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Syfte:  Syftet med studien är att ge rekommendationer till organisationen Riksförbundet  
 Sveriges Unga Katoliker (SUK) om hur de kan bevara kontinuiteten inom förbundet.  
 Rekommendationerna tillkommer genom analys av hur SUK kan ta vara på den tysta 
 kunskapen som finns hos deras anställda och frivilliga medarbetare, samt vilka  
 faktorer som motiverar till ett frivilligt ledarskap. 
 
Metod: Fallstudien har en kvalitativ ansats med inslag av kvantitativa antydningar. Två  
 intervjuer har genomförts med anställda på SUK, samt en via e-post med ytterligare 
 en anställd. En mindre enkätundersökning har genomförts bland ideella ledare inom 
 Stockholmregionen i SUK.  
 
Teori:  Detta kapitel börjar med en överblick över definitioner av tyst kunskap och därefter 
 följer tvåfaktorsteorin som är en motivationsteori. Detta avsnitt redovisar teorier från 
 Polanyi, Nonaka, samt Herzberg. 
 
Empiri:  I detta avsnitt presenteras den data som samlats in genom SUK:s hemsida,   
 intervjuer, samt den mindre enkätundersökningen. 
 
Analys:  Under denna del analyserar vi det material som samlats in under empiri avsnittet  
 med hjälp av de teorier som presenterats i teoriavsnittet. Data från intervjuerna  
 ställs mot teori om tyst kunskap och enkätundersökningens resultat analyseras med 
 hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori. 
 
Slutsats:  De viktigaste slutsatserna är att SUK bör bevara organisationens tysta kunskap  
 genom att ta fram ett symboliskt organisationsspråk i form av lathundar och  
 mallar. Kommunikationen inom organisationen måste förbättras, och SUK bör införa 
 en praktisk del i ledarutbildningen, som också kan fungera som en överföring av  
 tyst kunskap. Fortsatt slutsats är att motivationsfaktorerna avancemang och  
 prestation är viktigast både enligt SUK:s frivilliga arbetare och anställda. SUK bör ta 
 hänsyn både till motivationsfaktorer och hygienfaktorer, då båda är viktiga för att 
 skapa kontinuitet. 
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Abstract 
 
 
Title:             How to create contingency in a Non-Profit organization – A case study about the   
                      National association Sweden's Young Catholics 
 
Course:        Bachelor Thesis in Business Administration Leadership alignment 15 ECTS 
 
Authors:      Cecilia Bergman & Dijana Todorovic 
 
Mentor: Göran Grape 
 
Key words: Non-profit Organization, Tacit knowledge, Polanyi, Motivation factors, Herzbergs 

motivation theory, SECI-model, Nonaka, SUK 

Purpose: The purpose of the essay is give the association Sweden's Young Catholics 
recommendations how to maintain the contingency within the organization. The 
recommendations arises through analysis about how Sweden's Young Catholics can 
preserve the tacit knowledge that the employees and volunteers have, and which factors 
motivates to volunteer leadership.  

 
Methology:  For this case study we have used a qualitative method with a touch of a quantitative 
 method. We did two interviews with employees and one through e-mail with another 
 employee. We also did a minor poll with volunteers in the Stockholm region in  
 Sweden's Young Catholics. 
 
Theoretical  
perspective: This chapter starts with an overview over different definitions of tacit knowledge and there 

after a theory about motivation. This chapter illustrates theorys by Polanyi, Nonaka, and 
Herzberg. 

 
Empiric:       This chapter declares material and interviews made for this thesis. Material about the 
  organization from the website for Sweden's Young Catholics, the interviews about 
  tacit knowledge and the poll about motivation. 
 
Analysis:  In this section we analyse all the material and interviews collected in the empiric section 

with help of the theories from the theoretical chapter. The interviews with the tacit 
knowledge and the poll with help of Herzberg's theory. 

 
Conclusion: The most important conclusion is that Sweden's Young Catholics should keep their tacit 

knowledge by developing a symbolic organizational language in shape of reference 
guides. The communication in the organization also has to improve and Sweden's Young 
Catholics should have a practical part in their leadership course which also can serve as a 
transfer of tacit knowledge. Other conclusions are that the most important motivation 
factors is promotion and performance according to both employees and volunteers. 
Although Sweden's Young Catholics should take both motivation factors and hygiene 
factors in their consideration, because they are both important for keeping the contingency 
in the organization. 

 
 

 3



 
 

Förord 
 

Vi vill rikta uppmärksamhet till alla dem som stöttat och hjälpt oss  

med arbetet i denna uppsats och gjort den möjlig att genomföra. 

 

Ett stort tack riktas till Göran Grape som varit vår handledare genom detta  

arbete och som givit oss motivation.  

Vidare önskar vi tacka opponenter, uppsatsgruppen, alla dem som ställt upp på intervjuer och enkäter, 

alla läsare, samt nära och kära som fått stötta oss under arbetets gång. 

 

Tack! 

 

Cecilia Bergman & Dijana Todorovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



Innehållsförteckning
1  INLEDNING.................................................................................................................................... 7 

1.1 Problembakgrund ...................................................................................................................... 7 
1.1 Problembakgrund........................................................................................................................... 7 

1.2 Problemdiskussion .................................................................................................................... 8 
1.3 Problemformulering .................................................................................................................. 8 
1.4 Syfte .......................................................................................................................................... 9 
1.5 Begreppsdefinitioner ................................................................................................................. 9 

2 METODVAL................................................................................................................................... 10 
2.1 Val av metod............................................................................................................................ 10 
2.2 Val av fall................................................................................................................................. 10 
2.3 Insamling av data .................................................................................................................... 10 

2.2.1 Intervjuerna...................................................................................................................... 11 
2.2.2 Enkätundersökningen ...................................................................................................... 12 
2.2.4 Genomförande av enkät................................................................................................... 12 

2.3 Alternativa metoder ................................................................................................................. 13 
2.4 Validitet ................................................................................................................................... 13 
2.5 Reliabilitet ............................................................................................................................... 14 

3 TEORIER OCH MODELLER........................................................................................................ 15 
3.1 Teorival.................................................................................................................................... 15 
3.2 Tyst kunskap............................................................................................................................ 15 

3.2.1 SECI-modellen ................................................................................................................ 17 
3.3 Frederick Herzbergs Tvåfaktorsteori....................................................................................... 18 

4   EMPIRI ......................................................................................................................................... 20 
4.1 SUK......................................................................................................................................... 20 

4.1.1 SUK:s interna organisationsmodell ................................................................................. 21 
4.1.2 SUK:s externa organisationsmodell ................................................................................ 23 

4.2 Hur SUK arbetar med ledarutveckling idag............................................................................ 23 
4.3 Redovisning av intervjudata.................................................................................................... 25 

4.3.1 Kontinuitet ....................................................................................................................... 25 
4.4 Spridning av kunskap .............................................................................................................. 26 
4.5 Ledarutveckling....................................................................................................................... 29 
4.6 Motivation ............................................................................................................................... 31 
4.4 Enkätundersökning.................................................................................................................. 31 

5  ANALYS ........................................................................................................................................ 34 
5.1 Analys av tyst kunskap............................................................................................................ 34 

5.1.1 Analys av SUK utifrån SECI-modellen........................................................................... 35 
5.2 Analys av motivation............................................................................................................... 36 

5.2.1 Analys av motivationsfaktorer......................................................................................... 36 
5.2.2 Analys av hygienfaktorer................................................................................................. 37 

6  RESULTAT .................................................................................................................................... 38 
6.1 Rekommendationer till hur SUK kan bevara sin tysta kunskap för att skapa kontinuitet ...... 38 
6.2 Rekommendationer till hur kunskapen om vilka faktorer som motiverar till ideellt ledarskap 
kan förbättra SUK:s kontinuitet .................................................................................................... 39 

7 SLUTSATS ..................................................................................................................................... 41 
8 AVSLUTANDE DISKUSSION...................................................................................................... 42 

8.1 Implikationer ........................................................................................................................... 42 
8.2 Rekommendationer ................................................................................................................. 42 
8.3 Kritik ....................................................................................................................................... 43 

Referenslista....................................................................................................................................... 44 
 

 5



Illustrationsförteckning
Illustration 1: Nonakas SECI-modell................................................................................................. 18 
Illustration 2: Herzbergs motivations- och hygienfaktorer ................................................................ 19 
Illustration 3: Organisationsmodell för SUK år 2008 ....................................................................... 21 
Illustration 4: Diagram över hur många av ledarna som fick lära sig kunskap på egen hand eller fick 
hjälp från SUK. .................................................................................................................................. 32 
Illustration 5: Tabell över fördelning av motivationsfaktorer bland frivilliga ledare inom SUK ...... 32

Bilagor
BILAGA 1 

Intervjuguide .................................................................................................................................46 
BILAGA 2 

Enkätundersökning........................................................................................................................47 
BILAGA 3 

Enkät..............................................................................................................................................49 

 6



1  INLEDNING 
Nedan ges en överblick över dagsläget för ideella organisationer och de problem som kretsar kring 

dessa. Bakgrunden syftar till att ge en överblick över hur det ser ut idag för att vidare leda in på en 

problemdiskussion med några frågeställningar som ligger till grund för studien. Därefter följer syftet 

med studien samt en begreppsdefinition för att klargöra de begrepp som kommer att användas 

framöver. 

 

1.1 Problembakgrund 

Förändringar som har påverkat den ideella sektorn exempelvis globalisering, vilket innebär en 

förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga 

beroendeförhållanden.1  Även förändringar som inträdet i Europeiska Unionen (EU), och IT-

revolutionen, där informationsspridning har varit centralt, har påverkat den ideella sektorn.2

 Den ideella sektorn ses numera som en egen samhällssektor, den tredje sektorn, som varken 

tillhör den offentliga eller privata sektorn. I Sverige är ungefär halva befolkningen engagerad i någon 

form av ideell verksamhet, och många har någon gång varit ideellt engagerade i sitt liv. För att en 

organisation ska ses som ideell behöver den ett ideellt ändamål, alltså ett icke-vinstdrivande ändamål. 

Då förändringar sker i allt snabbare takt idag gäller det även för de ideella organisationerna att hänga 

med i det snabbare förändringstempot.3   

 I ideella organisationer arbetar de flesta utan att få betalt. De ideella organisationerna leds utav 

styrelser där folk är förtroendevalda av organisationens medlemmar att sitta ett år i taget. Ett problem 

med dessa organisationer är att fastställa en kontinuitet och stabilitet i verksamheten, då folk endast 

ställer upp med frivilligt arbete och på kort tidsbegränsade mandat. Efter varje år ser organisationens 

ledning oftast helt annorlunda ut. Många ideella organisationer styrs också av ungdomar, vilket 

automatiskt leder till att ledarskapet byts ut relativt ofta som en naturlig anledning av att ungdomar 

växer upp. Därför har ett projekt som kallas Ideell Arena uppstått, vars syfte är att utveckla kunskap, 

ledarskap och organisation inom den ideella sektorn. Ideell Arenas uppgift är att lyfta fram och 

synliggöra den tysta kunskap rörande det ideella ledarskapet som redan finns i organisationerna.4    

                                                 
1    Nationalencyklopedin online, http://www.ne.se/artikel/183301(2008-11-17) 
2 IT-revolutionen,  

http://www.tvarsnitt.vr.se/tvarsnittjoel/huset/huvudmeny/nummer496/vagentillpratsamhalletitrevolutionenochvetenskapen
.4.1d4cbbbb11a00d342b0800013055.html (2009-01-12) 

3 Ideell Arena, http://www.ideellarena.se/t3.aspx?p=704261(2008-10-12) 
4 Ideell Arena, http://www.ideellarena.se/t3.aspx?p=704261(2008-10-12) 
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Tyst kunskap är kunskap som inte är uttalad.5 Ideell Arena fungerar som en mötesplats för ledare inom 

den ideella sektorn och drivs av ett femtiotal ideella organisationer.6   

Ytterligare ett problem är att ledare i ideella organisationer oftast inte har någon formell ledarutbildning, 

utan lär sig att leda under tiden som ledare. ”De lär sig bygga skeppet samtidigt som de seglar iväg med 

det”.7 Dock är oftast ledare i ideella organisationer mer kreativa och påhittiga då deras engagemang är 

på frivillig basis om man jämför med kommersiella organisationer. Emellertid börjar utvecklingen gå 

mot att man i den ideella sektorn allt mer implementerar traditionellt chefskap som påminner om den 

kommersiella sektorns.8

 

1.2 Problemdiskussion  

Christer Leopold hävdar att den ideella sektorn bör bibehålla sin särart och inte fungera som de 

vinstdrivande organisationerna då dessa två sektorer arbetar med så olika typer av arbetskrafter.9 Dym & 

Hutson menar att ideella ledare ses som välmenande och mindre välutbildade och talangfulla än 

kommersiella ledare. Ideella ledare ses som amatörer och socialarbetare, som driver sina föreningar med 

hjälp av statligt stöd samt stöd av gåvor från näringslivet och grannar.10

 Dock menar Dym & Hutson att framgångsrika ledare arbetar med inspirerande mål och menar 

att det inte alltid är så lätt att vara ledare i en ideell organisation. Det är inte enkelt att få sina 

medlemmar att ställa upp med sin tid gratis. Dessa ledare uppmanar sina medarbetare att lägga all sin 

fria tid och energi på ledarens och organisationens mål.11   

 Därför är det intressant att studera hur man utvecklar och motiverar ledarskap i frivilliga 

ungdomsorganisationer, samt hur man överför den tysta kunskapen från de som har den till de nya 

ledare som tar över.  

