur mycket som helst”. 

 

Både inre och yttre motivation kan komma ifrån hur samhället styr sina medborgare då det alltid 

funnits ett sätt att se på omgivningen för oss människor. Det finns ett visst outtalat ansvar för 

våra medmänniskor vilket innebär att de som engagerar sig kan finna motivationen i det ideella 

arbetet då det är värt insatserna om man kan hjälpa de som är i behov av hjälp. Den inre 

motivationen kommer från samhällets normer att hjälpa de behövande. Den yttre kan 

tillfredsställas genom ideellt arbete då insatserna blir hyllade på ett visst sätt av övriga 

civilsamhället. Loga (2015) talar om en ömsesidig växelverkan mellan statliga och ideella 

organisationer. För att skapa ett hållbart samhälle behövs insatser från båda då de statliga 

myndigheterna inte kan tillgodose ett hållbart välfärdssamhälle utan hjälp av civila aktörer. 

Loga (2015) menar därför att civilsamhället fyller en viktig funktion i samhället vilket även 

bekräftas i vårt resultat då de flesta informanter ser det arbete de utför som viktigt för andra.  

 

Lindquist (2011) skriver om hur ett deltagande i en organisation kan skapa mer engagemang 

för individen och påverka dennes känsla av samhörighet på ett positivt sätt. För att individen 

ska uppnå participation i organisationen krävs makt, kompetens och engagemang. Han menar 

vidare att participation är något som också skapar integration mellan individ och organisation 

(Lindquist, 2011). I vårt resultat finns att läsa om hur Lena beskriver de personer som inte riktigt 

passar in i gruppen, hon säger ”…de försvinner ofta rätt så fort för de känner att de passar inte 

in i gruppen. Om de inte beter sig på rätt sätt”. Detta kan bero på att de känner att de inte uppnår 

deltagande i organisationen, vilket resulterar i att de istället uteblir från gruppen. Många av 

deltagarna, bland annat Adam, påpekar att det är viktigt med samhörighet i gruppen för att skapa 

engagemang. Detta innebär att medlemmarna får ta vara sin egen makt, samt innehar 

kompetensen att utföra uppgifter vilket leder till ökat deltagande. Lindquist (2011) menar vidare 
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att man inte bör söka efter integration i organisationen utan snarare hos människorna i 

verksamheten då det är individerna som utgör kärnan i organisationen. Studien visar att flera 

av medlemmarna anser att arbetet de utför är viktigt vilket gör att de kan skapa sig en egen 

identitet baserat på organisationen uppgifter.  

 

Deltagande går även att koppla till arbetsglädje som Bergengren (2003) benämner, deltagandet 

i organisationen leder till att medlemmarna motiveras till arbete samt känner samhörighet till 

varandra. Bergengren (2003) tar vidare upp arbetsprestation som motivationsfaktor vilket 

personen själv utför, även detta bekräftas i vårt resultat då medlemmarna i organisationerna ser 

deras arbete som viktigt. Den sista motivationsfaktorn som Bergengren (2003) tar upp är trivsel 

på arbetsplatsen, även detta bekräftas av bland annat Alexander som menar att så länge han 

trivs och känner sig delaktig så kan han göra hur mycket som helst. Detta visar på att trivsel 

och delaktighet i ideella organisationer blir extra viktigt då de kan väga upp för den uteblivna 

ekonomiska ersättningen.  

 

7.3 Makt  

Vårt resultat visar att makt i ideella organisationer handlar om vad ledarna kan förvänta sig av 

sina medlemmar samt medlemmarnas förväntningar på hur ledaren styr organisationen. Det 

handlar vidare om vilka regler som finns i organisationerna samt risken att exkluderas om man 

skulle bryta mot dessa. Både medarbetarna och ledarna tar upp krav som en stor del av 

maktutövandet.  

     Precis som Foucault (1987) menar så skiljer man mellan att inneha makt och att utöva makt. 

Makt behöver dock inte innebära att en ledare pekar med hela handen, den kan användas på 

olika vis.  

