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1. Inledning 
Jag har valt att i min studie undersöka hur ledare inom en ideell organisation, Röda Korset, 

”leder” de frivilliga som ingår i organisationen och hur ledarna ser på sitt ledarskap. 
 

    Jag är av den åsikten att ledarna måste anpassa sitt ledarskap beroende på vilken 

organisation de verkar i och att ledarskap måste anpassas, beroende på vilka det är som ska 

”ledas” och vad organisationens mål är. I en ideellorganisation skall ledaren stödja och 

motivera, samtidigt skall ledaren försöka behålla de frivilliga som verkar i organisationen, då 

de är en värdefull resurs. Min personliga åsikt är att medlemmarna i en ideell organisation 

engagerar sig av humana skäl och vill bistå människor i nöd med den kunskap och hjälp de 

kan erbjuda. Samtidigt kan det förekomma egoistiska skäl, som jag har valt att kalla det, men i 

grund och botten är det den goda fria viljan att vara en hjälpande hand, som är en av 

drivkrafterna.   

     Weber skriver att en handling är rationell i den bemärkelsen att den både har ett medvetet 

orienterad och ett klart formulerat värde/mål samt att den tillgängliga kunskapen leder till att 

värdet/målet förverkligas. Det påpekas även att värderationella handlingar är ”sådana 

handlingar som relaterar sig till grundläggande värden och därför inte tar några andra 

hänsyn”
1
. Det är relevant att påpeka och göra den kopplingen till de egoistiska skäl som kan 

förekomma. De handlingar en individ utför sker på basis av de egna uppsatta målen och 

utifrån vilket ”handlande” kan målet nås effektivast? Alltså sker handlingen medvetet och är 

målbestämt av individen
2
.  

     Drivkraften hos de frivilliga är en sådan värderationell handling som Weber beskriver samt 

ett skäl till att en individ engagerar sig ideellt. Denna drivkraft är skälet till att frivilliga förblir 

kvar inom ideella organisationer år efter år. Dock kan drivkraften någon gång ta slut och en av 

ledarens uppgift blir då att stödja och motivera de frivilliga till fortsatt arbete. Om det råder ett 

gott klimat i den miljö som både den frivillige och ledaren verkar i och det finns en ömsesidig 

förståelse ökar engagemanget och drivkraften stärks.  

     Ur ett historiskt perspektiv har dagens frivilligarbetare en annan bakgrund än tidigare och 

de ställer högre krav på organisationerna än sina äldre kollegor. Främst vill de frivilliga veta 

vad organisationens mål är, men också vad de ska göra, vilka befogenheter som de tilldelas 

och vilket ansvar de kommer att ha inom organisationen. Ledare måste lära sig att leda 

frivilligarbete och därför måste de få en adekvat managementutbildning. Organisationer 

såsom Röda Korset och Riksidrottsförbundet har utvecklat ett eget ledarskapsprogram för att 

behålla sina ”eldsjälar”, sina engagerade. Det är viktigt att kunna erbjuda och stödja de 

frivilliga i sitt arbete för att de ska trivas och vilja stanna kvar inom organisationen
3
. 

     Vidare påpekar Leopold att det ideella engagemanget växer snabbt och är stort i Sverige 

och att över 50 % av Sveriges vuxna befolkning är ideellt aktiva, det vill säga nio av tio är 

med i en ideell organisation. Det innebär 2,6 miljoner medlemmar, som årligen utför minst 

480 miljoner timmars obetalt arbete. Leopold menar, att det motsvarar 300 000 heltidstjänster, 

vilket motsvarar ett värde på 70 miljarder kronor. Vidare påpekas det att ideellt engagemang 

handlar om att prioritera sin fritid och använda den effektivt. Studier har påvisat att de som 

har minst fritid är de mesta engagerade och aktiva medlemmarna. Detta engagemang kan bero 

på att dagens svenskar är bättre utbildade, mer beresta, har mer yrkeserfarenhet samt att vi är 

friskare och lever längre.  

 

                                                 
1
 Weber, Max. (1983). Ekonomi och samhälle – Förståendesociologins grunder. Lund: Argos. s. XXX-XXXI. 

2
 Andersen, Heine och Kaspersen, Lars Bo. (2003). Klassisk och modern samhällsteori. Andra upplagan. Lund: 

Studentlitteratur. s. 111-112. 
3
 Keller, Awiwa. (1998-12-20).  Ledarskap: Högre krav på ideella ledare. Nystartat mötesforum ska hjälpa 

ideella organisationer anpassa verksamheten till ökade krav från samhället. Dagens Nyheter. s. A01. 
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Att det ideella engagemanget har ökat kan även bero på ett större utbud, men samtidigt ställs 

det krav då organisationen ska rekrytera medlemmar och frivilliga. För det, menar Leopold, 

krävs en högre kompetens, det vill säga veta hur ”konceptet” skall marknadsföras för att 

rekrytera frivilliga. Dock blir de ideella organisationerna effektivare genom att samarbeta och 

fördela arbetsuppgifterna
4
.  

     I likhet med Leopold påvisar Grassman, Olsson och Svedberg att det finns ett samband 

emellan den som utför frivilliga insatser och dennes utbildningsnivå, ”ju högre utbildning 

desto större sannolikhet för att individen är frivilligt aktiv”. De menar att frivilliga som 

uppvisar ett aktivt ideellt engagemang oftast är högskoleutbildad. Det kan illustreras med att 

män som har gymnasie- eller högskoleutbildning är mer engagerad än de som inte har fullföljt 

sin skolgång. Även när det gäller kvinnors engagemang finns det ett samband mellan deras 

utbildningsnivå och deras insatser. Författarna skriver att möjliga förklaringar till det är att 

”högre utbildning exponerar människor i sitt avlönade arbete för fler arenor”. De ses som 

resursstarka och attraktiva för ideella organisationer och därmed blir det möjligt för de ideella 

organisationerna att ställa specifika krav på dem samt att kvinnor är mest engagerade i socialt 

inriktade sammanhang till skillnad från män
5
.  

     Inom Röda Korset grundas arbetet på frivilliga insatser där människor har en vilja, 

engagemang och vill bidra med sin tid och kunskap till verksamheten. De frivilliga inom 

verksamheten genomgår en grundutbildning som sedan byggs på med fortbildningar. Viktigt 

att veta är också att de frivilliga skriver på en överenskommelse, vilket ”skapar en trygghet 

för Röda Korset, den frivillige och för verksamheten”. I överenskommelsen förbinder sig den 

frivillige att följa Röda Korsets grundprinciper, att följa Frivilligpolicyn, veta vad 

frivilliguppdraget innebär, hur uppehåll i och avslut av uppdraget hanteras samt att de 

frivilliga avger tystnadslöfte
6
. 

     Min titel ”De ska veta att jag finns strax bakom, om de behöver mig”, är ett citat som jag 

anser lyfter fram att de är tillgängliga för sina frivilliga närhelst de vill.  