 

1.3 Problemformulering 

Grundproblemställningen är därmed hur skapar man kontinuitet i en frivillig organisation som 

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, där ledarskapet ofta byts ut på grund av att det är 

ungdomsorganisation? 

 

                                                 
5 Michael Polanyi (1967). The Tacit dimension. Garden City New York, S. 4 
6 Ideell Arena, http://www.ideellarena.se/t3.aspx?p=704261(2008-10-12) 
7 Barry Dym & Harry Hutson (2005). Leadership in Nonprofit Organizations. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 

S.47f 
8 Ibid, S.47f 
9 Christer Leopold (2006) Professionell ideell : om att verka med ideell logik. Stockholm.: Sober Förlag, S.32 
10 Barry Dym & Harry Hutson (2005). Leadership in Nonprofit Organizations. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 

S.51 
11 Ibid, S.98 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att ge rekommendationer till organisationen Riksförbundet  Sveriges Unga 

Katoliker (SUK) om hur de kan bevara kontinuiteten inom förbundet. Rekommendationerna 

uppkommer genom analys av hur SUK kan ta vara på den tysta  kunskapen som finns hos deras 

anställda och frivilliga medarbetare, samt vilka faktorer som motiverar till ett frivilligt ledarskap. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Nedan följer definitioner av de begrepp som förekommer i syftet samt fortsättningsvis i denna studie: 

Frivillig arbetskraft – Innebär i denna uppsats en person som av fri vilja väljer att arbeta eller utföra ett 

uppdrag utan att få någon lön för mödan. 

Ideell organisation – En sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma 

ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen.12

Kontinuitet – Obrutet sammanhang i tiden eller rummet.13  I denna  studie syftar kontinuitet till att ett 

sammanhang bibehålls inom förbundet vilket skapar en stabilare organisation, där inte ”hjulet måste 

uppfinnas på nytt” varje år. 

Motivera –  Syftar här till att skapa ett intresse för något eller att ge själ för något. Skapa motivation 

vilket innebär att sätta igång de processer som upprätthåller och riktar beteenden.14

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker – Kommer i fortsättningen i denna studie att benämnas enbart 

SUK. 

Tyst kunskap - Engelska tacit knowledge, term först använd av Michael Polanyi för de uppfattningar, 

sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt handlande.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12  Nationalencyklopedin online, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/artikel/209831 (2008-10-10)  
13  Nationalencyklopedin online, http://www.ne.se/artikel/1178961/1178961 (2008-11-21) 
14  Nationalencyklopedin online, http://www.ne.se/artikel/259479 (2008-10-10) 
15  Nationalencyklopedin online, http://www.ne.se/artikel/1175546 (2008-11-21) 
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2 METODVAL 

I följande kapitel kommer metodvalet för studien att redovisas och diskuteras. Det görs en motivering 

till val av undersökningsfall samt till det tillvägagångssätt som har använts för att samla in data för att 

kunna besvara studiens syfte. Därefter kommer även alternativa metoder att diskuteras, samt studiens 

validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Val av metod 

Då studiens syfte är att vägleda SUK i hur de kan skapa kontinuitet inom förbundet genom att ta vara på 

den tysta kunskap som finns hos deras medarbetare samt att ta reda på vilka faktorer det är som 

motiverar frivilligt ledarskap, har uppsatsen därför utformats som en fallstudie.16 Det är en enkel 

fallstudie med en kvalitativ ansats med inslag av kvantitativa antydningar.17 Det vetenskapliga synsättet i 

studien är hermeneutiskt då vi genom tolkning av antaganden får förståelse för det fenomen som 

undersöks.18 Studien har vidare en deduktiv ansats då vi utgår från teorier för att se om dessa kan prövas 

i det aktuella fallet.19

  

2.2 Val av fall 

Anledning till att vi har valt SUK som studieobjekt beror på att det är en organisation som har uttryckt 

att de har stora problem med att finna en kontinuitet i sitt arbete, dels på grund av att det är en 

ungdomsorganisation där medlemmar och ledare ofta byts ut men även på grund av att det saknas bra 

struktur och mallar för att ta tillvara på den tysta kunskap som ledare inom SUK bär på. Därför har vi 

funnit det spännande att studera vad detta kan bero på samt att bistå SUK med hjälp i hur de ska lösa 

problemet med att skapa kontinuitet i förbundet. Det är även intressant att ta reda på vilka faktorer det är 

som motiverar folk att engagera sig i frivilligt ledarskap, då detta även kan vara av nytta för SUK att 

känna till för att lättare kunna skapa kontinuitet i sin organisation.  

2.3 Insamling av data 

Teoretisk data har insamlats genom vetenskapliga artiklar inom ämnet tyst kunskap och motivation. För 

att finna olika studier som berör ämnet ledarskapsutveckling och ideella organisationer har vi använt oss 

av sökmotorer för vetenskapliga artiklar genom Libris hemsida. Analysen kring de insamlade data har 

                                                 
16   Asbjørn Johannessen & Per Arne Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. S. 56 
17 Ibid, S. 67-79 
18 Runa Patel & Bo Davidson (1994). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. Lund: Studentlitteratur. 2 uppl. S. 25-27 
19 Ibid, S. 21  
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genomförts med hjälp av teorier och modeller som vi funnit mest lämpade för undersökningen. Teorier 

som vi har använt oss av är Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori om motivation och teori om tyst 

kunskap baserat främst på Michael Polanyis studier inom detta område. Dessutom har vi använt Ikujiro 

Nonakas och Hirotaka Takeuchis SECI-modell om hur man omvandlar kunskap, som i sin tur grundar 

sig på Polanyis studier. Dessa teorier och modeller har sedan använts för att analysera de empiriska data 

om SUK som har sammanställts.  

Vidare har material om SUK:s organisationsstruktur samlats in via organisationens hemsida som 

är informationsmässigt utförlig. För att lättare förstå hur organisationen fungerar i dagsläget är detta 

enligt oss den lämpligaste metoden att använda.  

 Det empiriska materialet rörande SUK som behövs inför denna studie har insamlats genom två 

djupintervjuer med två av de anställda inom förbundet, samt en lättare intervju via e-post med ytterligare 

en anställd inom organisationen. Även en mindre enkätundersökning har genomförts på ledare inom 

SUK med syftet att kunna se vad det är som motiverar dessa att ställa upp och arbeta ideellt. 

2.3.1 Intervjuerna 

Data rörande organisationens tysta kunskap samt mer ingående information om hur ledarutveckling 

inom SUK går till har insamlats genom intervjuer med tre anställda inom SUK. Valet av personer att 

intervjua när det gäller insamlandet av denna information är anställda inom SUK, då dessa anses ha den 

bästa kunskapen inom det område vi avser studera.  

Intervjuerna ämnade från början vara strukturerade. Det innebär att intervjuerna är baserade på en 

intervjuguide med fast uppsättning frågeställningar med en viss ordningsföljd som bestäms innan 

intervjun genomförs.20  Dock följdes inte intervjuguiden strikt då intervjuerna inte behövde jämföras 

med varandra. Intervjufrågorna blev därmed öppna vilket gav ett utrymme för följdfrågor, som i sin tur 

gav möjlighet för intervjupersonen att utveckla sina svar på frågorna desto mer. Intervjuerna fick ibland 

en mer prägel av ett samtal mellan oss och intervjupersonerna. Detta innebär att intervjuerna trots att 

tanken var att dessa skulle vara strukturerade till viss del blev ostrukturerade.21 Intervjuguidens 

huvudsyfte var att fungera som stöd under intervjuerna. Guiden för intervjuerna var uppdelad på tre 

frågeområden: kunskap, kunskapsomvandling och spridning samt ledarutbildning. Samtliga intervjuer 

spelades in efter godkännande av de intervjuade personerna. Detta gav oss möjligheten att kunna gå 

tillbaka och kontrollera insamlad data. 

De som intervjuades för denna studie kallas fortsättningsvis för informanter. Den första intervjun 

genomfördes den 8 december 2008 med SUK:s kanslichef, informant 1. Andra intervjun genomfördes 

                                                 
20   Asbjørn Johannessen & Per Arne Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. S. 97 
21   Ibid, S. 97 

 11



den 10 december 2008 med en av lokalföreningskonsulenterna som för närvarande är den av förbundets 

konsulenter som har arbetat längst inom SUK, informant 2. Den tredje intervjun som genomfördes via e-

post gjordes 18 december 2008 med administratören i SUK, informant 3. 

2.3.2 Enkätundersökningen  

En enkätundersökning valdes att genomföras på ett urval av populationen som bestod av ungdomar 

inom SUK som fungerar som ideella ledare eller på något sätt är ansvariga på olika nivåer inom 

förbundet. Denna population får ingen lön för det arbete de utför i organisationens tjänst. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval som bestod av 15 ideella ledare inom Stockholmsregionen i SUK.22

Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vilka faktorer det är som motiverar ledare 

inom SUK att arbeta ideellt, samt att ta reda på om de har gått någon ledarutbildning inom eller utanför 

förbundet. De som svarade på enkäten kallas fortsättningsvis för respondenter. 

 Enkäten bestod av sakfrågor som huruvida man har en ledar- eller ansvarsposition inom SUK 

eller ej, samt ålder och kön. Den förstnämnda bakgrundsvariabeln var den vi tog hänsyn till i 

enkätundersökningen, de två övriga bakgrundsvariablerna togs ingen hänsyn till då dessa inte ansågs 

vara relevanta för studien. Dessa frågor återfinns i bilaga 3. Bortfall i undersökningen räknas de 

respondenter som svarat att de inte har eller är osäkra på om de har en ledarskapsposition inom SUK 

idag. 

 Vidare fanns fem attitydfrågor där den viktigaste för studien var vilka av Herzbergs fem 

motivationsfaktorer det är som motiverat till det ideella ledarskapet, då respondenten fått numrera dessa 

i skala 1-5, där 1 är störst motivation och 5 står för minst motivation. Övriga attitydfrågor rör 

respondentens ledarutbildning och hur stor hjälp och uppskattning respondenten känner att de har fått 

från SUK. Dessa sistnämnda attitydfrågor har vi tagit mindre hänsyn till i enkätundersökningen även om 

de också kan vara av visst intresse för vår studie. Detta på grund av att huvudsyftet med 

enkätundersökningen var att utreda vilka faktorer som motiverade till frivilligt ledarskap.  

2.3.3 Genomförande av enkät 

Den 14 december 2008 genomfördes en enkätundersökning via e-post till ett 40 tal ledare inom SUK där 

urvalet var ett bekvämlighetsurval på unga ledare i förbundsstyrelsen samt till SUK:s regionstyrelser 

och styrelser för SUK:s nationella grupper. Den återfinns i bilaga 2. Dock inkom endast svar från 11 av 

samtliga ledare, som dessutom inte var kompletta. Det upptäcktes även att enkäten var problematisk i 

den mening att vi inte kunde jämföra den med Herzbergs tvåfaktorsteori vilket var tanken med 

                                                 
22 Urvalsstrategier, http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.htm (2009-01-12). 
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undersökningen då våra motivationsfaktorer var svåra att översätta till Herzbergs motivationsfaktorer. 

Därför krävdes en omformulering av vissa frågor för att kunna använda dessa i studien.  

En ny enkätundersökningen genomfördes därför den 10 januari 2008 på en träff för ideella ledare 

inom SUK i Stockholmsregionen ute på stiftsgården Marielund på Ekerö i Stockholm. Denna enkät 

finns i bilaga 3. Enkäten besvarades av samtliga 15 respondenter som var närvarande på plats. 

Undersökningen hade ett bortfall på 5 svar, då dessa hade svarat att de inte hade en ledar- eller 

ansvarsposition inom SUK idag. Då fanns 10 enkäter kvar som kunde räknas in i undersökningen. 

2.4 Alternativa metoder  

Ett alternativ till den valda metoden skulle kunna vara att man studerar flera ideella organisationer och 

jämför dessa med varandra för att få fram ett annorlunda resultat. Vi skulle även själva kunnat delta på 

en av SUK:s ledarutbildningar för att få en bättre uppfattning om hur dessa genomförs och hur de är 

utformade.  

 Ett annat alternativ är att enkäten kunde ha varit utformad på ett annorlunda sätt och omfattat 

andra typer av frågeställningar, samt att de kunde ha gjorts på ett större mer slumpmässigt urval på 

ledare inom hela SUK och inte bara inom Stockholmsregionen, vilket kunde ha gjort urvalet 

representativt för hela organisationen. Vad det gäller intervjuerna kanske man skulle ha valt att inte ha 

strukturerade frågor, men då skulle det ha varit svårare att få fram den information som eftersöktes för 

att kunna besvara syftet.  

Det kunde även ha genomförts fler intervjuer med fler anställda eller före detta anställda inom 

SUK, eller med ideella ledare ur förbundsstyrelsen eller före detta förbundsstyrelsemedlemmar. Detta 

skulle förmodligen ha gett ett bättre helhetsperspektiv över hur kontinuiteten har och i dagsläget 

fungerar inom SUK. 

2.5 Validitet 

Validitet innebär hur bra eller relevant studien avser att undersöka det som ska undersökas.23   

Något som kan ha påverkat validiteten är att det är svårt att få fram information om ”tyst 

kunskap” och kontinuitet, dels för att det är svår att formulera bra intervjufrågor för detta men också att 

det är svårt för informanterna att besvara sådana frågor med tydlighet.  