      Organisationer som exempelvis Missing People utövar en slags produktiv makt över sina 

medlemmar, de har regler och lagar som medlemmarna måste följa för att få vara en del av 

organisationen. I vissa fall kan ledarna utöva sin maktposition för att utesluta de medlemmar 

som inte följer de regler som finns. Föreskrifterna finns däremot där för att öka säkerheten, både 

bland de frivilliga, de utsatta samt för personer runt omkring organisationen. De har även krav 

på utbildning för sina ledare, och alla måste delges viss information inför varje ny sökning. Det 

finns dock inga krav på deltagande eller närvaro vid sökinsatser, här tappar därmed ledaren en 

del av sin maktposition då han inte har rätten att bestämma över medlemmarnas frivilliga tid. 
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Medarbetarna i denna organisation är väl medvetna om vilka regler och lagar som gäller och 

ser det därför inte som något större problem. 

 

Även Peter besitter samma problem med maktutövning i organisationen Rotary, han önskar att 

han kunde utöva mer makt över sina medlemmar i form av deltagande och närvaro. Han är dock 

rädd för att skrämma iväg de individer som faktiskt engagerar sig och väljer därför att inte utöva 

makten trots att han besitter möjligheten. Han säger att ”Alltså man vill ju inte skrämma iväg 

folk heller […] Men det finns en gräns […] man kan inte vara för få som är engagerade”. Han 

är rädd att medlemmar ska tappa motivationen om de känner att de tvingas in i något de inte får 

ersättning för.  

 

Victor anser att det är av vikt att följa de grundprinciper samt uppförandekoder som finns inom 

Röda Korset. Utöver att medlemmarna behöver kunna kommunicera med både ledning samt 

varandra har han inga speciella krav på volontärerna. Han är väl medveten om att medlemmarna 

ger av sin frivilliga tid och vill därför inte styra med regler i organisationen, trots att han sitter 

i en maktposition.  

    Samtliga medarbetare är överens om att deras ledare inte kan ställa några krav på dem, vilket 

resulterar i att ledarnas maktutövning till stor del försvinner från deras positioner. En makt som 

alla besitter, både ledare och medarbetare, är rätten att lämna organisationen då allt arbete är på 

frivillig basis och utan några kontrakt eller anställningsavtal. Det blir därför svårt för både 

ledare och ledning att ställa för höga krav på medlemmarna då engagemang alltid kommer 

behövas i dessa organisationer. Alexander, medarbetare i Rotary, är väldigt tydlig med detta, 

han säger att han själv valt att gå med och alltid har möjlighet att gå ur organisationen om han 

så skulle vilja. Han säger ”…det är ju en organisation där du väljer att vara med. Alltså, jag kan 

ju välja att gå ur, om inte jag vill satsa. Han har inga krav på att jag måste göra någonting”.  

 

En form av maktutövning som Foucault (2008) diskuterar är styrning, vilket han definierar som 

rätt att förfoga över föremål (Foucault 2008). Styrning i denna studie handlar om att leda de 

individer som är aktiva i organisationen samt att tillgodose deras välmående och engagemang. 

Detta är en typ av makt vi kopplar till alla tre ledare då alla verkar värdesätta medlemmarnas 

tid samt att de anser att delaktighet är viktigt. Ledarnas roll i organisationen är att ansvara för 

att styra det dagliga arbetet i rätt riktning och samtidigt följa organisationens uppsatta mål och 

syfte. Ledarna behöver alltid se till förmågor och dela upp arbetet så att alla känner sig delaktiga 

i processen. De har samtidigt i uppdrag att se till att övriga medlemmar följer de värderingar 
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och regler som finns i organisationen och det krävs därför en form av styrning för att se till att 

medlemmar gör saker på rätt sätt.  