 

2. Syfte 
Min förförståelse är att jag personligen är engagerad inom Röda Korset, där jag ideellt arbetar 

i en Flyktinggrupp med handläggning av asyl-, efterforsknings-, familjeåterförenings- och 

resebidragsärenden. Jag förmodar att det som krävs av ledare inom ideella organisationer är 

att de ska värna om de frivilliga, motivera, ”hålla lågan uppe” och stödja.  

     Syftet med studien är att belysa hur ledare inom en ideell organisation, Röda Korset, 

”leder” de frivilliga som ingår i organisationen och hur ledarna ser på sitt ledarskap.   

 

3. Disposition  
Jag har valt att disponera min uppsats på följande vis:  

I bakgrunden redogörs för ideella organisationer, den ideella sektorn samt medlemsägda 

ideella organisationer. I kapitlet Röda Korset, följer en presentation av Svenska Röda Korset 

och frivilligas ansvar och roller. I aktuell forskning, redogörs för den forskning som är 

relevant för min studie. Det kapitlet är indelat i tre underrubriker; studiernas syfte, individens 

motiv och engagemang till ideellt arbete samt ledarskapet inom ideella organisationer. I den 

teoretiska referensramen följer en redogörelse för begreppet ledarskap, ledarskap som en 

process, ledarskap som ett samspel och Human Resource perspektivet.  

                                                 
4
 Leopold, Christer. (2006). Professionell ideell – om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober Förlag. s. 15. 

5
 Grassman Jeppsson, Eva. Olsson, Lars – Erik och Svedberg, Lars.(2005). Medborgarnas insatser och 

engagemang i civilsamhället – några grundläggande uppgifter från en ny befolkningsstudie. Linköpings 

Universitet: Ersta Sköndal Högskola, Sköndals Institutet – Forskningsavdelningen. s. 23-24, 34. 
6
 Röda Korset. (2007). Frivillighandbok för Svenska Röda Korset. s. 9-10.  
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I metoden ingår de metodologiska utgångspunkterna, genomförandet av den empiriska 

studien, bearbetning och analys av det empiriska materialet. Resultat och analys delen har 

delats in i fyra gemensamma teman. Studien avslutas med en diskussion och personliga 

reflektioner.   

 

4. Bakgrund  
Kapitlet inleds med en redogörelse för ideella organisationer, den ideella sektorn samt 

medlemsägda ideella organisationer. Jag har valt relatera de ideella organisationerna till såväl 

en samhällsnivå som en individuellnivå. På samhällsnivå har de ideella organisationerna tagit 

över ett flertal arbetsuppgifter för att förändra och förbättra samhället och livssituationen för 

de som är en del av det samhälle de lever i. Då staten har minskat sitt åtagande har de ideella 

organisationerna ökat sitt.  

     På individnivå vill människor, vars drivkraft är att bistå med den kunskap och erfarenhet 

de har för att hjälpa människor i utsatta livssituationer. Under rubriken den ideella sektorn 

tydliggörs detta ytterligare.  

4.1 Ideella organisationer  

Det sägs att ”kärt barn har många namn”, det gäller även för ideella organisationer. Vad de 

kallas, hur de uppfattas och var gränsen går varierar beroende på i vilket land organisationen 

finns. Med andra ord finns det ingen bestämd och klar definition av ideella organisationer.    

     Internationell forskning har påvisat att begreppet ”non – profit organization” (NPO) 

dominerar i bland annat i USA och definieras med en negation (talar inte om vad de är, utan 

vad de inte är). Leopold skriver, att företag ses som det normala, medan ideella organisationer 

inte är det. Vad gäller myndigheter anser FN och biståndsvärlden att de är normen och att 

ideella organisationer är ”non – governmental organizations” (NGO). Med det menas att 

föreningar eller stiftelser skulle kallas oföretag eller omyndigheter. Begreppen är vilseledande 

och visar svårigheterna med att finna en entydig och rättvis definition för ideella 

organisationer
7
.  

     För att en ideell organisation eller folkrörelse som det även kallas, skall uppstå behövs en 

idé, när idén verkställs bildas en grupp som i sin tur bildar andra grupper på flera olika håll. 

Det är styrkan i idén och ledningens kompetens som avgör om organisationen växer eller inte, 

men också frivilligas engagemang är en viktig förutsättning. Det som utmärker ideella 

organisationer och det som gör dem framgångsrika är sättet de handskas med sina resurser för 

att uppnå sina mål samt att arbetsuppgifter utförs utifrån organisationsmålen. Ideella 

organisationer är enligt författaren komplexa, de är varken företag eller myndigheter utan har 

sin egen unika logik. För att en ideell organisation ska bli framgångsrik skall den ledas och 

organiseras ideellt och bygga på ”folkrörelsetänk”. Röda Korset är en folkrörelse som 

fungerar som en humanitär hjälporganisation som hjälper människor i svåra livssituationer 

både i Sverige och utomlands. Leopold hävdar att det är svårt att leda en folkrörelse idag, då 

organisationens både inre och yttre miljö har förändrats drastiskt
8
.  

     Vidare skrivs det om ideella organisationers resurser och de främsta resurserna är i form av 

förtroendevalda, ledare, frivilliga, praktiskt stöd (såsom lån av lokal, fri annonsering i 

tidningar, kopieringsmaskiner etcetera) varor, tjänster och pengar. Den ideella organisationen 

lever på sin närliggande miljö, det vill säga den söker resurser där den finns, från medlemmar, 

frivilliga, sympatisörer, men också från staten och företag. Till skillnad från företag och 

myndigheter baseras ideella organisationer på ideellt engagemang och pengar ses enbart som 

ett komplement.  

                                                 
7
 Leopold. (2006). s. 47-48. 

8
 Leopold. (2006). s. 27-28, 116-117. 
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De intäkter ideella organisationer har används för att främja organisationsidén snarare än 

målen. Leopold menar, att ideella organisationer är svåra att leda och det viktigaste elementet 

är just ledarskap. Det har påpekats ovan att ideella organisationer är komplexa, dock kan det 

skilja sig från organisation till organisation. I vissa ideella organisationer är ledarens rätt att 

fatta beslut begränsad, både ledare och merparten av medlemmarna arbetar ideellt och ideella 

organisationers huvudsakliga resurs är just det ideella engagemanget. Arbetssituationen för de 

som är anställda inom ideella organisationer ställer betydligt högre och mer komplicerade 

krav än om de hade varit anställda i ett företag eller i en myndighet. De ekonomiska 

resurserna är lägre, målen högre och oklara, kompetenskraven större, dock är lönen lägre. 

Därmed drar författaren slutsatsen att till skillnad från företag och myndigheter premieras det 

andra resultat och att det inom ideella organisationer råder andra anställningsvillkor och 

arbetstider
9
.  

4.2 Den Ideella sektorn  

De ideella organisationerna kan diskuteras ur ett samhällsperspektiv. Samhället har fyra 

sektorer; staten, den ideella sektorn, näringslivet och familjen. Genom att utgå ifrån dessa fyra 

sektorer får människor en verkligare bild av hur samhället är uppbyggd samt hur det 

fungerar
10

. Figuren nedan visar denna uppdelning, dock läggs det fokus på den ideella 

sektorn.    