En annan fråga kring validitet och om vi mäter det som avser att mätas är frågor kring SUK:s 

ledarutveckling som har ställts både i intervjuerna och i enkätundersökningen. Frågan är om 

ledarutveckling verkligen är relevant i frågan om tyst kunskap, motivation och förbundets kontinuitet. 

                                                 
23   Asbjørn Johannessen & Per Arne Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. S. 47f 
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I enkätundersökningen under fråga tre är motivationsfaktorerna uppradade efter Herzbergs 

faktorer, men med en tolkning av oss för varje faktor för att göra det lättare för respondenterna att förstå 

frågorna. Detta kan naturligtvis påverkat resultatet eftersom vi har tolkat faktorerna på ett visst sätt som 

kanske inte Herzberg själv har gjort, vilket kan ha lett till att frågorna blivit mer ledande för 

respondenterna. Dessutom är Herzbergs motivationsteori grundad på vinstdrivande företag och inte 

ideella organisationer, vilket gör att validiteten kan påverkas av detta. Dock anser vi att dessa teorier 

trots allt är de som är mest lämpade för studien. 

2.6 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig data är, om man skulle få fram samma resultat om samma 

undersökning upprepas.24  

 Som sagts ovan är det osäkert om man verkligen har fått fram relevant information för den tysta 

kunskapen eller ej, och om det är rätt frågor som har ställts i intervjuerna. För större tillförlitlighet kunde 

fler intervjuer ha gjorts med fler anställda eller även med ideella ledare för att få ett bredare perspektiv 

på vad det gäller kontinuitet och tyst kunskap inom SUK:s organisation. Intervjuer kunde även ha gjorts 

med före detta anställda eller ideella ledare inom SUK. Detta för att skapa en större bredd och 

tillförlitlighet för insamlad data.  

Dock anser vi att informanterna var relevanta för denna studie då dessa har den största 

kunskapen i hur organisationen i dagsläget fungerar. De har alla tre varit aktiva inom SUK i flera år 

vardera inom olika områden i förbundet vilket gör att vi bedömer att just dessa informanter är väl 

lämpade för att besvara intervjufrågorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24   Asbjørn Johannessen & Per Arne Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. S. 28f 
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3 TEORIER OCH MODELLER 

I detta avsnitt presenteras och motiveras de valda teorierna och modeller som använts i denna studie. 

Dessa teorier och modeller används sedan för att analysera de empiriska data som framkommit under 

studien. 

 

3.1 Teorival 

Nedan följer en presentation av de olika teoretiska delarna som analysavsnittet kommer att grunda sig 

på. Studien tar sats i en diskussion kring tyst kunskap och hur man kan föra över den typen av kunskap 

till andra, för att sedan rikta in sig på Frederick Hertzbergs tvåfaktorsteori. Först följer en 

begreppsbeskrivning av tyst kunskap och därefter redogörs för SECI modellen, av Ikujiro Nonaka  och 

Hirotaka Takeuchi, som bygger på Michael Polanyis definition av tyst kunskap.  

 Syftet med andra avsnittet om Herzbergs teori är att skapa en klarare bild kring vad det är som 

ligger till grund för att motivera människor att arbeta. För att beskriva detta på ett bra sätt används 

tvåfaktorsteorin, som delar in faktorer i två typer: hygienfaktorer samt motivationsfaktorer.  

 Kritik som kan riktas mot valen av teori är bland annat att Herzbergs teori grundar sig på 

vinstdrivande företag. Detta skulle i sin tur kunna innebära att vissa av faktorerna är mindre lämpade i 

en icke vinstdrivande organisation. Trots detta anses de valda teorierna vara de som lämpar sig bäst till 

att besvara studiens syfte.    

 

3.2 Tyst kunskap 

Tyst kunskap är ett svårdefinierbart begrepp då många har olika uppfattning om vad det innebär. 

Michael Polanyi var en av de första att tala om tyst kunskap. Ett av Polanyis berömda uttryck är ”we can 

know more then we can tell”,25 med vilket han menade att vi kan mer än vi kan beskriva eller förklara. 

Kunskap inom sådana forskartraditioner förmedlas och skapas främst genom föredöme (exempelvis från 

mästare till lärling), övning och personliga erfarenheter. Detta kan kallas ”tyst” kunskap. Det är en bra 

beteckning därför att basen i kunskapen inte finns i en eller annan språklig formulering utan har att göra 

med verksamheten samt hur man genomför uppgifter.26

Polanyi klassificerar mänsklig kunskap i två kategorier, explicit kunskap samt tyst kunskap. 

Explicit kunskap som refererar till uttalad kunskap som går att sprida, det vill säga kunskap som kan 

uttryckas i ord eller siffror. Dessa representerar dock endast toppen av ett isberg vad det gäller kunskap. 
                                                 
25 Michael Polanyi (1967). The Tacit dimension. Garden City New York, S. 4 
26   Bengt Molander (1996). Kunskap i handling. Uddevalla: Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg S. 38 
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Det andra är “tacit knowledge” det vill säga tyst kunskap. Tyst kunskap är högst personligt, vilket gör 

den svår att kommunicera och formalisera. Subjektiva insikter, intuition och magkänsla faller in under 

denna typ av kunskap. Tyst kunskap är djupt rotat i individens ageranden och erfarenheter, procedurer, 

engagemang, rutiner, ideal, värderingar och känslor. Det är svårt att kommunicera tyst kunskap till 

andra, då det är en analog process som kräver någon form av bearbetning.27   

 Bengt Molander menar att kunskapens centrum eller snarare ort kan delas in i tre olika 

huvudlinjer. Den ligger i respektive: kroppen, kulturen (gemenskapen), och handlingen. Den första 

huvudlinjen har kroppen i centrum för kunskap. Det handlar om att kunskapen kommer från det inre. 

Det är inget som man behöver tänka efter för att genomföra det är bara ett sätt man reagerar på, man 

skulle kunna säga att det är sådant som sitter i benmärgen. Det är ”knowing how” som ses som 

förkroppsligad kunskap, förkroppsligat lärande.28 I denna andra huvudlinje står kulturen eller den 

sociala gemenskapen i centrum för kunskap. Kunskapsbildning och utbildning ses då väsentligen som 

ett växande in i och övertagande av en kultur.29 Den tredje huvudlinjen kan beskrivas som ett 

”pragmatiskt perspektiv”, vilket betyder att det är mänskliga handlingar och handlingsvanor som är det 

primära, inte åsikter, övertygelser och teorierna ”i sig själva”.30 

 Bertil Rolf, som baserat sin studie på Polanyis arbete, menar att det är motiv som utgör 

drivkraften bakom handlandet. Det ger svar på frågan varför man utför en viss handling. Motiven 

behöver inte alltid vara medvetna utan kan även vara omedvetna. Psykoanalysen ser människan som 

driven av dunkla och sammansatta motiv. Motiven kan vara sexuella, som enligt Freud, eller som 

maktbegär enligt Adler. Enligt Freud och Adler är människan inte medveten om dessa motiv och de 

ställer sig frågande till om det är en form av människans tysta kunskap. Freud ger i ”Vardaglivets 

psykopatologi” exempel på att man i många fall kan ställa frågan ”varför” när man möter en 

felhandling. En beskrivning av tyst kunskap svarar däremot på en annan fråga. Handlingsförlopp är ofta 

det varigenom agenten lyckas sätta sin plan i verket. Tyst kunskap besvarar frågan hur eller genom vad  

en viss person genomförde sin handling. Genom vilka hjälpmedel, genom vilken bakgrundskunskap 

åstadkom han det han gjorde? Rolf menar att det finns samband mellan handlingens ”hur” och dess 

”varför”. På varje nivå finns ett varför och ett hur. Varför handlar om motiv och verklighetsbedömning, 

hur talar om de redskap och den kompetens som sätts in för att genomföra handlingen.31   

 
                                                 
27   Ikujiro Nonaka, (1994). "A dynamic theory of organizational knowledge creation", Organization Science, Vol. 5 
      No.1, pp.14-37. 
28 Ikujiro Nonaka,(1998). ”The Concept of BA: Buildning  Foundatuon For Knowledge Creation” Caufornia Management 

Review Vol 40, No.3, pp. 40-54, Spring, S. 45-48 
29 Ibid., s.48 
30 Ibid., s.50 
31 Bertil Rolf (1991). Profession, tradition och tyst kunskap – En studie i Michael Polanyis teori om den professionella 

kunskapens tysta dimension, Örebro: Bokförlaget Nya Doxa AB, S.70-72 
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3.2.1 SECI-modellen 

En av de som byggt vidare på Polanyis teorier är Ikujiro Nonaka, som menar på att den tysta kunskapen 

kan delas in i två dimensioner: teknisk kunskap som omfattar informell skicklighet, samt kognitiv 

kunskap som består av schematiska mentala modeller som tro och andra saker som vi oftast tar för 

givna.32   

 Ikujiro Nonaka har tillsammans med Hirotaka Takeuchi föreslagit en modell för 

kunskapsskapande processer det vill säga en modell över hur man omvandlar olika typer kunskap. 

Kunskapsskapande är en spiral process av interaktion mellan explicit kunskap och tyst kunskap. Det är 

denna ständiga interaktion som bidrar till att skapa ny kunskap. Spiralen kan växa i storlek då den rör 

sig upp genom de olika organisationsnivåerna. SECI-modellen visar på fyra olika lägen, eller processer 

som kan bidra till kunskapsomvandling. Dessa fyra lägen är :  

 Socialisering – Här sker utbytet av tyst kunskap genom att man möts ansikte mot ansikte, eller 

att man genom gemensamma aktiviteter delar en erfarenhet exempelvis genom att umgås, spendera tid 

tillsammans, bo i samma typ av miljö.33

 Externalisering – Externalisering kräver att uttrycket av tyst kunskap och dess översättning blir 

greppbar och kan förstås av andra. Så man måste försöka förtydliga den tysta kunskapen genom att 

exempelvis utveckla olika koncept som gör kunskapen spridningsbar. Under denna del av processen 

ansluter sig individen till en grupp som individen blir ett med, där man omvandlar den tysta kunskapen 

man har till explicit kunskap det vill säga uttalad kunskap. Ett sätt att göra detta på är genom att använda 

sig av ett symboliskt språk som exempelvis metaforer, modeller, hypoteser och så vidare.34

 Kombinering –  Består av konverteringen av uttalad kunskap till mer komplexa uppsättningar av 

explicit kunskap. I detta steg är nyckelfrågan kommunikation och  spridningsprocessen samt 

systematisering av kunskapen. Här omvandlas den nya kunskapen som genererats i det tidigare steget 

genom att använda ett symboliskt språk, som ses som en motsvarighet, eller genom digitala signaler som 

exempelvis metaforer, modeller, hypoteser och så vidare.35

 Internalisering – Denna del av processen är nära kopplad till kunskap som sker genom  

utförande. Kunskapen blir personlig men explicit vilket gör att det kan bli en tillgång för 

organisationen.36 Internaliseringen av nyskapad kunskap är konvertering av uttalad kunskap till 

organisationens tysta kunskap. Detta kräver att individen identifierar kunskapens relevans för sig själv 

                                                 
32 Ikujiro Nonaka, (1998). ”The Concept of BA: Buildning  Foundatuon For Knowledge Creation” Caufornia Management 

Review Vol 40, No.3, pp. 40-54, Spring  
33 Ibid S.40-54 
34 Ibid S.40-54 
35 SECI-modellen, http://www.thecore.nus.edu/landow/cpace/ht/thonglipfei/combination.html (2008-12-15) 
36 Ikujiro Nonaka, (1998). ”The Concept of BA: Buildning  Foundatuon For Knowledge Creation” Caufornia Management 

Review Vol 40, No.3, pp. 40-54, Spring  
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inom organisationens kunskap. Detta i sin tur kräver att man kan finna sig själv i ett större sammanhang. 

Lära genom att göra, utbildning och erfarenhet leder till att individen kan komma åt gruppens och hela 

organisationens kunskapsvärld.37

38   
Illustration 1: Nonakas SECI-modell 

3.3 Frederick Herzbergs Tvåfaktorsteori 

För att besvara frågor som exempelvis om organisationen främjar motivation, stimulans och utveckling 

eller var i organisationen det brister i delegering av ansvar och befogenheter, har Frederick Herzberg 

tagit fram en teori som diskuterar i termer av motivationsfaktorer och hygienfaktorer.39

 Herzberg genomförde en intervjuundersökning av personer på middle-managementnivå, 

exempelvis ingenjörer och redovisningsfolk, i olika företag. Herzbergs analys visar på att 

intervjupersonernas positiva känslor, sådant som ger känsla av framgång eller tillfredsställelse, var nära 

knutna till prestationer, erkännande, befordran, ansvar och arbetsinnehåll. De negativa känslorna, som 

leder till att man inte trivs, var nära knutna till de mer generella förhållandena i företagen så som 

företagets allmänna policy, generella arbetsförhållanden, det vill säga arbetssituationen. Slutsatsen var 

att motivationsfaktorer var de faktorer som gav de anställda en känsla av tillfredsställelse och utlöste 

motivation medan hygienfaktorer visade på faktorer som påverkar graden av otillfredsställelse men som 

                                                 
37 SECI-modellen, http://www.thecore.nus.edu/landow/cpace/ht/thonglipfei/internalization.html (2008-12-15) 
38 SECI-modellen, http://gotjam.pbwiki.com/f/SECI%20conversions.gif (2008-12-18) 
39 Leif Örum, (1983) Aktiv arbetsledning, Malmö: Liber Förlag, S.53 
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inte kan utlösa motivation.40  Det är med andra ord möjligt för en person att vara motiverad samtidigt 

som man kan känna o-trivsel eller tvärtom. 