      Adam, ledare i Missing People, säger sig använda coaching för att engagera sina 

medlemmar, vilket kan ses som en form av maktutövning. Genom att coacha och uppmuntra 

volontärerna försöker han få fram deras bästa egenskaper för att skapa delaktighet, samhörighet 

och för att uppnå bästa möjliga resultat för organisationen och därmed styra den i rätt riktning. 

 

Alla tre ledare menar att de hellre hade styrt organisationerna med värderingar snarare än regler, 

vi får då känslan av att det krävs en mer strikt form av styrning för att lyckas. Ledarna använder 

sig till stor del av kommunikation i sitt arbete med att leda organisationerna, vilket går att se 

som en form av styrning. Medlemmarna i organisationerna känner inget behov av att bli 

kontrollerade samt att majoriteten av ledarna inte vill leda sina medlemmar med regler. Detta 

innebär att styrning är att föredra framför annan typ av maktutövning.  

      För att organisationen ska uppnå sitt mål behöver medlemmarna styras i rätt riktning av 

ledaren. En av ledarens viktigaste uppgifter är således att styra verksamheten på ett sätt som 

gör att alla känner sig välkomna samt delaktiga i processen. Foucault (2008) menar att samhället 

finns inom alla statens suveräniteter vilket kan kopplas till vår empiri då det finns individer som 

vill vara delaktiga i organisationen för att känna samhörighet till samhället med dess tillhörande 

normer och värderingar. Några av våra informanter har inga andra sysselsättningar utöver 

arbetet i den ideella organisationen vilket leder till att organisationens sociala arbete blir viktigt 

i deras vardagliga liv.  

 

7.4 Slutsats 

Studies avsikt har varit att undersöka samt utföra en sociologisk analys angående om det finns 

någon specifik ledarskapsstil för ledare att föredra i ideella organisationer. Vi ville vidare ta 

reda på om det krävs någon specifik form av motivation för att arbeta ideellt.  

 

Vårt resultat samt analys visar att ett bra ledarskap kännetecknas av ett situationsanpassat 

ledarskap där ledaren är lyhörd till alla olika slags individer. Ledaren ska även kunna 

kommunicera på ett tydligt vis, både med högre ledning och med de involverade volontärerna. 

Det krävs dock ingen specifik ledarskapsstil för att leda en ideell verksamhet, det beror snarare 

på verksamhetens syfte, värderingar och dess arbetsform.  
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      Vidare anser medarbetarna att en bra ledare är en person som inte utövar den makt de 

besitter då alla som arbetar ska ha möjlighet att göra det på sina villkor då det är ideellt, frivilligt, 

arbete. Ledarna själva väljer snarare att utöva makten med hjälp av styrning och ledning av 

arbetsuppgifter för att försöka skapa bättre sammanhållning samt motivation till arbete för sina 

medarbetare.  

      Önskade egenskaper hos en ledare i denna typ av organisation är brinnande intresse, 

kunskap om organisationen och tydlig kommunikation. Det är även önskvärt att ledaren 

uppmuntrar de övriga volontärerna att nå uppsatta mål inom organisationen.   

 

Resultatet i studien visar även att motivation kommer från eget intresse, engagemang och 

deltagande i organisationen. Ledarna motiverar sina medarbetare genom att själva vara 

engagerade i arbetet samt att de visar att arbetet i sig är betydelsefullt. Den största 

motivationskällan kommer därför från individen själv vilket innebär att ledaren inte behöver 

inspirera sina medarbetare i någon större utsträckning utöver att utföra arbetet. Det innebär i sin 

tur att om den inre motivationen saknas hos personen i fråga kommer hon heller inte känna 

motivation i arbetet.  

 

Vi gick in i studien med en bestämd förförståelse vilken innebar att ledare i ideella 

organisationer behöver använda en annan form av motivation än kommersiella företag för att 

motivera sina medarbetare. Detta på grund av att kommersiella företag använder sig av 

ekonomisk ersättning i utbyte av arbetskraft vilket ideella organisationer inte har möjlighet till. 

Vi ansåg att detta var ett skäl till att ledare i ideella verksamheter skulle ha svårare att motivera 

sina volontärer och därför vara tvungna att använda sig av en specifik form av ledarskap i sina 

organisationer.  