 

                                      
 

Figur 1, Samhällets fyra sektorer
11

. 

 

Det råder en ansvars- och arbetsfördelning mellan sektorerna, det grundas på landets (det land 

organisationen är verksam i) lagar och traditioner. I Sverige har familjen och staten en viktig 

roll samtidigt som politiker förväntar sig att näringslivet, familjen och den ideella sektorn 

skall göra mer för samhället och att staten skall minska sitt åtagande. Leopold menar, att det 

är en trend runt om i världen. En förklaring är att människor vill genom att starta och driva 

ideella organisationer lösa uppgifter, överta de problem som lämnas ”ogjorda” av de övriga 

sektorerna och tillfredsställa behov. Författaren menar, att ideella organisationer ses som ett 

vakuum. Författaren påpekar att ett vakuum skapar något nytt i samhället eller att det fungerar 

som ett komplement till befintliga organisationer. Det förekommer åtskillnader från land till 

land, beroende på vad och hur det görs i ett land präglas av andra faktorer. USA är ett sådant 

exempel, där staten tar ett begränsat ansvar för välfärden, det är en av de huvudsakliga 

prioriteringarna för de ideella organisationerna. Istället hävdas det att ideella organisationer 

och föreningar främjar länders utveckling vad gäller ekonomi, politik och kultur. Den ideella 

sektorn är starkare i utvecklade länder. I Sverige är det de medlemsägda organisationerna som 

dominerar och i den ideella sektorn ingår föreningar, stiftelser och övriga ideella 

organisationer.  

                                                 
9
 Leopold. (2006). s. 40-42, 44. 

10
 Leopold. (2006). s. 65-66. 

11
 Leopold. (2006). s. 65. 
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Tack vare de ideella insatserna kan den ideella sektorn vidmakthållas och Leopold utgår ifrån 

Helmut Heimers term för den betydande roll den ideella sektorn har.  

 
Ideella organisationer representerar ca 6 procent av arbetskraften i de 

utvecklade marknadsekonomierna, ungefär 2 procent i utvecklingsländerna 

och något över  1 procent i Centraleuropa. Om det ideella arbetet inkluderas 

så ökar andelarna till 10,3 respektive 2 procent. När det gäller den ideella 

sektorns ekonomiska betydelse så är dess bidrag i samma storleksordning 

som transportindustrins
12

.  

 

Det arbete som utförs ideellt är oftast lokalt och sker i mindre märkbar skala, men det kan 

också genomföras i större sammanhang såsom vid stora katastrofer eller krig. Då vädjar de 

ideella organisationerna till medborgarna om deras hjälp, vare sig det gäller varor, tjänster 

eller ekonomiskt (främst insamling av pengar och kläder och sanitetsartiklar)
13

.  

4.3 Medlemsägda ideella organisationer  

Ideella organisationer kan vara medlemsägda, organisationen kallas även för ideell förening 

och trossamfund. Medlemsägda ideella organisationer ägs internt och utgörs av enskilda 

individer (fysiska medlemmar) och organisationer (juridiska personer). Den medlemsägda 

organisationen kan, enligt Leopold, vara antingen föreningar eller förbund, vilka i sin tur 

indelas i tre verksamhetsinriktningar; tjänstlevererande, kampanjdrivande eller ömsesidig 

nytta. Figuren nedan visar hur medlemsägda organisationer är uppdelade
14

.  

 

 
 

Figur 2, Medlemsägda ideella organisationer
15

. 

 

Utifrån denna modell består Svenska Röda Korset av enskilda medlemmar som ingår i ett 

förbund (huvudförening) och är tjänstelevererande. De medlemsägda organisationerna får sin 

legitimitet av dess medlemmar. Det är de som ser till att organisationen förvaltas och leds på 

ett korrekt sätt. Författaren skriver, att inom föreningarna är medlemmarna dess ägare, 

finansiärer, funktionärer och nyttjare. Det är medlemmarna som stödjer föreningens syfte och 

följer deras stadgar och principer och själva medlemskapet regleras och dokumenteras med 

medlemsavgiften.  

                                                 
12

 Leopold, (2006). s. 68. 
13

 Leopold. (2006). s. 66-68. 
14

 Leopold.  (2006). s. 49. 
15

 Leopold. (2006). s. 50. 
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Medlemskapet inleds och bibehålls genom att individen betalar medlemsavgiften. Om 

medlemskapet ska avslutas, slutar den frivillige att betala avgiften och medlemskapet upphör. 

Medlemmarna utgör ett demokratiskt kollektiv och alla har samma rättigheter och 

skyldigheter, det vill säga de har rätt att delta i arrangemangen, få information, välja styrelse, 

fatta beslut på års- och medlemsmöten och principen ”en man, en röst” gäller för alla. Ett krav 

är dock att de ska följa organisationens stadgar och beslut
16

.   

 

5. Röda Korset 
Nedan följer en redogörelse för Svenska Röda Korset. Jag har valt att inte redogöra för Röda 

Korsets uppkomst då det inte har relevans för syftet med studien. Jag fokuserar istället på vad 

Svenska Röda Korset gör och utifrån vilka principer de arbetar.  

5.1 Svenska Röda Korset  

Röda Korset är ett mänskligt skyddsnätverk som finns runt om i världen. Röda Korset finns 

på plats, före, under och efter en katastrof. I länder där det förekommer krig, hjälper Röda 

Korset snabbt de som har drabbats. Organisationen Röda Korset finns i 186 länder och har 

cirka 100 miljoner medlemmar och frivilliga medarbetare i sin rörelse, vilka vill göra en insats 

för att stödja människor i svåra och utsatta situationer
17

. 

     Svenska Röda Korset, har cirka 300 000 medlemmar varav 50 000 arbetar som frivilliga, 

där utöver är 12 000 förtroendevalda. Sverige är indelat i 1 500 kretsar runt om i landet
18

.        

     Rödakorskretsarna arbetar utifrån de behov som finns och är uppdelade i tio regioner, som 

totalt har cirka 100 rödakorskonsulenter. Det är regionkontoret som samordnar och stödjer det 

lokala arbetet som genomförs inom respektive region. Det beslutande organet är 

Riksstämman, vilket hålls var tredje år. Där väljs centralstyrelsen som i sin tur är det högsta 

beslutande organet mellan stämmorna. Huvudkontoret för Röda Korset ligger i Stockholm 

och organisationen leds av generalsekreteraren
19

.  

     Röda Korset i Sverige, är en del av Internationella rödakorskommittén (ICRC), vilket är en 

del av internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Därmed är det Svenska Röda 

Korset medlem i den internationella rödakors- - och rödahalvmånefederationen. Vad ICRC 

innebär har inte relevans för min studie, men jag vill kort klargöra att deras mål är att hjälpa 

och skydda människor i väpnade konflikter
20

.  