 Herzberg menar i sin motivationsteori att det är utvecklingsmöjligheter, ansvar och stimulans i 

arbetet som leder fram till ökad arbetsmotivation.41 Det är dessa faktorer som vi kan hitta under 

motivationsfaktorer. Faktorer som vi kan hitta under hygienfaktorer är faktorer som bland annat  lön, 

kamratskap eller den fysiska miljön.  

 

Nedan följer en figur över Herzbergs motivations- och hygienfaktorer: 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

Prestationer Företagspolicy 

Erkännande utifrån prestationer Ledning 

Ansvar för uppgift Lön 

Intresse för jobb Mellanmänskliga relationer 

Avancemang Arbetsförhållanden 

Illustration 2: Herzbergs motivations- och hygienfaktorer 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Jörgen F Bakka, (2001). Organisationsteori – struktur – kultur- processer, Malmö: Liber Förlag AB, S.165-166 
41 Leif Örum, (1983). Aktiv arbetsledning, Malmö: Liber Förlag, S.53 
42 Jörgen F Bakka, (2001). Organisationsteori – struktur – kultur- processer, Malmö: Liber Förlag AB, S.165-166 
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4   EMPIRI 

Detta kapitel ämnar redogöra för den empiri som samlats in genom SUK:s hemsida, intervjuer samt 

enkäter. För att göra delar av empirin mer lättöverskådlig kommer texten redovisas tillsammans med ett 

antal illustrationer. Första delen av kapitlet handlar om SUK som organisation för att skapa en 

bakgrundsförståelse för hur förbundet är uppbyggt. Därefter följer redovisning av de data som 

framkommit under intervjuerna. Slutligen redovisas resultaten från enkätundersökningen. 

 

4.1 SUK 

SUK står för Sveriges Unga Katoliker och är ett riksförbund som grundades den 3 maj 1934 i 

Stockholm under namnet Sveriges Katolska Ungdomsförbund. Sedan den 29 oktober 1949 har 

organisationen hetat Sveriges Unga Katoliker och från den 1 juli 1975 är förbundet ett av staten erkänt 

ungdomsförbund med det registrerade namnet Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker. 

Idag består den ideella organisationen av omkring 3 000 medlemmar, främst i åldern 7-28 år. Dessa 

ungdomar har slutit sig samman i ett riksförbund som samlar ungdomar från hela landet för att 

gemensamt höja ungdomens röst inom Kyrkan och samhället. 
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 43       

    

Illustration 3: Organisationsmodell för SUK år 2008

4.1.1 SUK:s interna organisationsmodell 

Nedan följer en kort förklaring till hur SUK:s interna organisationsmodell fungerar. 

 

Årsmötet 

SUK är en ideell organisation där årsmötet är det högst beslutande organet, vilket innebär att de 

medlemmar som kommer till årsmötet är de som styr organisationen. De som har rösträtt på årsmötet är 

medlemmar mellan 7 och 28 år, yngre eller äldre medlemmar i förbundet har enbart närvaro-, yttrande- 

och förslagsrätt.  

 

Förbundsstyrelsen 

Under årsmötet väljer medlemmarna en förbundsstyrelse som emellan årsmötena styr 

riksorganisationens löpande verksamhet med den verksamhetsplan och budget som antas under 

                                                 
43 SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=2 (2008-11-17) 
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årsmötena som riktlinjer, men ansvarar själva för ekonomin och fördelningen av pengar. 

Förbundsstyrelsen fungerar även som arbetsgivare för anställda inom förbundet.  

 

Utskott 

Till sin hjälp med organisationens löpande arbete har förbundsstyrelsen olika utskott. Utskotten är 

uppdelade i stödjande utskott, vilka arbetar med att förbereda beslutsunderlag inför styrelsemöten och 

vara stödjande i verkställande frågor, och verksamhetsutskott som engagerar sig i verksamhetsfrågor 

som bland annat rör utbildningar och planerande och genomförande av ungdomsdagar.44 De fyra 

stödjande utskott som finns år 2008 inom SUK är följande: Arbetsutskottet (AU), Verkställande 

utskottet (VU), Ekonomiska utskottet (EU) samt Personalutskottet (PU). Följande verksamhetsutskott 

inom SUK år 2008 är: Utbildningsutskottet (UU) och Ungdomsdagsutskottet (UD). Utbildningsutskottet 

är intressant i denna studie just för att det ansvarar för utvecklandet av förbundets ledarutbildningar. För 

utskotten finns utarbetade riktlinjer för att försöka få någon kontinuitet på deras arbete. Utskott skiljer 

sig från arbetsgrupper då dessa inte är knutna till specifika projekt utan är tänkta att fungera som verktyg 

där det sker ett kontinuerligt arbete.45

 

Anställda 

Anställda inom SUK finns till för att sköta förbundets vardagliga kontinuerliga arbete. SUK har ett 

rikskansli som är beläget i Stockholm, och personalen som arbetar där ansvarar för att sköta förbundets 

administration såsom medlemsregistrering, informationsutskick, hemsidan, ekonomin, förbundets två 

tidsskrifter. Förbundet har även i dagsläget tre ungdomskonsulenter vars främsta uppgift är att stödja 

organisationens lokalavdelningar. 

 

Distrikt, regioner och nationella grupper 

Under förbundsstyrelsen finns ett distrikt och fem regioner i hela Sverige. Dessa regioner och distriktet 

har i sin tur egna regionsstyrelser som styr regionerna och har egna årsmöten. De fungerar på samma 

sätt som förbundsstyrelsen bara i mindre skala, samt att de inte har något personalansvar som SUK:s 

förbundsstyrelse har.  

 Vid sidan av regionerna finns även så kallade nationella grupper med sina styrelser. Det finns 

lokalföreningar i SUK som består av större minoritetsgrupper av invandrade katoliker, exempelvis 

polska, eritreanska, kroatiska eller libanesiska föreningar. Dessa lokalföreningar brukar samlas under 

nationella grupper, som är rikstäckande. 

                                                 
44   SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=56 (2008-11-17) 
45 SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=56 (2008-11-17) 
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Lokalföreningar 

Alla lokalavdelningar i SUK ligger under en region, men de nationella föreningarna ligger också under 

en nationell grupp. Lokalföreningarna har i sin tur egna styrelser. Man blir medlem i SUK genom att bli 

medlem i en av förbundets lokalavdelningar.  

 

Valberedning 

Valberedningen består av en grupp som har till uppgift att föreslå kandidater som kan sitta med i SUK:s 

förbundsstyrelse. Det finns några saker som valberedningen tar hänsyn till då de föreslår kandidater till 

en riksstyrelse, dessa är: att de ska vara en dynamisk grupp, fungera och arbeta bra ihop och även trivas 

tillsammans. Valberedningen funderar också över vad kandidaterna kan tillföra gruppen, vad de har för 

intressen och om de har tid att engagera sig.46

 

4.1.2 SUK:s externa organisationsmodell 

Förbundets externa organisationsmodell består i huvudsak av kontakten med det katolska stiftet i 

Sverige och dess stiftsorgan. Även kontakt med studieförbundet BILDA som SUK nyligen blivit 

medlem i och Landsrådet Sveriges Unga (LSU). Då SUK är en ideell organisation är denna beroende av 

finansiering i form av bidrag, vilket i dagsläget kommer från katolska kyrkan i Sverige, staten genom 

ungdomsstyrelsen och andra bäckar små såsom olika katolska verk i Tyskland exempelvis.47

 

4.2 Hur SUK arbetar med ledarutveckling idag 

Ledarutbildning 

SUK anordnar sedan länge ledarutbildningar för ungdomar. Dessa hålls i två steg och äger oftast rum 

under höstterminen. Ledarutbildningarna är tänkta att inspirera och ge tips, idéer och verktyg som gör 

det möjligt för ungdomar att leda andra. Oftast innebär ledarskapet inom SUK till exempel hur man i 

teori och praktik planerar och genomför ett läger, hur man tar ansvar och hur man möter andra i grupp. 

Utbildningarna syftar även till att utveckla folk som ledare på ett högre plan, genom att betona vikten av 

personligt ledarskap och ansvar i Kyrkan. SUK satsar för närvarande mycket på framtida kurser och 

utbildningar. I dag genom samarbete med studieförbundet BILDA och Newmaninstitutet 

vidareutvecklar och omstrukturerar förbundet ledarutbildningar.48 Newmaninstitutet är ett katolskt 

                                                 
46 SUK, http://www.suk.se/viewText.do?textID=0998 (2008-11-17) 
47 SUK, http://www.suk.se/viewText.do?textID=0998 (2009-11-17) 
48 SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=28 (2008-11-17) 
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institut för teologi, filosofi och kultur.49 Ett nytt inslag som utbildningarna kommer att innehålla är 

utbildning i förebyggande av sexuella övergrepp - som är en del av det katolska stiftets så kallade 

"Beredskapsplan". SUK:s ledarutbildningar är uppdelade i två steg, som måste genomgås i rätt 

ordning.50

 

STEG 1  

Grundutbildning  

Detta steg är en introduktion till ledarskap. Deltagarna bör vara omkring 16-20 år gamla. Syftet med 

utbildningen är att utbilda gruppledare och ledare på lokal nivå.  

I kursen ingår följande moment: 

• Allmänt ledarskap 

• Självkännedom och förebilder 

• Strukturer 

• Mallar för verksamhet 51 

 

STEG 2  

Fördjupning 

Detta steg i utbildningen vänder sig till dem som har erfarenhet som ledare på lokal nivå, eller som 

gruppledare i större sammanhang. Kursen riktar sig framför allt till ungdomar som är 20 år eller äldre. 

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna möjlighet att få ett "ledarcertifikat". De som uppnår 

detta kan ta ansvar för verksamhet på såväl lokal som regional nivå. 

I kursen ingår följande moment: 

• Gruppdynamik  

• Socialpsykologi  

• Juridik och ansvar  

• Ekonomi  

• Praktik 52 

 

 

 

                                                 
49 Newmaninstitutet, http://www.newman.se/ (2008-11-17) 
50 SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=28 (2008-11-17) 
51   SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=28 (2008-11-17) 
52 SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=28 (2008-11-17) 
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Föreningsteknik 

Då SUK är ett demokratiskt ungdomsförbund där alla har rätt att göra sin röst hörd innebär att det finns 

en bestämd form för hur man tar beslut, hanterar ansvar och väljer styrelser. Det är det man kallar 

föreningsteknik. Riksförbundet SUK har en egen förbundsstyrelse, följande har varje region och 

lokalförening en egen styrelse som varje år får nya uppdrag i hur föreningsverksamheten ska skötas. 

SUK har de senaste tre åren hållit lyckade och eftertraktade styrelseutbildningar.53 Dessa skedde i början 

i samarbete med konsultföretaget Metodix.54  

De senaste styrelseutbildningarna har SUK ansvarat för på egen hand, men efter material som de fått 

tilldelat av Metodix. Alla som sitter i en styrelse, vill sitta i en styrelse eller bara är intresserade av att 

lära sig vad föreningsteknik innebär är välkomna att anmäla sig till utbildningarna.55 

 SUK planerar i fortsättningen att hålla styrelseutbildningar tillsammans med studieförbundet 

BILDA. Ett nytt studiematerial håller på att arbetas fram av BILDA så det är möjligt att våren 2009:s 

utbildning kommer få ett annorlunda upplägg.56 

 SUK går i dagsläget ut med att ledarutbildningarna är en bra merit inför kommande arbetsliv, då 

diplom skickas till alla som gått dem.57

 

4.3 Redovisning av intervjudata 

I följande avsnitt redogörs för de svar som framkommit under intervjuerna med SUK:s anställda. 
 

4.3.1 Kontinuitet  

Hur bibehåller SUK kunskap inom organisationen?  

Informant 1 menar att det är de olika mötesplatserna som exempelvis tidningar, hemsidor olika forum 

som exempelvis grupper på webb comunitys som Facebook och liknande som bidrar till att man behåller 

kunskap inom organisationen. En annan form är genom konkreta möten där folk möter andra eller får 

uppleva olika saker tillsammans. Sedan finns det vissa instanser som formellt arbetar med pappersarbete 

och dokumentation där man dokumenterar dels beslut, beslutsprocesser och resonemang men även 

resultaten från arbeten. Informant 1 menar även att reportage från händelser och bilder eller filmer från 

exempelvis världsungdomsdagar är viktiga för att behålla kunskap inom förbundet. 

                                                 
53 SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=29 (2008-11-17) 
54 Metodix, http://metodix.se/metodix/index.php (2008-11-17) 
55 SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=29 (2008-11-17) 
56 SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=29 (2008-11-17) 
57 SUK, http://www.suk.se/viewNavMenu.do?menuID=29 (2008-11-17) 
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 Informant 2  förklarar att konsulenter och administratörer börjat med att dokumentera sitt arbete 

genom att skriva lathundar för hur man ska jobba och att de exempelvis inför en resa försöker skriva ner 

en kort sammanfattning om hur det har gått till så att om någon annan ska ta över så kan den nya 

personen gå in och läsa hur man tidigare gjort och det bidrar även till att konsulenterna själva kan följa 

sin utveckling. Informant 2 förklarar dock att det är många som slarvar med detta arbete vilket leder till 

problem då vissa slutar, flyttar och liknande och andra ska ta över arbetet. Dokumentationen utgör en 

viktig del och det är något som man behöver satsa mer på inom SUK, menar informant 2  

 Informant 3 anser att kontinuitet och kunskap bibehålls genom erfarenhetsutbyte som sker  när 

det inte är en alltför intim klick som styr och avgår samtidigt. Om gemenskapen är öppen kan folk 

komma in då och då, vilket gör att det blir lättare att bevara kontinuitet. I dagsläget är det mest kansliet 

som står för kontinuiteten. Kunskap bibehålls nog bara delvis, och då genom protokoll och arkiverade 

handlingar. Till viss del görs det även när man håller kontakten med före detta SUK:are. 