      Det har under processens gång visat sig att de som engagerar sig ideellt har ett grundat 

intresse för organisationens arbete vilket ofta är motiverande nog för volontärerna. Det krävs 

heller ingen specifik form av ledarskap då situationsanpassat ledarskap är det mest 

eftertraktade. Svaren på våra frågeställningar leder därmed till att våra fördomar om ledarskap 

i ideella organisationer bestrids.  

 

  



37 
 

8. Avslutande sammanfattning och reflektioner 

I uppsatsens sista kapitel nedan kommer en kort sammanfattning av studien att redogöras. Vi 

kommer även föra en diskussion kring processen samt redovisa våra egna reflektioner. Kapitlet 

avslutas sedan med våra förslag på vidare forskning.  

 

Vi har genomfört en studie med syfte att undersöka samt analysera ledarskap och motivation i 

ideella organisationer. Vår problematik utgår från att ledare i ideella organisationer behöver 

motivera sina medarbetare på ett annorlunda vis till skillnad från ledare i kommersiella företag. 

Vi utgick från både ledare samt medarbetares perspektiv. Då ideella organisationer omfattar ett 

brett område gjordes en avgränsning för att skapa en klarare bild. Vår tidigare forskning 

grundade sig i fyra artiklar samt en doktorsavhandling och användes för att skapa en bredare 

syn på hur organisationer samt ideellt arbete fungerar i dagens samhälle.  

      Vi gick in med tanken att artiklar kopplade till vårt valda ämne skulle vara relativt enkelt 

att hitta, det visade sig dock att studier om detta område är begränsat. Vi valde därför att utgå 

från forskning om organisationer, samt civilsamhällets roll tillsammans med ideella 

organisationer. Våra teoretiska utgångspunkter kändes klara redan från start där ledarskap 

spelar huvudrollen samt backas upp av motivation och Foucaults maktbegrepp.  

 

Valet av metod föll på kvalitativ då vi ansåg att vi ville göra en djupare undersökning än vad 

kvantitativ forskning med enkäter kan ge. Då vi redan hade en förförståelse om vårt valda ämne 

valdes hermeneutiken som metodansats. Vår förförståelse bestreds i studiens gång vilket 

innebar att vi skapade ny förståelse för detta ämne. Genom att vara medvetna om de fördomar 

vi redan hade blev det enklare att införskaffa sig ny information kring vårt valda ämne. Vårt 

urval gick som planerat från början, vi fick möjlighet att intervjua tre organisationer vars arbete 

skiljer sig. Vi har dock insett att vårt resultat inte går att applicera på fler organisationer, då det 

hade krävt ett betydligt större urval. Våra tre organisationer skiljer sig dels i arbetsuppgifter och 

dels i sättet att leda och styra organisationen från grunden. Då våra informanter finns utspridda 

geografiskt var vi tvungna att använda oss av olika tillvägagångssätt i intervjuerna. Vi använde 

oss av fysiska möten, videosamtal samt telefonsamtal. Vi var rädda att detta skulle leda till att 

intervjuerna inte skulle bli likvärdiga då man går miste om kroppsspråk och mimik. Vi anser 

dock att detta i slutändan inte påverkade vårt resultat avsevärt trots att ett och samma 

tillvägagångssätt hade varit att föredra.  
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Genom vår insamlade empiri kunde vi utläsa att det inte finns någon specifik typ av 

ledarskapsstil som efterfrågas, utan snarare en situationsanpassad form. Något vi fann 

gemensamt hos alla organisationer var att ledaren bör vara tydlig i sin kommunikation samt 

inneha förmågan att kunna entusiasmera sina volontärer. Det är även viktigt att ledaren ser till 

alla individers olikhet och tar hänsyn till detta. Alla våra ledare använder sig av olika metoder 

för att motivera volontärer, bland annat information och uppmuntran.  