     I rapporten för åren 2006 till 2011 beskriver Röda Korset hur de ska arbeta för att hjälpa 

människor i utsatta situationer. Röda Korset är snabbt på plats och bistår med medmänsklig 

och effektiv hjälp när katastrofer inträffar, vare sig den är liten eller stor, i Sverige eller 

”bortom vårt lands gränser”. De ska i sitt arbete utgå från fyra olika arbetsområden. Främst 

avser arbetsområdena till den första grundprincipen om humanitet; humanitär rätt, mänskliga 

rättigheter och humanitära värderingar, stödja med akut katastrofhjälp, ha beredskap inför 

kriser, katastrofer och krig samt att minska ohälsan och den sociala utsattheten. Vidare 

påpekas att för att dessa fyra arbetsområden ska säkras är det väsentligt att alla 

rödakorskretsar arbetar aktivt med att rekrytera frivilliga, samla in pengar samt att värva 

medlemmar till rörelsen.  
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Fram till år 2011 finns förhoppningen att de nämnda arbetsområdena är verksamma och 

tillgängliga i hela landet. För att arbetsområdena ska genomföras på bästa sätt finns det stöd i 

form av sak- och metodkunniga tjänstemän
21

.     

     Svenska Röda Korset är en av de äldsta föreningarna och räknas som den första nationella 

föreningen. Svenska Röda Korset instiftades den 24 maj 1865 och därmed togs tre väsentliga 

beslut; att anta rödakorsmärket, att kvinnor inte är förhindrade att i egenskap av ledamöter 

ingå i föreningen samt att det skulle anställas en vaktmästare. Under de första åren förberedde 

Svenska Röda Korset humanitära insatser för de eventuella krig som kunde utbryta.  När  krig 

bröt ut mellan Tyskland och Österrike år 1866 kom den första appellen från Genève till 

Svenska Röda Korset. Österrike förlorade då sina italienska landområden och soldaterna led 

svårt
22

.     

     För att förstå Röda Korsets insatser ur ett samhällsperspektiv är det av vikt att veta utifrån 

vilka grundprinciper de utgår i sitt arbete, vare sig det gäller frivilliga, medlemmar eller 

förtroendevalda. Att vara frivillig och medlem skiljer sig, du kan vara medlem inom Röda 

Korset utan att behöva vara frivillig och vice versa. Grundprinciperna delas in i mål, medel 

och metod. Humanitets- och opartiskhetsprincipen finns inom kategorin mål. Syftet är att 

förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv, hälsa och skapa respekt för 

människovärdet. Kategorin medel, innebär en ömsesidig förståelse, samarbete, vänskap och 

att skapa varaktig fred i diverse konflikter. Principerna neutralitet och självständighet ingår i 

medel kategorin. Med hjälp av neutralitetsprincipen bevarar Röda Korset allas förtroende, tar 

inte ställning vid meningsskiljaktigheter relaterat till politik, religion, etnisk tillhörighet eller 

ideologi. Röda Korset är en självständig organisation som ska arbeta och agera i enlighet med 

de principer organisationen utgår från. Principer såsom frivillighet, enhet och universalitet går 

under kategorin metod. Dessa principer syftar till att frivilligt och osjälviskt ge hjälp, det vill 

säga att det inte finns egna intressen att tillgodose och principen frivillighet är en ömsesidig 

relation mellan givare och mottagare. Röda Korset anser att en rödakorsförening skall finnas i 

varje land. Med principen enhet menas det även att den rödakorsförening som finns i ett land 

skall vara öppen och den humanitära verksamheten ska omfatta alla. Den sista principen, 

universalitet syftar på att alla nationella rödakorsföreningar har samma rättigheter och 

skyldigheter gentemot varandra
23

. 

     Utbildningar som Röda Korset startade redan under 1880-talet i Sverige var bland annat 

sjuksköterske- och första hjälpen utbildningar, de utbildade även personal inom SJ och 

postverket, skogshuggare och sågverksarbetare. Röda Korset lade grunden för det som idag 

kallas för arbetarskydd. Vidare påpekas det att Röda Korset ses som ett komplement till 

samhällets övriga skyddsnät som har uppmärksammat olika behov och utvecklat insatser i 

samhället. De verksamheter som Svenska Röda Korset under 1880-talet ville förbättra var 

bland annat sjukhem, ambulansflyg, förlossningshem, skoltandvård, barnhem och 

skolhälsovård. Dessa kom i efterhand att tas över av samhället, såsom folktandvården och 

hemtjänsten
24

.  

 
 
 

                                                 
21

 Verksamhetsinriktning för Röda Korset (2006-2011). På plats för medmänsklig och effektiv hjälp. Röda 

Korset. s. 6. 
22

 www.redcross.se   
23

 Verksamhetsinriktning för Röda Korset (2006-2011). s. 2-3. 
24

 www.redcross.se  

http://www.redcross.se/
http://www.redcross.se/


9 

 

5.2 Frivilligas ansvar och roller  

Det frivilliga arbetet inom Röda Korset genomförs av frivilligmedarbetare, vilka leds av 

frivilligledare. Frivilligledarna utses av kretsstyrelsen, vilket ansvarar för den lokala 

verksamheten. De frivilliga inom Röda Korset genomgår utbildning i bland annat 

rödakorskunskap, frivilligt socialt arbete och ämnesspecifika uppgifter. De frivilliga ska även 

genomgå en introduktion i den verksamhet de ska ingå i, erbjudas stöd av en erfaren 

medarbetare, att kontinuerligt delta i aktuella fortbildningar, skall ha möjlighet att framföra 

klagomål samtidigt som denne har rätt att tacka nej till frivilligarbete.  Svenska Röda korset 

kräver att den frivillige ska agera utifrån Röda Korsets grundprinciper, främja dessa och 

handla i enlighet med de riktlinjer och överenskommelser som finns. De frivilliga skall 

tillgodose de utsattas behov i den mån de kan, sträva efter och verka för hög kvalitet i det 

arbete de utför, aktivt delta och påverka innehållet i den verksamhet de är en del av
25

.      

     I slutet av år 2007 gav Svenska Röda Korset ut en frivillighandbok där det beskrivs att 

frivilliga och det arbete de utför är organisationens viktigaste resurs. Vidare påpekas det i 

rapporten att den frivillige berikar verksamheten med dess insikter, vilja och medvetenhet. 

Om den enskilde individen/frivillige upplever sin roll och sitt uppdrag som tryggt ökar 

kvaliteten inom organisationen samt att det bidrar till att situationen förändras för de som är 

utsatta i samhället av olika anledningar. Inom Röda Korset är det kretsstyrelsen som ansvarar 

för att utveckla, organisera och stödja frivilligarbetet. Kretsen är den som vet vilka 

verksamheter som behöver frivilliga och vilka behov som ska tillgodoses samt vilka 

verksamheter som bör startas
26

.  