 

4.3.2 Spridning av kunskap 

Är SUK beroende av nyckelpersoner och hur minimerar man det beroendet? 

Informant 1 menar att SUK är beroende av nyckelpersoner och att alla egentligen kan vara 

nyckelpersoner och är det på ett sätt. Sedan finns det vissa roller som en kassör exempelvis som har en 

specialroll. Ytterligare finns det också vissa uppgifter som kan skötas med folk som har lägre trösklar 

som exempelvis kan klara av vara kock på ett läger trots att de inte varit det tidigare, och som med lite 

enkel handledning kan klara det bra. Egentligen behöver man inte kunna någonting från början men kan 

trots det bidra och fylla en funktion om man kan få hjälp från någon annan. Vidare menar informant 1 

att man alltid ska göra kunskap eller sitt arbete opersonligt: 

”Något som är typiskt för vår organisation att man går in med ett brinnande intresse och på ett 

personligt plan. Dock skiljer det sig en del emot ett vanligt jobb där man kanske mer jobbar för att tjäna 

pengar medan det i det här arbetet är det meningsfulla som styr vilket gör att man lättare sätter sin 

personliga prägel på arbetet, och då det också blir svårare för någon annan att ta vid vilket gör att 

kontinuiteten i sin tur blir lidande. Detta går att lösa genom att man helt enkelt försöker dokumentera 

och göra sitt arbete genomskinligt. Det bidrar till att någon annan kan se detta. Det är inte bara för 

kontinuitetens skull utan även för att skapa en översyn om andra vill se över ens arbete. Egentligen 

lägger man ner mycket tid och resurser på att jobba med detta, men det är nya tider nu och man kanske 

tycker att man inte kan göra på de sättet längre.” 

 Informant 2 menar också att det finns många nyckelpersoner inom SUK som exempelvis präster 

och alla anställda, de besitter någon form av expertkunskap. Eftersom SUK är en ideell förening så 
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jobbar de allra flesta ideellt vilket gör det svårt att minimera beroendet av nyckelpersoner. Dessa täcker 

dessutom oftast in stora geografiska områden.  

”Det man kan göra är att försöka hitta ledare på plats som är mellan 18-20 år och som dessutom är 

mogna så att de är redo att ta ansvar. I många av de nystartade lokalföreningarna är det stora 

generationsskiftningar och då är ledarna oftast väldigt unga vilket gör dem extra beroende av en 

konsulent. Prästerna har också mycket att göra och då blir det problem för ungdomarna, då de oftast 

inte klarar sig själva vilket tydligt märks. Exempelvis märks det när man lägger upp en verksamhetsplan 

och låter det gå någon månad varefter man ringer och frågar hur det går och de svarar att de inte gjort 

något eftersom ingen känt sig manad att ta tag i huvudansvaret.” Detta gör konsulenterna på SUK lite 

besvikna menar informant 2. 

 Det är viktigt att ungdomarna hittar någon ledare istället för att SUK ska anställa fler 

konsulenter, menar informant 2. Det är dock ett stort problem som man försöker lösa genom att delegera 

ut arbetsuppgifter rörande aktiviteter till de ledare som finns och kanske till och med planera förarbetet 

tillsammans med dem. Dock är det inte alltid det fungerar då det inte alltid finns så bra ledare överallt. 

Informant 2 anser att de nationella föreningarna fungerar bättre eftersom ledarna där oftast är lite äldre 

än genomsnittet, samt att många föräldrar ofta är inblandade och kan hjälpa till.  

 Informant 2 menar vidare att ett annat sätt att minimera beroendet av nyckelpersoner är att 

förbundsstyrelsen följer med konsulterna och ser hur dessa arbetar. Detta har fungerat dåligt och man 

har istället varit tvungen att ställa in många aktiviteter i förbundet eftersom 

förbundsstyrelsemedlemmarna inte varit med och engagerat sig i konsulenternas arbete. Där finns det en 

hel del att arbeta med menar informant 2. 

 

Är det möjligt att lära/sprida kunskap som finns hos medarbetarna? Anser ni att det går att 

lära/sprida all denna kunskap? Vilken kunskap är svår att lära/sprida? Varför? 

Informant 1 säger att rollen är viktig men att det finns ett stort mått av personlighet i det också. Dock 

finns det tips och metoder om hur man lär känna en grupp och hur man presenterar sig. Det finns även 

mallar, tips, idéer, lathundar samt kunskap om coachning vilka man kan föra över till andra. Informant 1 

förklarar vidare att han försökt jobba på detta sätt och kan säga att i den konkreta situationen blir oftast 

mallarna och metoderna unika beroende på konstellationen av personer. Dock går det ändå att se 

mönster i det om man medvetet använder sig av en metod eller en approach, anser informant 1.  

 Den typ av kunskap som är svår att sprida är kunskap som är väldigt personlig som bygger på en 

personlig relation menar informant 1. Dock menar informanten att det man kan göra i den här 

situationen är att löpande dela med sig av det som händer, vilket gör att för att fullt förstå allt som 

händer måste man själv delta i verksamheten och finnas på plats. Informanten menar att det därför är 
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väldigt bra om konsulenterna har med sig någon ideell ledare på sina resor. Helst ska  även chefen följa 

med på resorna så att de sedan kan ge feedback och följa utvecklingen. Det gör att det inte enbart är 

endast en person som innehar kunskapen, utan att det är fler som delar på den, vilket gör det lättare att 

sprida den menar informant 1. 

 Informant 1 menar att det sedan även finns andra typer av arbete i organisationen där det är extra 

viktigt med överlämningar som i exempelvis styrelsearbetet. Enligt informanten är det därför  viktigt att 

det skrivs klart och tydligt i protokollen hur styrelsen resonerade i diverse beslut:”Ju mer som finns av 

detta material nedskrivet och ju mer som diskuteras desto mer finns det att lämna över.” Dock har detta 

kommit olika långt i utvecklingen inom organisationen. Idealet är att det ska vara tydliga överlämningar 

och att det ska finnas dokumentation, men det är långt ifrån som det alltid fungerar, anser informant 1. 

 Informant 2 menar istället att det inte finns några direkta mallar och metoder utan 

tillvägagångssättet är något man lär sig under tiden som man jobbar. Det är viktigt med kontakter, då det 

är något som ungdomarna är lite dåliga på, vilket mycket beror mycket på blyghet eller brist på mognad. 

En viktig sak i arbetet är därför att samla på sig telefonnummer och e-postadresser för att nå ut till så 

många ideella krafter som möjligt. Sedan när styrelsen bestämmer sig för något så har de då en lista med 

namn, telefonnummer och så vidare. Just detta är viktigt att fortsätta att jobba på samt att försöka lära ut 

till andra, menar informant 2. 

 

Kan ni ge så många exempel som möjligt på vilken sorts möten som sker i organisationen och 

vilken sorts kunskap som sprids under dessa möten? 

Informant 2 säger att det är mycket möten inom organisationen som gör att kunskap kan spridas. SUK:s 

lokalföreningar har exempelvis undervisning, sedan finns ledarutbildningar på nationell nivå och 

styrelsemöten, årsmöten, konsulentmöten, stiftungdomsdagar och världsungdomsdagar. Exakt alla typer 

av möten kan sprida information och kunskap, vilket de också gör, påpekar informant 2.  

Informant 2 anser följande att de vanligaste mötena är planeringsmöten som handlar om hur man 

exempelvis ska genomföra en aktivitet. Det kan även vara olika former av krismöten, vilket är rätt 

vanligt i SUK. Det uppstår ofta kommunikationsproblem som utlöser kriser men även tidsoptimism så 

att saker och ting skjuts upp kan vara en bidragande orsak till krismöten. Oerfarna ledare tänker inte på 

att saker tar lång tid. Det kan exempelvis ta lång tid att få tag på kontakter, boka lokaler, hitta kockar till 

läger med mera. Sedan finns det möten som styrelsemöten, årsmöten och konstituerande möten då man 

startar en förening för första gången. Den senaste tiden har det varit många möten med  BILDA, 

eftersom det är ett nytt studieförbund som SUK har börjat samarbeta med, påpekar informant 2. 
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4.3.3 Ledarutveckling 

Hur arbetar SUK med ledarutbildningar, eller ledarutveckling? 

Informant 1 påpekar följande att SUK har identifierat att det finns ett stort behov av ledarutbildningar. 

Det är egentligen inte första gången SUK stöter på detta behov, utan förbundet har tidigare också 

identifierat problemet att för att få bra verksamhet måste de ge folk ett verktyg och medel att kunna leda 

andra på. Det är just att leda andra som varit ett stort problem inom SUK. Det behövs verktyg för att få 

ordning och struktur i organisationen. SUK har då satsat aktivt på ledarutveckling. De har utvecklat en 

egen läroplan innehållande vissa moment och tagit in konsultföretag som gjort delar av den. Nu arbetar 

SUK aktivt med ett studieförbund. I princip använder SUK studieförbundet BILDAs läroplan fullt ut, 

och håller utbildningar för förbundets ungdomar som vill bli ledare, förklarar informant 1.  

 

Hur fungerar ledarskapet inom SUK idag? 

Informant 1 menar att ledarskapet i SUK idag fungerar ojämnt. En del har omedvetet naturligt växt in i 

en sådan roll medan andra dras till en roll men kanske inte har förmågan att hantera den rollen, eller 

tvingas in en roll på grund av vissa omständigheter. Behovet efter ledare är så stort inom SUK så även 

ungdomar som inte har någon ledarutbildning tillfrågas om de kan ställa upp som ledare ändå. Risken 

som då uppstår är att de få som då ställer upp kan bli helt utelämnade och ensamma i sitt ledarskap, 

vilket inte är bra, förklarar informant 1. 

 Informant 2 delar åsikten att ledarskapet har fungerat ojämnt men tror att det beror på att 

ledarutbildningarna varit så vacklande. Att SUK inte kunnat erbjuda ungdomarna någon bra praktik i 

samband med ledarutbildningarna har i sin tur lett till att inga uppföljningar heller kunnat genomföras. 

”Det blir lätt så att man glömmer vilka som gått utbildningar eftersom det är dålig kommunikation i 

förbundet. Så slagordet är kommunikation och uppföljning samt att erbjuda samtliga som genomgått en 

ledarutbildning en praktikplats” säger informant 2. 

 Informant 3 anser också att det finns brister i ledarskapet inom SUK:s förbundsstyrelse men att 

kanslichefen som är anställd fungerar bra i sitt ledarskap just nu. 

 

Vilken typ av utbildning har ledare inom SUK? 

En del har ju gått utbildningar inom SUK medan andra har erfarenheter från andra håll och kanter. 

Ledarna kanske inte har någon formell utbildning men har till exempel praktisk erfarenhet förklarar 

informant 1. Informanten fortsätter med att denne själv exempelvis saknar en formell utbildning inom 

ledarskap. Däremot har informant 1 långsamt växt in i en roll genom praktisk erfarenhet men har ibland 

kompletterat sina erfarenheter med teori och teoretisk kunskap som denne har läst sig till på egen hand.  
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 Informant 2 berättar att det är få som har någon ledarutbildning i och med att utbildningarna 

kommer så sällan i förbundet. Tidigare hade SUK ett tre-stegs-program som belyste olika områden inom 

ledarskap. Det fanns olika områden med olika teman i utbildningen, vilken sedan gjordes om till en två-

stegs-utbildning. Det uppstår problem när det finns för många steg, då det kan bli svårt att hålla reda på 

vilka som gått vilken utbildning speciellt när folk ofta byts ut. I de nya utbildningarna kommer SUK att 

använda hela BILDAS koncept. Lära sig att leda heter steg ett och steg två kommer att skräddarsys 

utifrån SUK:s behov. Så BILDA kommer lägga in mer av det katolska perspektivet i steg två medan steg 

ett inte kommer fokusera så mycket på tron utan mer på allmänt ledarskap menar informant 2. 

 Informant 1 förklarar att SUK har försökt att ta hjälp av andra för att utforma en ledarutbildning 

men tror inte att det inom den praktiska ledningen finns någon som har vare sig förmåga eller tid och 

resurser att sätta sig och utforma en utbildningsplan på egen hand. Det är ett stort arbete som kräver 

pedagogisk kompetens, vilket gör att det mer eller mindre finns ett tvång att delegera eller i samråd med 

andra parter utforma ett utbildningsprogram, anser informanten. Det finns dock ett krav att ledare ska 

besitta viss kunskap gällande barn och ungdomar, för att förebygga övergrepp. ”Just denna kunskap är 

det en extern aktör som tillhandahåller i dagsläget” säger informant 1.  

 

Vad har man för krav på ledare inom SUK, har man några krav att de måste ha någon 

utbildning? 

I dagsläget finns det inga krav på att ledare ska ha någon form av ledarutbildning dock berättar 

informant 1 att det i dagsläget förs en diskussion kring frågan och att det från ledningshåll ses som 

önskvärt, då det finns en strävan efter att få kvalitet i verksamheten. Det finns inte som krav utan det 

görs bedömningar från fall till fall om vissa är lämpade att klara en uppgift eller inte, menar informant 1.  

 Bedömningar görs genom informella samtal men även genom mer eller mindre formella samtal. 