      Genom samtal med medarbetarna visade det sig dock att dessa inte känner något större 

behov av motivation då arbetet de utför i organisationen samt dess syfte är motiverande nog. 

Den största motivationsfaktorn verkar därför vara ett intresse för organisationens arbete samt 

att de individer som är delaktiga delar de syften och värderingar som finns. Detta var något som 

gick emot den fördom vi hade kring ideella organisationer då vår tanke var att ledarna var 

tvungna att använda sig av någon form av motivation för att ersätta den ekonomiska ersättning 

som inte existerar i ideellt arbete.  

      Vi hade en avgränsning angående personlig vinning till följd av det ideella arbetet. Vi tänkte 

att de individer som inte har någon form av personlig vinning från organisationens arbete istället 

är i behov av någon form av motivation för att arbeta, detta stämmer dock inte i våra 

organisationer. Denna uppsats har gett oss ny kunskap om hur ideella organisationer fungerar i 

dagens samhälle och vi önskar att den kan vara till nytta för andra som intresserar sig för ideella 

organisationer och deras arbete i framtiden.  

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Genom vårt resultat kan vi utvisa att det varit intressant att vidare undersöka ledarskapet hos 

vardera organisationen, dock på ett djupare plan. Att endast fokusera på en av organisationerna 

och då intervjua fler personer hade kunnat ge ytterligare kunskap angående ledarskapet, hur 

ledaren skapar delaktighet i gruppen samt hur volontärer motiveras. Teoretiska begrepp som då 

kan vara användbara för analys är Hochschilds (2012) teori om emotionellt arbete samt Scheffs 

(1994) teori om sociala band.   



39 
 

Referenslista 
 

Litteratur 

 

    Ahrne, Göran & Hedström, Peter (1999). Organisationer och samhälle; Analytiska 

perspektiv. Studentlitteratur: Lund 

  

    Angelöw, Bosse (2013). Ledarskapshandboken: att utveckla och stärka ledarskapet. 

Stockholm: Natur & kultur 

 

    Asproni, Giovanni (2004). Motivation, Teamwork, and Agile Development. Agile Times, 

Vol. 4. 

http://www.giovanniasproni.com/articles/MotivationTeamworkAndAgileDevelopment.pdf  

Tillgänglig 2019-03-14   

 

Birkler, Jakob (2012). Vetenskapsteori - En grundbok. 2 uppl. Liber: Stockholm 

 

Dalen, Monica (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning Ab 

  

    Foucault, Michel. (2008). Regementalitet. I T. Götselius & U. Olsson (Red.) Diskursernas 

kamp. Stockholm: Symposium. 

  

    Harding, Tobias (2012). Framtidens civilsamhälle: underlagsrapport 3 till 

Framtidskommissionen. Stockholm: Statsrådsberedningen, Regeringskansliet 

  

    Hein, Helle Hedegaard (2012). Motivation: motivationsteorier & praktisk tillämpning. 1. 

uppl. Stockholm: Liber 

 

    Hochschild, Arlie Russell (2012). The managed heart: commercialization of human feeling. 

Berkeley: University of California press. 

  

    Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina & Wigerfelt, Anders S (2013). Det 

finns inget mer svenskt än Ikea. Arbetsmarknad & Arbetsliv. ISSN 1400-9692, Vol 19:2, s. 

27-40 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-30535 

Tillgänglig 2019-02-20 

  

    Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

    Lindquist, Bert (2011). Deltagande integrerar individ och organisation. En teoretisk studie i 

integrationens former, mekanismer och processer. Sociologiska institutionen. 151 pp. 

Uppsala. ISBN 978-91-506-2197-6.  

  



40 
 

    Loga, Jill (2018). Sivilsamfunnets roller i velferdsstatens omstilling. Norsk sosiologisk 
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Bilaga 1 

Intervjuguide ledare  

Vi vill börja med att tacka för att du har tid och lust att ställa upp på vår intervju! Vi vill också 

fråga om det är okej att vi spelar in den, för att sedan kunna transkribera? Vi vill också 

påminna om att du är anonym under hela vår process, inga namn kommer att nämnas. Du 

behöver inte heller svara på alla frågor, du har alltså alltid rätt att neka.  