 

6. Aktuell forskning 

I kapitlet aktuell forskning har jag valt att redogöra för tre olika studier som berör studiens 

problemområde. Studierna har genomförts i Sverige under de senaste åren. Då det inte finns 

mycket skrivet om hur ledare går tillväga för att leda frivilliga inom Röda Korset, valde jag 

studier som har en närliggande koppling och behandlar likartade fenomen inom ideella 

organisationer. Efter att ha läst igenom respektive studie valde jag att dela in presentationen i 

tre underrubriker; studiernas syfte, individens motiv och engagemang till ideellt arbete och 

ledarskapet inom ideella organisationer. I texten förekommer det även inslag av en fjärde 

studie som har utförts av Grassman, Olsson och Svedberg. Dock inte i den mån som de tre 

övriga, men jag anser att den har relevans och stärker de tre studierna ytterligare.  

6.1 Studiernas syfte 

Eriksson, Hansson, Lönnebo och Stenow har i sin studie lagt fokus på vad som ”Tänder 

människor till frivilligt arbete”, hur engagemang kanaliseras samt hur de aktiva ska behållas 

inom organisationen. Studien utgår ifrån två studiebesök som författarna genomförde och 

intervjuer med en anställd inom respektive organisation. De frivilligcentraler som ligger till 

grund för studien är Caritas (förorten) och Oscar (centrum) i Göteborgs Stad. Den 

förstnämnda är Svenska kyrkans organ för socialt arbete, vars mål är att engagera människor i 

sin närmiljö och bryta den passivitet, utanförskap och segregation som råder i deras 

bostadsområde. I studien har Eriksson et al valt att definiera begreppen frivilligt arbete, 

frivillig sektor, frivillig organisation och frivillig verksamhet. Begreppet frivilligt arbete 

använder författarna synonymt med frivilliginsatser och aktiviteter och syftar på de insatser 

som individen utför på frivillig grund och är oavlönade. I den frivilliga sektorn ingår en 

mångfald frivilliga organisationer.  
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Frivilliga organisationer definieras som en organisation där medlemskapet är frivilligt och 

individuellt vilket också är oberoende av staten och den tjänar främst kollektivets intressen. 

Den frivilliga verksamheten ingår under den frivilliga organisationen och innebär att den är 

tillfällig eller permanent
27

.  

     Pérez och Wentzels syfte med studien, ”Att styra frivilliga – går det?”, var att identifiera 

och systematisera styrproblem kopplade till frivilligarbete i ideella organisationer med externa 

mål
28

. De ville uppmärksamma de frivilligas erfarenheter av och åsikter om styrning. De 

genomförde åtta intervjuer med fyra kvinnor och fyra män, med både frivilliga som än idag är 

aktiva och de som gått ur organisationerna. De organisationer som de frivilliga ingår i eller 

som de har varit en del av är; Amnesty International, Stadsmissionen i Linköping, 

Erikshjälpen inom humanitärhjälp- och välgörenhetsverksamhet, Centerpartiets 

ungdomsförbund (CUF), Moderata ungdomsförbundet (MUF), Motorförarnas 

helnykterhetsförbund (MHF), unga Aktiesparande inom främjande av en viss livsstil samt 

Fältbiologerna inom miljöorganisationer
29

. 

     Panova, Sköld och Österbergs studie, ”Det är ganska faktiskt egentligen att jobba ideellt” 

är en sociologisk studie om människan och motivet bakom det ideella arbetet. Författarna 

ville få en djupare förståelse för motiven bakom kvinnors och mäns ideella engagemang inom 

frivillig sektorn. Informanterna var engagerade inom bland annat Röda Korset, Scouterna, 

Frälsningsarmén, Kvinnojouren och olika idrottsföreningar. Totalt genomfördes det 20 

intervjuer, varav fem av dessa var med män
30

. 

6.2 Individernas motiv och engagemang till ideellt arbete  

I inledningen skriver jag bland annat att ledare skall försöka behålla sina frivilliga genom att 

motivera och stödja, vilket bekräftas av Pérez och Wentzels studie. De menar att de som 

arbetar frivilligt kan lämna organisationerna när som helst. Därmed är det av vikt att 

organisationerna tar hänsyn till de frivilligas önskemål och krav.   

     Eriksson et al menar, att frivilliga ska ”känna ett behov av eller bli lockade”. För att 

frivilligcentralerna Caritas och Oscar ska fungera och att arbetet ska löpa fritt bestäms utifrån 

de behov besökarna har
31

. 

     Pérez och Wentzel skriver, att viljan och engagemanget värdesattes i högre grad än det 

resultat som presenterades. Vidare påpekas att det är svårt att få människor att delta i olika 

projekt, där de både ska ge av sin tid och ta ansvar. Om arbetet däremot utförs på frivillig 

basis och av medmänsklighet skänker det glädje. Att människor engagerar sig ideellt sker av 

en och flera anledningar.  Det handlar om att de frivilliga vill hjälpa människor i utsatta 

situationer, att det ger dem en bra kontakt med verkligheten, att de får se hur deras kommun 

hanterar de människor som inte har det bra. Samtidigt upplevs engagemanget som 

betydelsefullt då den frivillige hjälper människor eller kämpar för förändring i samhället 

gällande en särskild fråga. Även den sociala gemenskapen är en viktig orsak till att de vill 

engagera sig. Detta påpekades även av Eriksson et al, att den sociala gemenskapen är en del 

av det som lockar de frivilliga.   

                                                 
27
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Pérez och Wentzel menar, att somliga av deras informanter ”lockades” att gå med i 

organisationen av en slump medan andra på grund av organisationens ”spännande 

arrangemang”. Ett annat motiv till engagemanget är för att träffa likasinnade människor som 

delar gemensamma värderingar. I studien framkom det att de frivilliga är nöjda med sitt 

engagemang även om prestationsrelaterade belöningar uteblev. Att de får arbeta med det de är 

intresserade av, är belöning och uppskattning nog för dem. Den ideella organisationen 

fungerar som ett socialt forum där de frivilligas intressen stimuleras och betraktas som 

betydelsefulla, vilket fungerar som en motivationsfaktor till fortsatt engagemang 
32

. 

     Vidare menar, Pérez och Wentzel, att arbetet och engagemanget i sig bygger på individens 

vilja och intresse. I början får de frivilliga pröva sig fram för att sedan arbeta med det som de 

finner intressant. Den personliga kontakten med organisationen ses som en viktig aspekt av de 

frivilliga. Denna kontakt upplever de frivilliga som motiverande och positiv, särskilt om de 

frivilliga får en tydlig förfrågan vad gäller deras motiv, intressen och kunskaper. Det bör 

noteras att om organisationen visar intresse för de frivilliga och deras engagemang vid 

rekryteringsprocessen ses det som positivt av de frivilliga. Däremot kan de frivilliga uppleva 

det som ett bakslag när organisationen inte tar tillvara deras kunskap och kompetens. Ju mer 

”kött på benen” de frivilliga förvärvar desto högre krav har de på den egna insatsen gällande 

arbetsuppgifter, men också att organisationens svagheter blir tydligare. Författarna skriver, att 

de frivilliga som har fått erfarenhet inom det ideella arbetet vill förändra arbetsrutiner efter ett 

tag. Det som menas är att de vill utföra mer avancerade uppgifter samt att de ska få styra 

arbetsuppgifterna efter egen förmåga. De anser att organisationsmålen kan lättare uppnås om 

rutiner förändras. Pérez och Wentzel påpekar, att ju längre de frivilliga har varit aktiva inom 

organisationen desto svårare blir det att erbjuda dem personlig utveckling. Främst handlar det 

om nya och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter, egna projekt eller att få möjlighet att avancera. 