Ett bra exempel på detta är när SUK anordnade en resa där 75 personer åkte till Sydney. Då  fanns tre 

huvudgruppledare och 7-8 stycken gruppledare. Vid det tillfället diskuterade man innan resan vilka som 

kunde tänkas vara bra ledare och detta fungerade bra den gången. Likväl finns det fall då detta sätt 

fungerat sämre. ”Allt möjligt kan hända ibland har det varit knepiga deltagare att hålla reda på så att 

det blivit konflikter medan det ibland har handlat om omogna ledare” påpekar informant 1. 

 Informant 2 delar uppfattningen om att krav på ledarutbildning är önskvärt. Hon anser att det 

skulle vara i bästa av världar eftersom SUK är desperat när de jagar efter ledare. De har inte tid att sitta 

och vänta till nästa utbildning utan blir ofta tvungna att kasta in nyutbildade eller oerfarna ledare i 

situationer som dessa inte känner till. Det märks att många föreningar dör ut eftersom de saknar folk 

som vet hur man ska agera som ledare. De saknar kunskap för hur man ska göra för att ta tag i olika 

saker fast det egentligen kan vara lätt. Då blir det lätt att man hamnar i en ond cirkel. 
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Vem är ansvarig för utbildningarna? 

Enligt informant 1 är det SUK:s förbundsstyrelse som är ytterst ansvarig för allt som händer i förbundet 

mer eller mindre. Sedan finns även ett utbildningsutskott till deras stöd vilka fått uppdraget att se till att 

utbildningar hålls och att dessa även håller en bra nivå med vettigt innehåll. Dock har SUK också 

partners utanför förbundet när det gäller utbildningsdelen. Dessa partners är studieförbundet BILDA, 

men det finns även ett samarbete med Newmaninstitutet. Detta institut har redan idag högkvalitativa 

utbildningar med mycket inspiration från militären som en hel del personer med ledande funktioner 

inom kyrkan har genomgått berättar informant 1. 

4.3.4 Motivation 

Hur motiverar man folk att gå exempelvis ledarutbildningar eller få medlemmar att ta ansvar? 

Informant 1 menar att SUK inte jobbar så medvetet med detta, utan att det finns olika sätt att locka folk 

på. Ett sätt är att ha en projektpott det vill säga att man ger ett arvode till en ledare i form av pengar. 

Dock tror informanten inte att det är rätt väg att gå. Ibland kanske det är nödvändigt men då är man inne 

i in en företagskultur och förbundet bygger på frivillighet så om SUK då ska betala alla för att göra allt 

så finns ju bara resurser kvar för väldigt lite verksamhet. Informanten tror dock att det allra bästa sättet 

att inspirera ideell arbetskraft på är genom att påpeka att det här är meningsfullt och viktigt arbete de 

utför. Det är uppdraget i sig och inte vad personen kan få ut av det som ska vara poängen. Informanten 

menar att man borde försöka höja statusen på SUK:s utbildningar genom att göra dem ISO certifierade 

vilket han anser också kan öka motivationen hos medlemmarna att gå dessa.58  

 Informant 2 förklarar att det ibland inte är så lätt att motivera folk, speciellt då det har gått en 

längre tid sedan de senast gick en ledarutbildning. Om det dröjer för lång tid så kanske glöden 

försvinner vilket gör att medlemmarna inte har kvar samma intresse som de hade när utbildningen 

började. När man väl får iväg dem på utbildningarna så tycker de dock att det är jättekul. Ofta motiverar 

man mycket genom att locka med läger och träffa andra unga katoliker från övriga landet, det vill säga 

att man först lockar med roliga aktiviteter innan man nämner det mindre roliga administrativa och tunga 

styrelsearbetet. 

 

4.4 Enkätundersökning 

Under detta avsnitt redovisas en mindre enkätundersökning som genomfördes på ett möte för ledare 

inom SUK i Stockholmsområdet lördagen den 10 januari ute på Stiftsgården Marielund på Ekerö utanför 

                                                 
58  Certifiering innebär att en behörig tredje part, ett ackrediterat certifieringsorgan, granskar och godkänner att 
ledningssystemet uppfyller en eller flera standarders krav på struktur i verksamheten och att det efter-levs i organisationen. 
Certifieringsorganet genomför regelbundet uppföljande revisioner. http://www.miljobyran.nu/isocertifiering.htm (2008-12-
10) 
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Stockholm. Det var 10 stycken av de 15 tillfrågade som hade någon form av ledar- eller ansvarsposition 

inom SUK idag, vilket gjorde att vi hade ett bortfall på 5 personer. Av de 10 respondenterna som var 

kvar var 4 st av dem män och 6 st var kvinnor. Sammanlagt 7 st av de tillfrågade hade gått någon form 

av ledarutbildning 6 st av dem hade genomgått en ledarutbildning inom SUK:s regi, varav 2 av dessa 

gått både i SUK:s regi och utanför SUK.  

 

När du fick agera som ledare inom SUK första gången, fick du lära dig hur saker fungerade på 

egen hand då eller var det någon som hjälpte dig? 

 

Fick lära sig själv Fick delvis hjälp av SUK Fick hjälp utanför SUK
0

1

2

3

4

5

Illustration 4: Diagram över hur många av ledarna som fick lära sig 
kunskap på egen hand eller fick hjälp från SUK. 

Nedan  redovisas hur respondenterna har besvarat frågan: Vad är det som motiverar/lockar dig att 

ställa upp och arbeta gratis för SUK? Olika motivationsfaktorer – numrera faktorerna med 

siffrorna 1-5, där 1 innebär det som motiverar/lockar dig mest och 5 är det som motiverar dig minst. 

 Motivationsskala 1-5 

 1 2 3 4 5  

Avancemang 5 2 2 1 0  

Prestationer 2 5 1 2 0  

Intressant jobb 2 2 1 1 4  

Erkännande utifrån prestationer 0 1 6 2 1  

Ansvar för uppgift 1 0 1 4 4  

llustration 5: Tabell över fördelning av motivationsfaktorer bland frivilliga ledare inom SUK 
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De flesta, det vill säga 5 av respondenterna markerade att avancemang var den faktor som främst 

motiverade dem att ställa upp som ledare i SUK på frivillig basis. På andra plats kom prestationer och 

intressant jobb, där 2 respondenter hade satt en etta för respektive faktor.  

Näst viktigast faktor som lockade ledare till engagemang inom SUK var prestationer, där 5 st av 

respondenterna hade  markerat med en tvåa. De faktorer som motiverade minst var intressant jobb och 

ansvar för uppgift. Dessa båda faktorer markerades med en femma av 4 respondenter vardera. 
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5  ANALYS 
I det här kapitlet ska den insamlade empirin analyseras med hjälp av de teorier och modeller som 

redogjordes för under teoriavsnittet. Det första avsnittet i detta kapitel kommer att bestå av en analys av 

tyst kunskap inom SUK som framkommit under intervjuerna med hjälp av teorin om tyst kunskap. 

Därefter görs en analys av enkätundersökningen men även den del av intervjuerna som berörde 

motivation. Frågor kring motivationen hos SUK:s ledare görs med hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori.  

 

5.1 Analys av tyst kunskap 

Genom de intervjuer som genomförts kan det konstateras att tyst kunskap är något som existerar inom 

SUK och som det dessutom finns ganska mycket av. Problemet har enligt informanterna varit att föra 

kunskapen vidare och behålla den inom organisationen, för att skapa en form av kontinuitet. Detta kan 

bero på att SUK är en frivillig organisation med en ganska stor medlemsomsättning, vilket gör att 

medlemmar kommer och går, vissa flyttar och så vidare. Detta gör det svårt att hinna med att lära ut den 

tysta kunskapen till andra och gör att den går förlorad någonstans på vägen, även om SUK skulle ha 

störst nytta av att den tysta kunskapen behölls inom förbundet och kunde spridas bland medlemmarna. 

Mycket av den kunskap som går förlorad är kunskap som skulle underlätta för efterföljande ledare och 

anställda inom samma organisation, för att undvika att behöva ”uppfinna hjulet på nytt”. 

 SUK försöker att förändra sitt arbetssätt genom att exempelvis föra protokoll och arbetsloggar 

där det beskrivs hur man arbetat och vad man kommit fram till, hur man löst vissa problem, samt vad 

man behöver förbättra eller förbereda till nästa möte. Informanterna menar att det har hjälpt dem mycket 

att arbeta på detta sätt men att det fortfarande är många som slarvar med detta viktiga arbete, vilket 

skapar problem om någon exempelvis blir sjuk en längre tid, om någon slutar eller reser bort eller 

liknande och då kan man inte följa hur personen arbetat. Arbetsloggarna kan ge ett svar på varför man 

gjort på ett visst sätt och tankar kring varför man valt bort ett annat sätt samt hur man har gått tillväga 

för att genomföra de olika arbetsuppgifterna, löst problem och så vidare. Detta kan kopplas till Rolfs 

teori som syftar till att tyst kunskap ger svar på ett handlingsförlopp med vilka medel och verktyg man 

har genomfört något. Desto tydligare dessa loggar är desto lättare blir det att se varför man har gjort på 

ett visst sätt i en situation istället för att ha valt ett annat alternativ. Det handlar om vilka metoder som 

använts.  

 Informanterna påpekade att när någon ledare försvinner och ny ska tillsättas så får oftast den  nya 

personen lära sig större delen av arbetet på egen hand då den tysta kunskapen försvunnit med 

föregående person. Därför blir ofta den tysta kunskapen inom SUK väldigt personlig och därav svår att 

sprida som Polanyi och Molander påpekar. Mycket av den tysta kunskapen finns i form av praktiskt 
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kunnande då man har provat sig fram till olika lösningar och utvecklat egna arbetsmetoder. Molander 

talar om att den tysta kunskapen kan delas in i tre huvudlinjer: kroppen, kulturen och handlingen. Detta 

är något som speglar även SUK, kroppen innebär att man handlar utan att behöva tänka efter, det sitter i 

benmärgen, så är det med dem som har jobbat länge inom SUK. Kulturen handlar om utbildning att lära 

sig in i något och här tycker informanterna själva att det finns stora brister. Oftast så slarvas det med 

utbildningen och till exempel kastas nya ledare bokstavligen in i en främmande situation och får klara 

sig på egen hand. Det är även oklart om vad utbildningarna bör innehålla samt vem som har gått vilken 

typ av utbildning inom eller utanför organisationen. Sista linjen handlar om handlingar och att bortse 

från personliga åsikter och övertygelser. Detta är också något som det arbetas med inom SUK och en av 

informanterna menar att det blir lättare att lämna över arbetet till någon annan om man inte blandar in 

för mycket av sina egna idéer och sätter en personlig prägel på arbetet.  

 

5.1.1 Analys av SUK utifrån SECI-modellen 

För att bli bättre på att sprida och ta tillvara den tysta kunskapen som finns inom förbundet och där 

igenom bevara kontinuiteten kan SUK ta hjälp av Nonakas SECI-modell. SUK är fungerar ganska bra 

när det gäller det första steget i modellen, vilket är socialisering som innebär att man möts ansikte mot 

ansikte. Trots att organisationen är rätt bra på detta steg så finns det stora utrymmen för förbättring. För 

att bli ännu bättre på detta steg måste samarbetet utvecklas mellan de olika delarna inom SUK. De olika 

delarna måste föras närmare varandra så att kunskapen lättare kan spridas, så att dessa kan ta hjälp av 

varandra på ett enklare och mindre komplicerat sätt. Andra steget som är externalisering och innebär att 

man försöker göra den explicita kunskapen greppbar för andra, har man påbörjat genom att t ex föra 

arbetsloggar, ta med kollegor på möten och liknande. Det är något som man bör fortsätta med men det 

kanske kan utformas på ett annat sätt för att det inte ska kännas som att organisationen saknar tillit till 

personer, vilka för dessa loggböcker. Loggböckerna kan kanske användas för utvecklingssamtal och 

liknande istället för som en form av kontroll av arbetet. Modellens tredje steg som är kombinering vilket 

innebär  konverteringen av uttalad kunskap till mer komplexa uppsättningar av explicit kunskap. Här 

brukar ett symboliskt språk som exempelvis metaforer, lathundar och andra former av digitala signaler 

tas fram. Detta är något som SUK tidigare jobbat väldigt lite med men är något som är under utveckling, 

vilket ses som positivt för att kunna bevara den framtida kontinuiteten. Sista och fjärde fasen i SECI-

modellen är internalisering som handlar om att finna sig själv i ett större sammanhang och att genom 

praktik finna sig själv och nå hela organisationens och gruppens kunskapsbank. Även här finns det en 

hel del att jobba med för SUK. För att kunna finna sig själv i en sådan stor organisation som SUK måste 

stegen mellan organisationens delar bli kortare och dessa måste komma närmare varandra för att få en 
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bättre kommunikation och kunna bevara den tysta kunskapen. Detta i sin tur skulle leda till en bättre 

kontinuitet och en mer framgångsrik utveckling för SUK. 

 

5.2 Analys av motivation 

Efter intervju med anställda på SUK framgick det att ett alternativ för att locka folk till att arbeta i 

förbundsstyrelsen kan vara att man lägger en projektpott som de i styrelsen antingen kan ge till en 

heltidsarvorderad ordförande eller dela ut till samtliga styrelsemedlemmar. Enligt Herzbergs 

tvåfaktorsteori var lön en av hygienfaktorerna som kan förmildra otillfredsställelse i en organisation, 

men inte är en faktor som kan motivera. Informant 1 som kom med detta påstående menade dock att 

detta inte kanske heller var det bästa vägen att gå för att det skulle bli mer likt ett  företag än en ideell 

organisation, där det är tänkt att den största delen av resurserna ska gå till verksamhet och inte till lön.  