 

Bakgrundsfrågor  

 

Hur kommer det sig att du hamnade i denna organisationen? 

Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Vad är ert huvudsakliga syfte i organisationen? 

Hur trivs du med arbetet inom organisationen? 

Vad gör du när du inte arbetar för denna organisation? 

  

TEMA 1 – Ledarskap 

 

- Vad anser du gör en bra ledare i en ideell verksamhet? 

- Hur anser du att du som ledare är/passar på denna arbetsplats? 

- Finns det något i ledarskapet du skulle vilja ändra på? 

- Hur skulle du beskriva din ledarroll? 

- Vad är den viktigaste faktorn inom ledarskap för dig i en ideell verksamhet? 

  

TEMA 2 – Motivation 

 

- Vad är det för typ av stämning på din arbetsplats? 

- Hur gör du som ledare för att motivera till arbete? 

- Hur gör du för att motivera dig själv till arbete? 

- Vad har du som ledare för krav på dina medarbetare?  

- Vet de vad som förväntas av dig? 

- Får du någon form av ersättning för ditt arbete? 

 

TEMA 3 – Ledarskapsstilar 

 

- Hur hanterar du som ledare ett problem på arbetsplatsen? Kan du ge ett exempel? 

- Om du som ledare hade fått välja mellan att styra verksamheten med värderingar eller 

regler, vad hade du valt och varför? 

- Hur ser du som ledare på medarbetarsamtal eller liknande? 

- Hur gör du som ledare för att coacha dina medarbetare? 

 

 

 

Nu känner vi oss klara med vår intervju, känner du att du har något att tillägga?  

Var det någon fråga som du blev förvånad över att vi ställda, eller saknade du någon fråga? 

Tusen tack! 

 

 

  



43 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide medarbetare  

Vi vill börja med att tacka för att du har tid och lust att ställa upp på vår intervju! Vi vill också 

fråga om det är okej att vi spelar in den, för att sedan kunna transkribera? Vi vill också 

påminna om att du är anonym under hela vår process, inga namn kommer att nämnas. Du 

behöver inte heller svara på alla frågor, du har alltså alltid rätt att neka.  

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur kommer det sig att du hamnade i denna organisationen? 

Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Vad är ert huvudsakliga syfte i organisationen? 

Hur trivs du med arbetet inom organisationen? 

Vad gör du när du inte arbetar för denna organisation? 

  

TEMA 1 – Ledarskap 

  

- Vad anser du gör en bra ledare i en ideell verksamhet? 

- Hur anser du att din ledare är/passar på denna arbetsplats? 

- Finns det något i ledarskapet du skulle vilja ändra på? 

- Hur skulle du beskriva din ledare? 

- Vad är den viktigaste faktorn inom ledarskap för dig i en ideell verksamhet? 

  

TEMA 2 - Motivation 

  

- Vad är det för typ av stämning på din arbetsplats? 

- Hur gör din ledare för att motivera till arbete? 

- Hur gör du för att motivera dig själv till arbete? 

- Vad har din ledare för krav på dig?  

- Vet du vad som förväntas av dig? 

- Får du någon form av ersättning för ditt arbete? 

 

TEMA 3 – Ledarskapsstilar 

 

- Hur hanterar din ledare ett problem på arbetsplatsen? Kan du ge ett exempel? 

- Om din ledare hade fått välja mellan att styra verksamheten med värderingar eller 

regler, vad tror du hen hade valt och varför? 

- Hur ser din ledare på medarbetarsamtal eller liknande? 

- Hur gör din ledare för att coacha er (medarbetare)? 

 

 

Nu känner vi oss klara med vår intervju, känner du att du har något att tillägga?  

Var det någon fråga som du blev förvånad över att vi ställda, eller saknade du någon fråga? 

Tusen tack!  
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