Vad gäller den personliga utvecklingen har organisationerna svårt att tillfredsställa sina 

frivilliga. för att frivilliga ska få mer ansvar, krävs det mer tid och det anses vara en 

”bristvara” bland de frivilliga. Möjligheterna att avancera i organisationen finns, men de 

frivilliga har inte tillräckligt med tid för att genomföra det. För att de frivilliga ska få ökad 

kunskap och rätt kompetens för att genomföra sina arbetsuppgifter är det viktigt att de får 

relevant utbildning som organisationen står för. I studien framkom det även att organisationen 

informerar och uppmuntrar sina frivilliga via e-mail och månadsbrev att medverka i 

utbildningar. När frivilliga inte får möjlighet att påverka arbetsutformningen upphör den 

personliga utvecklingen och arbetet blir tråkigt och lidande i längden. Vidare påvisar 

informanterna vikten av att få möjlighet att utforma arbetet själva och vara kreativa. De idéer 

de frivilliga fått utforma själva gällande sina arbetsuppgifter mottogs väl, men å andra sidan 

fanns det även de vars idéer inte uppmärksammades
33

.  

     Eriksson et al utgår ifrån Ulla Haberman som skriver i sin studie, ”Det tredje netvaerk” att 

frivilligt arbete främst lockar kvinnor med undantag för idrottsrörelsen, där majoriteten är 

män. Den prototyp som har tagits fram av Haberman är, att den som arbetar frivilligt är; 

kvinna, 40+, från medelklassen med eftergymnasial utbildning, aktiv inom föreningslivet eller 

frivillig/volontär sedan tidigare, har närhet till verksamheten och lägger fyra till fem timmar 

på att arbeta ideellt i veckan
34

.  

     Till skillnad från Eriksson et al, som enbart har en prototyp för kvinnor, menar Grassman, 

Olsson och Svedberg, att den som är frivillig, man eller kvinna, är välutbildad, mitt i 

karriären, har barn, är socioekonomiskt välförankrad, är svenskfödd samt att denne kommer 

från en familj som sedan länge har varit ideellt engagerad
35

.      
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Panova, Sköld och Österberg skriver, däremot att män oftast är engagerade i organisationer 

såsom idrotts-, frilufts- och jaktföreningar. Medan kvinnor engagerar sig i humanitära hjälp-, 

invandrar-, nykterhets- och kvinnoorganisationer
36

. Vidare framhålls det att pensionärer och 

yngre inte ägnar sig åt frivilligt arbete i samma utsträckning som personer i medelåldern. Det 

finns de som har arbetat frivilligt i flera år, men sedan finns det frivilliga som arbetar tre till 

fyra år, sedan tar de ett uppehåll och antingen börjar de igen inom samma organisation eller 

byter till ett annat. Det poängteras att de som slutar gör det på grund av flytt, nytt arbete, får 

barn eller insjuknar. En annan förklaring är att arbetet eller organisationen i sig inte är 

tillfredsställande längre. Ytterligare faktorer som leder till att frivilliga slutar är att arbetet inte 

är intressant, att åtaganden blir för krävande, men också en känsla av bristande stöd från de 

professionella/ledaren. Haberman poängterar, att de frivilliga vill känna socialt- och religiöst 

samhörighet, motivation, kamratskap, uppskattning och att de blir tagna på allvar för att 

stanna kvar inom organisationen. Frivilligt engagemang kan också sättas i relation till hur 

människor bor, de som bor i bostadsrätter är mer frivilligt aktiva än de som bor i hyresrätt. 

Återigen handlar det om den socioekonomiska tillhörigheten, vilket kan relateras till vilka 

ekonomiska resurser människor har att utgå ifrån samt närheten till den förekommande 

verksamheten. Vidare framkom det i studien att den belöning som frivilliga får är, 

känslomässig, social och intellektuell. Denna belöning resulterar i bättre självförtroende, ett 

större socialt nätverk samt en förståelse för människor som befinner sig i utsatta och svåra 

levnadssituationer. Drivkraften anses vara det främsta skälet till det frivilliga engagemanget, 

vilket ses som en process som sker över tid och att den ändras kontinuerligt. Det påpekas även 

att det är de yttre omständigheterna som ligger till grund för det frivilliga engagemanget. 

Informanterna menade, att det är oacceptabelt om de frivilliga uppvisar en ”tycka synd om 

mig attityd”, de ska däremot erbjuda hjälp till självhjälp. Eriksson et al skriver att de frivilliga 

motiveras av att stanna i organisationen när de känner gemenskap i gruppen, 

arbetsuppgifterna är lockande, besökarna gör framsteg och den personliga utvecklingen. Det 

finns strategier både på frivilligcentralen Caritas och Oscar. De utgår ifrån en strategi där 

belöning och individuellt stöd, det vill säga de frivilliga belönas och uppmärksammas med 

bland annat fester, feedback och erkännande för sin insats.  Läxhjälpen som Caritas ansvarar 

för har uppmärksammats och uppskattats mycket bland de boende, men samtidigt har de haft 

problem med sina volontärer. De volontärer som de har på mellanstadienivå är pensionerade 

lärare och trogna gentemot organisationen, men på högstadienivå är det studenter och dessa är 

betydligt svårare att behålla
37

.  

    Pérez och Wentzel menar, att det frivilliga engagemanget och de som är en del av det är det 

väsentliga inom ideella organisationer. Detta är något som även Eriksson et al har påpekat i 

sin studie. Han menar, att på senare år har människors värderingar och deras sätt att tänka och 

prioritera förändrats. Det är viktigt att påpeka att de som engagerar sig frivilligt i den ideella 

sektorn vill att de ska få personlig tillfredsställelse och därmed ställer de även krav på att 

organisationerna skall ge dem det. Även Pérez och Wentzel är av den åsikten att frivilliga har 

”personliga motiv till att engagera sig”. Dessa motiv kan ge uttryck åt en känsla av 

tillfredsställelse, att de vill bidra med något till samhället samt få personliga erfarenheter. På 

så sätt kan de frivilliga känna att organisationsmålen och dess uppdrag är meningsfullt och 

välgrundad. Det är av vikt att de frivilliga upplever att deras insats bidrar till att 

organisationens externa mål uppnås, för det motiverar frivilliga i sitt arbete 
38

.  
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De frivilliga upplever att samhället har förändrats och blivit mer individualistisk, det vill säga 

mer egoistisk. Det finns de som inte har det lika bra ekonomiskt och socialt och därför känns 

det extra viktigt att göra något bra för dem som har det svårt. Även Panova, Sköld och 

Österberg påpekar att glädjen är det som motiverar och engagerar de frivilliga. Vidare 

påpekade informanterna att de inte hade för avsikt att få bekräftelse i form av personlig 

utveckling, men detta följde automatiskt med det ideella engagemanget. Engagemanget är 

både en informell och en formell kunskap, social kompetens, det skänker glädje och 

tillfredsställelse samt att de frivilliga har nytta av det inför framtida arbetsliv. Att få beröm 

och uppskattning för det arbete de utför känns uppmuntrande och motiverande samt att 

solidariteten och gemenskapen inom organisationen är viktigare än arbetsuppgifterna
39

. 