 

5.2.1 Analys av motivationsfaktorer 

Informant 1 tog upp att det bästa sättet att locka medlemmar till att engagera sig och arbeta ideellt inom 

organisationen är att säga att det är ett meningsfullt och ett viktigt arbete man utför. Det ska vara fokus 

på arbetet och inte handla om vad individen kan få ut av arbetet. Det handlar alltså om prestation, som 

enligt Herzberg är en av motivationsfaktorerna. Om man här jämför med enkätundersökningen och vad 

medlemmarna själva säger vad det är för motivationsfaktor som lockar dem till frivilligt ledarskap så 

kom prestationer på andra plats efter avancemang, alltså möjligheten att lära sig något nytt och 

utvecklas. I det här fallet stämmer det överens med det informant 1 sa om att det fanns tankar på att 

försöka höja statusen på SUK:s utbildningar genom att göra dem ISO certifierade, vilket tros kunna 

motivera medlemmarna att gå dessa. Det är en form av avancemang då man får en ny merit som man 

kan ha nytta av i flera sammanhang. Det bör även finnas en möjlighet för medlemmarna att avancera 

inom förbundet och i sina arbetsuppgifter som ledare. 

 Det kan även vara klokt att ta vara på de medlemmar som gått SUK:s ledarutbildningar på en 

gång och omgående sätta in dem i praktik och inte vänta för länge med detta, eftersom det kan leda till 

att deras glöd och intresse för arbetet försvinner menar informant 2. Det är därför viktigt att hålla igång 

motivationsfaktorn intresse för arbetet hos medlemmarna. För enligt informant 2 tycker medlemmarna 

att det är jätteroligt när de väl kommer igång med arbetet. Många blir lockade av att det är roligt att 

träffa andra ungdomar, resa och roliga aktiviteter. Därför bör man först locka med det som gör arbetet 

intressant innan man nämner det mindre roliga administrativa arbetet. 

 För att bibehålla hög nivå på arbetsprestationerna är arbetsgivarna beroende av sina arbetare, att 

dessa ska utföra ett arbete så att det ger ett positivt slutresultat. Detta gör att arbetsgivarna måste förstå 

vad det är som motiverar arbetarna. Det är därför viktigt att arbetsgivare då och då utför undersökningar 
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hos sina arbetare om vad det är som motiverar dem, eller att arbetsgivarna på ett bra sätt kan visa 

uppskattning för sina arbetare. Här kommer Herzbergs hygienfaktorer in i bilden, som kan förmildra 

omständigheterna för de som kanske redan varit ledare ett tag.  

 

5.2.2 Analys av hygienfaktorer 

Det är viktigt att hålla kvar de ideella ledarna genom att se till att de trivs med sitt arbete i 

organisationen. För även om de kan känna sig motiverade med sitt arbete så kan de även känna o-trivsel 

i organisationen på grund av dåliga arbetsförhållanden eller dålig arbetssituation enligt Herzberg. Det är 

därför att SUK i tidigt stadium försöker minimera dessa faktorer som skapar o-trivsel för de frivilliga 

arbetarna. Det kan även vara tvärtom menar Herzberg, att man kan trivas i organisationen men inte 

känna motivation. Då är det SUK:s uppgift att se till att motivera arbetarna på rätt sätt. Då många av de 

ideella arbetarna i enkätundersökningen hade sagt att ansvar för uppgiften var en av de svagare 

faktorerna som motiverade dem kanske SUK ska se till att inte lägga för stort ansvar på enskilda 

ungdomar för tidigt i deras ledarskap, eller för stort ansvar på alldeles för unga ledare då det finns risk 

för att man kan skrämma iväg dessa. Detta gör även att kontinuiteten inom förbundet har blivit lidande 

då man har haft för få ledare som försvunnit efter en alldeles för kort period. Som enkätundersökningen 

också visade var det många av ledarna som upplevde att de hade fått lära sig mycket av ledarskapet på 

egen hand och inte fått stöd från SUK i det. Därför borde SUK se till att vara ett bättre stöd för sina 

ledare, kanske genom att bilda nätverk mellan sina ledare där de kan ta nytta och lära sig av varandra. 

Därför kan man säga att även om motivationsfaktorerna är viktiga för att locka nya personer till att 

engagera sig i ideellt ledarskap är hygienfaktorerna lika viktiga för att se till att de som redan engagerar 

sig i förbundet trivs och vill stanna för om de inte trivs är risken desto större att de också försvinner 

snabbare. Därmed skadas kontinuiteten också, om SUK inte värnar om den arbetskraft förbundet redan 

har. Detta kan alltså uppnås genom att ta hänsyn till såväl motivationsfaktorer som hygienfaktorer. 
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6  RESULTAT 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att kopplas till studiens syfte för att se om denna har besvarats. 

Det innebär att de rekommendationer om hur kontinuiteten kan bevaras som studien bringat till SUK 

kommer att framföras under stycke. Detta sker genom att först rekommendera hur den tysta kunskapen 

inom förbundet kan bevaras för att sedan föreslå hur kontinuiteten kan bibehållas genom kunskapen om 

vilka faktorer det är som motiverar till ideellt ledarskap. 

 

6.1 Rekommendationer till hur SUK kan bevara sin tysta kunskap för att skapa kontinuitet 

 

Utifrån det empiriska resultatet och analysen är slutsatserna och rekommendationerna hur den tysta 

kunskapen kan bevaras följande: 

1. Att SUK bör arbeta med att ta fram ett välfungerande utbildningsprogram för ledare med en 

tydlig läroplan, som kan göras i samråd med exempelvis studieförbundet BILDA.  

2. Det som ytterligare skulle vara bra att ta fram är en praktisk del i utbildningsprogrammet för att 

underlätta arbetet för de nyutbildade ledarna, samt fungera som en överföring av tyst kunskap 

från erfarna ledare till de mindre erfarna. Vi tror att man bör utveckla strukturer i 

ledarutbildningen att exempelvis nyutbildade ledare får chansen att följa med en erfaren ledare 

på läger eller liknande så att dessa kan få in en viss vana och att de under lägret får prova på att 

vara ledare själva. Tanken är att den erfarne ledaren ska fungera som en mentor som kan komma 

med konstruktiv kritik under praktiken. Ett annat alternativ är att det finns någon form av 

traineeprogram, där nya ledare får följa med på läger som assisterande ledare ett par gånger och 

sedan får försöka att vara ledare på egen hand. Dock ska en erfarnare ledare alltid finnas på plats 

om traineen skulle behöva hjälp. Detta tror vi skulle förenkla situationen för helt nya ledare att 

fortsättningsvis kunna organisera egna läger eller resor.  

3. Något som också skulle vara bra är att de anställda tar med sig frivilliga medarbetare på sina 

möten så dessa får vara med och se hur de anställda inom SUK arbetar. Det är också ett bra 

tillfälle för kunskapsutbyte, då båda parter kan lära av varandra.  

4. Dessutom bör SUK framställa en databas över alla som genomgått ledarutbildningarna så att de 

lätt kan hitta ledare, kockar samt andra praktiskt ansvariga talanger när det ska hållas läger, resor 

eller dylikt inom SUK. Så att när förbundet behöver ledare till exempelvis ett läger kan de snabbt 

gå in i databasen och se vilka personer i SUK som har rätt ledarutbildning samt om dessa har 

varit ledare tidigare. Detta för att få en bättre kontinuitet av ledare inom förbundet. 

 38



5. SUK bör även arbeta med att ta fram ett symboliskt organisationsspråk i form av lathundar, 

metaforer, mallar, guider och liknande vilket ger en möjlighet att skapa kontinuitet inför 

framtiden. Då man har rätt verktyg blir det lättare att ta över arbetet efter någon som slutar arbeta 

för organisationen. Vi anser att SUK bör jobba vidare med att utveckla sina arbetsloggar och 

följa upp så att man ser att det verkligen görs, då det  en viktig del för att göra om ”tacit 

knowledge” till explicit kunskap. Detta gör att kommunikationen inom organisationen förbättras, 

då organisationens olika delar kommer närmare varandra. Vi tror att det kan vara nödvändigt att 

ta fram mallar eller lathundar för hur vissa arbetsuppgifter ska genomföras men att dessa sedan 

enbart ska fungera som stödhjul när det kommer nya arbetsuppgifter eller om någon tillfälligt ska 

ta över någon annans arbete.   

  

6.2 Rekommendationer till hur kunskapen om vilka faktorer som motiverar till ideellt ledarskap 

kan förbättra SUK:s kontinuitet 

 

Följande rekommendationer har framkommit efter analys av vilka faktorer som främst motiverar till ett 

ideellt ledarskap: 

1. Resultat som denna studie har lett till är att det som motiverar till frivilligt ledarskap främst 

är faktorerna avancemang och prestation. Det är därför viktigt att SUK håller uppe glöden 

eller engagemanget hos sina volontärer och ser till att dessa tycker att arbetet är intressant.  

2. Ett sätt att upprätthålla kontinuiteten inom SUK är att man för att hitta nya ledare ser till att 

dessa kan känna att de får en chans att utvecklas och avancera inom förbundet men även att 

de ska känna att de gör ett meningsfullt arbete genom prestationer samtidigt som de känner 

att det är ett intressant arbete. SUK bör uppmuntra och stötta sina ledare, genom exempelvis 

skapa nätverk för dem.  

3. Då det framkom i enkätundersökningen att ansvar för uppgiften var en av de faktorer som 

inte motiverar ideella ledare starkt kanske SUK bör se till att inte lägga för stort ansvar på 

enskilda ungdomar för tidigt i deras ledarskap, eller för stort ansvar på alldeles för unga 

ledare. Detta för att undvika att bränna ut och skrämma iväg de ledare som redan finns. För 

att få gamla ledare att stanna längre inom organisationen bör därför SUK se till att söka 

motivera fler ledare att fördela ansvaret på. Annars finns risk för att kontinuiteten inom 

förbundet bli lidande då det finns för få ledare som försvinner efter en alldeles för kort period 

och i värsta fall att de alla även försvinner samtidigt.  

4. Följande faktorer som lön, arbetsförhållande och arbetssituation räknas som hygienfaktorer, 

vilket innebär att de inte motiverar men upprätthåller trivsel inom organisationen. Dessa 
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faktorer kan hjälpa till att upprätthålla kontinuiteten inom förbundet genom att de kan 

påverka ledare att stanna längre även när deras motivation har gått ner. Därmed kan man 

säga att SUK inte får glömma att även vårda hygienfaktorerna för det är nästan lika viktigt att 

se till att deras frivilliga arbetare trivs i förbundet så att de vill stanna kvar.  
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7 SLUTSATS  

I detta avsnitt kommer studiens problemställning hur man skapar kontinuitet i en frivillig 

ungdomsorganisation som SUK  att besvaras och de slutsatser som framkommit i studien att redovisas.  

 

Slutsatsen som denna studie har resulterat i om hur kontinuitet kan bibehållas i en ideell 

ungdomsorganisation som SUK är att bevarandet av organisationens tysta kunskap är avgörande, likaså 

kunskapen om vilka faktorer det är som motiverar till ett frivilligt ledarskap.  

 Följande sätt att bevara SUK:s tysta kunskap är genom att utforma ett välfungerande 

utbildningsprogram för ledare med en tydlig läroplan samt att framställa en databas över alla som 

genomgått utbildningarna inom SUK. Dessutom bör organisationen utforma en praktisk del i 

utbildningsprogrammet så att de nya ledarna kan få praktik och lite kött på benen innan de ställs inför 

den verkliga utmaningen. Förbundet bör även ta fram lathundar, mallar och liknande vilket ger en 

möjlighet att skapa kontinuitet inför framtiden. För att kunna bevara den tysta kunskapen i en så stor 

organisation som SUK är det nödvändigt att stegen mellan organisationens olika delar blir kortare och 

kommer närmare varandra för att kommunikationen ska bli bättre. Detta i sin tur skulle leda till en bättre 

kontinuitet och en mer framgångsrik utveckling för SUK. 

 Ytterligare resultat som denna studie har lett till är både frivilliga och anställda inom SUK anser 

att de faktorer som motiverar till frivilligt ledarskap är avancemang och prestation. Det är även viktigt 

att SUK ser till att volontärerna tycker att arbetet är intressant. Dessa faktorer blir även viktiga att 

framhäva när SUK letar efter nya ledarförmågor för att kunna upprätthålla kontinuiteten inom förbundet. 

SUK bör inte heller lägga för stort och tungt ansvar på sina ledare utan söka efter fler ledare att dela upp 

ansvaret på. Det är likaså viktigt att SUK vårdar sina hygienfaktorer som kan förmildra o-trivsel inom 

organisationen, och göra att ledare stannar i organisationen även när motivationen har gått ner, som att 

SUK bör ta hänsyn till de viktigaste motivationsfaktorerna. Båda typer av faktorer är viktiga för att 

skapa kontinuitet i organisationen.   

 Allt detta kan SUK göra för att bevara kontinuiteten inom förbundet. Det är därför nödvändigt att 

en viss organisationsutveckling bör därför ske inom SUK.  
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8 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Den avslutande diskussionen kommenterar vilka konsekvenser denna studie kan få, därefter ges förslag 

på vidare forskning inom ämnet som kan vara av intresse men som ej givits utrymme för i denna studie. 

Slutligen kommer det framhållas kritik mot metoden som använts för att genomföra studien. 