     Den information de frivilliga erhåller fungerar bra och sprids via möten, medlemstidningen 

och e-mail. Informanterna påpekade att beroende på vilka värderingar organisationen har och 

vilka dess mål är, klarnar när arbetsprocessen påbörjas. Författarna skriver, att informanterna 

kunde identifiera sig med organisationens mål och värderingar. Däremot känner de frivilliga 

att de inte kan hjälpa alla sina klienter i den mån de vill. Detta beror främst på att de inte har 

tillräckligt med kunskap om sina klienter. När det gäller engagemanget, skriver författarna, att 

de frivilliga tillfredsställdes av känslan att de åstadkom något bra då de arbetade ideellt. Detta 

medförde att de frivilliga började ställa höga krav på både vad deras engagemang innebar i 

praktiken samt vad deras arbete skulle resultera i. De informanter som har hoppat av upplever 

organisationen som ineffektiv och att de vill lägga sin tid på bättre saker. En del av de 

frivilliga ansåg att organisationen saknade förmågan att använda resurser på ”rätt sätt” för att 

uppnå de externa målen
40

.  

     För att frivilligt engagemang ska uppstå, pågå, och utvecklas behövs människors glöd och 

goda vilja att göra en insats. Ytterligare slutsatser som författarna kom fram till är att ur ett 

klassperspektiv är kvinnorna av medelklass i respektive frivilligcentral och de män som finns 

inom organisationerna är oftast engagerade inom idrottsrörelsen och är av arbetarbakgrund. 

Detta anser författarna underlättar när frivilliga och besökare möts då de befinner sig i ungefär 

samma ”klassnivå”. Både forskning och Erikson et als studie påvisar att frivilligt arbete är en 

livsstil. De som är engagerade är aktiva, har tidigare erfarenheter av ideellt arbete. De som 

står utanför arbetsmarknaden är mindre engagerade inom frivilliga organisationer. 

Uppskattning tycks vara A och O vad gäller att behålla sina frivilliga samtidigt får de mycket 

tillbaka då de har hjälpt någon. De frivilligas handlingarna är både altruistiska och 

egennyttiga, det vill säga att de frivilliga mår bra av att hjälpa andra, men också att av att bli 

uppskattade
41

.   

    Panova, Sköld och Österberg skriver, att deras informanter hade många ”järn i elden”, men 

att det ideella engagemanget är en fast punkt i deras tillvaro. Engagemanget beskrevs i termer 

såsom, en trevlig vana, en livsstil och socialt.   Det som ”lockade” dem att gå med i en ideell 

organisation är för de flesta deras närmaste, oftast någon av föräldrarna samt viljan att hjälpa 

människor som har det svårt i samhället. Vidare skriver författarna, att i studien kom de fram 

till att männen är de som får de mer prestigefyllda uppdragen, männen tränade oftast 

elitgruppen och kvinnorna de yngre. Det som håller de frivilliga kvar inom organisationen är 

det sociala utbytet, engagemanget, kontaktnätet de har byggt upp samt trivseln med 

medarbetarna
42

.  
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6.3 Ledarskapet inom ideella organisationer  

De frivilliga uppfattar ledarskapet inom ideella organisationer som både svagt och starkt. En 

del av de tillfrågade i studien anser sig vara nöjd med det ledarskap som utövades inom deras 

organisation. Medan andra anser att deras organisation inte har formella ledare och att 

ledarskapet uppfattas som komplicerad och svår definierat. Författarna menar, att det råder en 

hierarkisk ordning i flera organisationer mellan de frivilliga, dock på ett informellt plan. De 

arbetar självständigt som grupp utan styrning från högre nivåer i organisationen, det vill säga 

ledaren utses av de frivilliga och att ledarrollen kan rotera, från projekt till projekt. Den 

formella hierarkin är däremot i en del organisationer tydligt definierad. Även inom den 

formella hierarkin utses ledaren av de frivilliga och ledarens roll är att se till att det praktiska 

arbetet utförs. Vidare skriver författarna, att de frivilliga ledarna upplever att det är enkelt att 

leda frivilliga, särskilt om de får erkännande från gruppen och tar egna initiativ.  Vidare 

påpekade informanterna att ledarna inte behöver göra mycket, det räcker med att de visare 

upp sig, frågar de frivilliga hur de går tillväga i sitt arbete och emellanåt ger tips på andra 

tillvägagångssätt. Individuell uppskattning och uppmärksamhet, menar informanterna, 

förekommer sällan. De uppmuntrar varandra inom gruppen och ju bättre resultat de får i 

arbetet desto mer uppskattade och behövda av klienterna känner de sig
43

.  

     Vad gäller ledarskapet inom respektive frivilligcentral råder det skilda uppfattningar. I 

frivilligcentralen Caritas uppfattas samordnaren som en agitator och den frivillige förväntas 

att utgå ifrån organisationens profil, som grundar sig på solidaritet. Medan i frivilligcentralen 

Oscar ses ledarskapet som institutionaliserat, där arbetet befinner sig i en mognadsfas
44

.  

 

7. Teoretisk referensram  
Under detta kapitel följer en redogörelse gällande ledarskap och Human Resources (HR) 

perspektivet. Jag har lagt fokus främst på ledarskapet och dess betydelse, men det 

förekommer även inslag av Human Resources Management (HRM – perspektivet). Jag har 

utgått ifrån både primär- och sekundärkällor, jag har använt mig av sekundärkällor då jag 

anser att de beskriver ledarskap och HRM på ett bra och tydligt sätt.   

7.1 Ledarskap 

För att tydliggöra ledarskap har jag delat in det i tre underrubriker. I en organisation är 

ledarskapet viktigt och därmed anser jag att det är relevant att presentera de processer 

ledarskapet genomgår och vad samspelet har för betydelse. Tyvärr finns det inte mycket 

skrivet om ledarskap inom Röda Korset, har bland annat valt att kort utgå ifrån Ulrika Haakes 

avhandling ”Ledarskapande i akademin”, för att kort belysa detta fenomen, det vill säga 

ledarskap. Tanken är dock inte att redogöra för Haakes slutsatser utan att i korta drag beskriva 

ledarskap.  