 

8.1 Implikationer 

Om man vill skapa en förändring inom SUK vad det gäller bevarandet av kontinuitet så är en bra början 

att se till hur man kan bevara den tysta kunskapen inom förbundet. Det som är viktigt är att man skapar 

en dialog för att ta fram verktyg och till viss del även medel, för hur man ska gå vidare för att skapa 

kontinuitet i arbetet. De åtgärder som tas upp i denna studie skulle kunna bidra till att SUK kan påbörja 

ett förändringsarbete, som skulle kunna lyfta organisationen och få den att växa och bli mer stabil än vad 

den är idag. Den skulle även kunna ses som ett redskap eller ett verktyg för liknade organisationer som 

fungerar på liknande sätt som SUK, då det är många organisationer men även företag som har problem 

med kontinuitet och bevarandet av tyst kunskap.  

 Vad som motiverar de frivilliga medarbetarna i SUK är även viktigt att ha kunskap om för att 

kunna skapa kontinuitet i det frivilliga arbetet, vilket heller inte bara rör SUK som ideell organisation. 

Alla ideella organisationer har samma problem att motivera till ideellt arbete. Därför bör med jämna 

mellanrum små undersökningar genomföras inom frivilliga organisationer. Det behöver inte vara några 

kostnads- eller tidskrävande undersökningar, utan kan ske genom samtal med medlemmar under möten 

eller liknande. Detta för att se om något kan göras som kan få de frivilliga arbetarna att stanna i 

organisationen en längre tid. Om de stannar längre så fås därigenom också en chans att föra över 

kunskap mellan medlemmar och genom hela organisationen. På detta sätt kan i större utsträckning tyst 

kunskap bevaras inom organisationen, dels inom SUK och men även inom andra frivilliga 

organisationer. 

 

8.2 Rekommendationer 

För fortsatta studier i ämnet skulle det vara intressant att studera flera ideella organisationer och jämföra 

dessa med varandra och se om dessa skiljer sig åt. Det skulle vara intressant att se om det var möjligt att 

hitta en ideell organisation som hade en mer välutvecklad struktur som SUK skulle kunna lära sig av 

och applicera på sin organisation. Det skulle även kunna göras en studie på ideellt engagerade för att 

undersöka ideella organisationer utifrån de ideellt arbetandes perspektiv. En uppföljande studie på SUK 

om ett par år för att se om det skett några förändringar inom organisationen skulle också vara av 

intresse.  

 42



8.3 Kritik 

Ur ett kritiskt perspektiv finns det en del saker i studien som i efterhand kunde ha gjorts annorlunda. Om 

möjlighet hade funnits hade enkätundersökningen kunnat gjorts på ett större urval och på ett 

slumpmässigt urval istället för ett bekvämlighetsurval. Detta för att få ett mer representativt urval för 

hela organisationen. Respondenterna kunde ha varit ledare från hela SUK, alltså ledare utspridda i hela 

Sverige, och inte bara ledare från Stockholmsområdet. Svarsalternativen i enkäten kunde ha varit mer 

oprecisa som exempelvis att låta respondenterna själva komma med förslag på motivationsfaktorer. Det 

hade kanske blivit svårt att härleda enkäten till Herzbergs tvåfaktorsteori i det fallet men samtidigt hade 

inte enkätfrågorna varit lika ledande. Nu fick respondenterna olika motivationsfaktorer som hade 

hämtats från Herzbergs teori. Enkäten innehöll en del onödiga frågor som inte ger något användbart till 

studien. Fråga 4 och 5 i enkäten gav absolut ingenting för undersökningen. Tanken med de frågorna var 

att få en del kompletterande information till det som framkom i intervjuerna, men vi upptäckte att dessa 

inte gav någonting. Frågan om ålder och kön kunde ha varit intressant om undersökningen hade gjorts 

på ett större urval eller om studien hade varit inriktad på om det fanns någon skillnad mellan ledare av 

olika kön eller på olika generationer, då det finns en del äldre ledare inom SUK samtidigt som de flesta 

ändå är tonåringar eller unga vuxna.  

 Ser vi till intervjuerna som utfördes för studien, kunde fler intervjuer ha gjorts med fler av de 

anställda, men även med en del av SUK:s frivilliga arbetare. Det hade exempelvis varit intressant att 

intervjua medlemmar i förbundsstyrelsen eller representanter från utbildningsutskottet. Detta hade 

kunnat ge ett djupare och bredare perspektiv på den tysta kunskapen och kontinuiteten inom förbundet. 

Intervjuguiden kunde ha innehållit mer specifika frågor rörande SUK:s tysta kunskap och kontinuitet. 

Dock är det svårt att formulera bra frågor för att få så tydliga svar som möjligt på frågor inom området 

tyst kunskap och kontinuitet eftersom det är så abstrakta ämnen.  

 För att få en större inblick i organiseringen av verksamheten kunde vi själva ha deltagit på 

förbundets ledarutbildningar. Dock fanns det ingen möjlighet till detta då det inte gick någon under 

hösten.  
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BILAGA 1: Intervjuguide 

Kunskap: 

1. Vilka tillgångar finns det i organisationen? 

2. Hur definierar ni ordet kunskap i SUK? 

3. Hur behålls kunskap inom organisationen? 

 

Kunskapsomvandling och spridning: 

1. Är SUK beroende av nyckelpersoner med expertkunskap? Om ja, vad görs för att minimera 

beroende? 

2. Är det möjligt att lära/sprida kunskap som finns hos medarbetarna? Anser ni att det går att 

lära/sprida all denna kunskap? Vilken kunskap är svår att lära/sprida? Varför? 

3. Hur ser kunskapsöverföring från en person till andra individer i SUK vad gäller kunskap? Finns 

det några metoder för detta? Utveckla/förklara/exemplifiera? 

4. Kan ni ge så många exempel som möjligt på vilken sorts möten som sker i organisationen och 

vilken sorts kunskap som sprids under dessa möten?  

 

Ledarutbildning:  

1. Hur arbetar SUK med ledarutveckling? 

2. Hur fungerar ledarskapet inom SUK idag? 

3. Vilken typ av utbildning har ledare inom SUK? 

4. Hur sker utbildningar för ledare inom SUK?  

5. Hur utformar man utbildningar för ledare inom SUK? Tar man hjälp utifrån eller använder man 

bara intern kunskap?  

6. Hur ser utbildningarna ut? Vilka moment innehåller utbildningarna? Vad får man lära sig? 

7. Vem ansvarar för utbildningarna? Vilken kompetens har personen i fråga? Informell/ formell 

kunskap om ledarskap? 

8. Hur ser utformningen av ledarutbildningar ut i framtiden? Har ni den typ av ledare ni behöver?  

9. Finns det några krav på att ha genomgått en ledarutbildning om man tex vill sitta med i styrelser, 

fungera som ledare på olika aktiviteter mm? 

10. Finns det brist på ledare inom SUK? Vad beror det på i sånna fall? 

11. Hur motiverar man folk att gå ledarutbildningar och bli ledare? Hur motiverar man folk att ta 

ansvar i förbundet? 
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BILAGA 2:  Enkätundersökning 
 

Enkätundersökning i frivilligt ledarskap och motivation  
 

Vi är två studenter på Södertörns Högskola Campus Flemingsberg I Stockholm. Vi skriver 
kandidatuppsats inom ämnet ledarskap och genomför därför denna enkätundersökning i syfte att ta reda 

på vad det är som motiverar just Dig att ta ansvar eller en ledarskapsposition i den ideella 
organisationen Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK). Ditt svar är av stort värde för vår 

undersökning och vi uppskattar ditt deltagande. Denna undersökning är anonym och svaren kommer 
endast att användas i detta specifika studiesyfte. 

Har du en ledar- eller ansvarsposition inom Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK) idag? 
  Ja  Nej  Osäker  

(Du behöver inte fortsätta att svara på följande frågor I enkäten om du har svarat Nej eller Osäker på 
frågan ovan. Vi tackar dig för din medverkan.) 

Om du har svarat Ja på frågan ovan, förklara gärna din ledar-/ansvarsroll inom  
SUK du har eller har haft:______________________________________________________ 

När är du född? 19___ 
 
Är du   Kvinna 
eller   Man 
___________________________________________________________________________ 
Hur länge har du ställt upp som volontär inom SUK (på riks, regional eller lokal 

nivå)?_____________________________________________________ 
 
1. Har du gått någon ledarutbildning? 

 
  Ja  Nej 
 
            Om ja, i eller utanför SUK:s regi?_________________________________ 
 
 
2. När du fick agera som ledare inom SUK första gången, fick du lära dig hur saker fungerade på 
egen hand då eller var det någon som hjälpte dig? 
 
 Ja, jag fick lära mig själv  
 Nej, jag fick hjälp från SUK (genom mer erfarna ledare, utbildningar och/eller manualer) 
 Nej, jag fick hjälp från annat håll utanför SUK (genom mer erfarna ledare, utbildningar och/eller 
manualer) 
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3. Vad är det som motiverar/lockar dig att ställa upp och arbeta gratis för SUK? 
Olika motivationsfaktorer – numrera faktorerna med siffrorna 1-12, där 1 innebär det som 
motiverar/lockar dig mest och 12 är det som motiverar dig minst. 
 

•Jag får erfarenhet och utvecklas som person:_________ 
•Jag får en bra merit för kommande arbetsliv:_________ 
•Jag får chansen att utföra ett betydelsefullt och viktigt arbete:________ 
•Jag får göra något som jag tycker är roligt/intressant:________ 
•Jag får ta ansvar, känner mig behövd och viktig:________ 
•Jag får träffa (nya) människor:________ 
•Jag gör det av pliktkänsla:________ 
•Jag tycker om att hjälpa till:________ 
•Jag känner att jag kan bidra till organisationens utveckling:________ 
•Jag vill inspirera andra genom att ge dem det som jag en gång fick:________ 
•Jag får en liten tackpresent varje gång jag ställer upp:________ 
•Annat (fyll i själv),____________________________________________:________ 

 
 
4. Vad har SUK å sin sida gjort för att locka dig att ställa upp som ledare? 
 
             _________________________________________________ 
           
      _________________________________________________ 
 
5. Känner du att du har blivit visad uppskattning för dina frivilliga arbetsinsatser i SUK?  
  
  Ja  Nej 
 
 Om nej, på vilket sätt skulle du önska att SUK visade uppskattning på?   
 
            ________________________________________________________________ 
 
            ________________________________________________________________ 
 
 
 

Tack för din tid och ditt deltagande! 
Cecilia Bergman och Dijana Todorovic 
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BILAGA 3: Enkät 

Enkätundersökning i frivilligt ledarskap och motivation 
 

Vi är två studenter på Södertörns Högskola Campus Flemingsberg I Stockholm. Vi skriver 
kandidatuppsats inom ämnet ledarskap och genomför därför denna enkätundersökning i syfte att ta reda 

på vad det är som motiverar just Dig att ta ansvar eller en ledarskapsposition i den ideella 
organisationen Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK). Ditt svar är av stort värde för vår 

undersökning och vi uppskattar ditt deltagande. Denna undersökning är anonym och svaren kommer 
endast att användas i detta specifika studiesyfte. 

                                                                                     
Har du en ledar- eller ansvarsposition inom Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK) idag? 
  Ja  Nej  Osäker  
 
(Du behöver inte fortsätta att svara på följande frågor I enkäten om du har svarat Nej eller Osäker på 
frågan ovan. Vi tackar dig för din medverkan.) 
 
Om du har svarat Ja på frågan ovan, förklara gärna din ledar-/ansvarsroll inom  
SUK du har eller har haft:                                                                                              
                                                                                                                                        
 
 När är du född? 19___ 
 
Är du            Kvinna 
eller          Man 
                                                                                                                                           
Hur länge har du ställt upp som volontär inom SUK (på riks, regional eller lokal 
nivå)?_____________________________________________________ 

 
1. Har du gått någon ledarutbildning? 

 
  Ja  Nej 
 

 Om ja, i eller utanför SUK:s regi?_________________________________ 
 

2. När du fick agera som ledare inom SUK första gången, fick du lära dig hur saker 
fungerade på egen hand då eller var det någon som hjälpte dig? 

 
 Jag fick lära mig själv  
 Jag fick hjälp från SUK  
 Jag fick hjälp från annat håll utanför SUK  
 Jag fick delvis lära mig själv och delvis hjälp via SUK 
 Annat.................................................................................... 
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3. Vad är det som motiverar/lockar dig att ställa upp och arbeta gratis för SUK? 
Olika motivationsfaktorer – numrera faktorerna i skalan 1-5, där 1 innebär det som 
motiverar/lockar dig mest och 5 är det som motiverar dig minst. 

 
 Jag får erfarenhet, meriter och utvecklas som person (Avancemang):_______                
 Jag får chansen att utföra ett betydelsefullt och viktigt arbete (Prestationer):_____                 
 Jag får göra något som jag tycker är roligt/intressant (Intressant jobb): _____                
 Jag får ta ansvar, känner mig behövd och viktig (Erkännande utifrån prestation):_____                  

                Jag gör det av pliktkänsla (Ansvar för uppgift):_____                     
 
4. Vad har SUK å sin sida gjort för att locka dig att ställa upp som ledare? 

 
             _________________________________________________ 
           
      _________________________________________________ 
 

5. Känner du att du har blivit visad uppskattning för dina frivilliga arbetsinsatser i SUK?  
  
  Ja  Nej 
 
            Om nej, på vilket sätt skulle du önska att SUK visade uppskattning på?   
 
            ________________________________________________________________ 
 
            ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din tid och ditt deltagande! 
Cecilia Bergman och Dijana Todorovic 
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