7.1.1 Begreppet ledarskap      

Yukl, definierar ledarskap i termer såsom trait/egenskap, beteende, påverkan, 

interaktionsmönster och relationsroller. Ledarskap definieras beroende på vad syftet är och att 

utövandet sker utifrån ledarens individuella perspektiv och det som intresserar denne och 

därmed uppstår ett ojämlikt förhållande mellan ledare och medarbetare. Med ledarskap skall 

mål uppnås, vilka är en del organisationskulturen och ledarskapet är en process som kräver 

både motivation och samarbete
45

. 
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Haake skriver, att i Sverige finns det inte mycket skrivet om ledarskap i akademin till skillnad 

från andra länder såsom USA, Storbritannien och Australien. Det som däremot finns skrivet, 

lyfter fram ledarskapet som en kritisk faktor för hur en institution eller universitet fungerar.  

Det som står i fokus för ledarskap är individen och dennes traits/egenskaper, beteende och 

ledarstil. Ledarskap som utgår ifrån ledares traits/egenskaper handlar om att undersöka vilka 

personliga egenskaper en ledare utövar i sitt ledarskap. Det som utgör en ledares aktiviteter, 

ledarstil etcetera är det beteende och stil denne uppvisar. Tyngdpunkten här är att finna 

relevanta proportioner av uppgifts- och relationsorientering i ledarskapet. Nackdelen är 

däremot att varken ledarstil eller egenskaper kan vara det rätta utan det gäller att anpassa sitt 

ledarskap beroende på vad en specifik situation kräver av ledaren. Vidare Haake menar, att de 

ledare som är effektiva skapar önskvärda visioner, det vill säga att organisationen anses som 

övertygande, kompromissbar och kan argumentera
46

.   

     Haake anser, även att effektiviteten hos ledarna relateras till deras personliga, individuella 

egenskaper. Haake har utgått ifrån Baldrigde och Pfeffer, som menar att ledare skall vara 

experter inom sitt område, pålitliga, vara produktiva, åstadkomma saker, vara trovärdiga, 

hantera konflikter, ta risker och kunna fatta beslut. Vad gäller den akademiske ledaren skriver 

Haake att den akademiske ledaren ska vara pålitlig, lösa problem, beslutssam och lösa 

konflikter. Däremot ses samarbetsförmågan, kommunikationen, delaktigheten och den 

kollegiala respekten som särskilt viktiga ledaregenskaper inom akademins värld, men att vara 

entreprenör eller risktagare uppmärksammas inte. De ledarskapsegenskaper som anses som de 

rätta är om ledaren är flexibel, energisk, karismatisk, anpassningsbar, motståndskraftig och 

om han/hon har tålamod och känslighet
47

.  

     Jacobsen och Thorsvik skriver, att ledarskap är ett beteende som vi människor, med avsikt 

nyttjar för att påverka berörda parters tänkande, inställning och uppförande. Ledarens avsikt 

och roll i en organisation är att få medarbetarna att uppnå och förverkliga organisationens 

uppsatta mål och visioner samt att motivera och främja trivsel på arbetsplatsen
48

. 

     Kouzes och Posner menar, likaså att ledarskap snarare är en sammanställning av beteenden 

och attityder än en position. Det är upp till ledaren att skapa en gemensam vision för 

organisationen och den det berör. Författarna, definierar ledarskap såsom, ”ledarskap är 

konsten att förmå andra människor att vilja kämpa för gemensamma värderingar”.
49

 Vidare 

menar de, att ordet vilja är viktigt i den bemärkelsen att det är den som ger ledarskapet en 

innebörd. Utan den försvinner den inre motivationen, valmöjligheterna och önskan till arbetet. 

Det påpekas även att det som utmärker ledarskap är skillnaden mellan att driva människor att 

göra något samt att påverka dem att vilja utföra det
50

.  

     Vare sig du är chef, frivilligarbetare, statstjänsteman eller annan typ av ledare, menar 

Kouzes och Posner, att ledare tillämpar fem olika grundläggande beteenden (Leadership 

Practices Inventory, LPI). Ledare skall ifrågasätta befintliga processer, dela en gemensam 

vision, delegera handlingskraft, vara en förebild samt att väcka engagemang. Om en ledare 

utgår ifrån dessa beteenden, menar författarna kan arbetet genomföras effektivare, det skapas 

team som presterar bättre, men också att lojaliteten och engagemanget stärks. Det påpekas 

även att ledarna påverkar människors vilja att arbeta samt att det höjer motivationen
51

. 
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Jacobsen och Thorsvik skriver, att ledarskap sker i tre olika organisatoriska nivåer; den 

institutionella -, den administrativa - och den operativa nivån.  

 
Figur 3, Organisationsnivåer

52
. 

 

Den institutionella nivån innebär det huvudsakliga ansvaret för formulerandet av mål, 

långsiktig planering, budgetarbete, men också för den strategiska anpassningen till externa 

aktörer som är av betydelse för organisationen. Den institutionella nivån är den högsta 

ledningen och skall verka för att ge organisationen en värdegrund som anställda kan 

identifiera sig med, förmedla de normer som organisationen utgår ifrån. Vad gäller den 

administrativa nivån är dess främsta arbetsuppgift att sätta upp mål, organisera, administrera 

och integrera arbetet mellan de olika organisationsenheterna som de ansvarar för. På denna 

nivå finner vi mellancheferna/ledarna, som har viktiga kommunikationsfunktioner till den 

operativa nivån. På den operativa nivån har ledarna den dagliga ”uppsikten och ansvaret” för 

de huvudsakliga aktiviteterna inom organisationen. Det menas också att 

ledarskapsegenskaperna är begränsade till den arbetsgrupp som ledaren/chefen ansvarar för 

inom denna nivå
53

.  

     Ledarskap är en process och handling, vilket sker i interaktion med människor, processen 

syftar till att influera andra. En ledare ska verka inom organisationens ramar det vill säga 

arbeta utifrån organisationens formella mål, struktur, kultur, maktförhållanden och nätverk av 

personliga och sociala relationer.  Utifrån organisationsramarna skapas riktlinjer samtidigt 

som de sätter gränser för ledares handlingsfrihet och arbetsuppgifter
54

. 

     Adizes menar, däremot att ledarskapet har fyra ledarroller (PAEI) som bör beaktas för att 

organisationen skall fungera, men också för att organisationsledningen skall verka effektivt 

och kompetent. För en lyckad organisationsledning är det viktigt att föra samman människor 

som både tänker och handlar olika, detta för att de ska komplettera varandra.  De fyra olika 

ledarrollerna är följande; producerare (P), administratör (A), entreprenör (E) och integrerare 

(I). Adizes menar att ledare inte kan på egen hand ”klara av” de fyra rollerna samtidigt och att 

de är nödvändiga för organisationsledningen
55

.  

     Produceraren är den som skall producera varor eller tjänster (bättre än konkurrenternas). 

För produceraren är effektivitet A och O, därför är det väsentligt att denne har goda kunskaper 

inom relevanta arbetsområden. Att uppnå resultat och få arbetsuppgifter genomförda är 

producerarens främsta mål.  
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Adizes framhåller, att ledare som enbart är producerare kan förvandlas till en ensamvarg som 

inte utför arbetsuppgifter såsom att administrera, delegera, samordna, kontrollera och följa 

upp arbetet. Det kan påpekas att produceraren har svårt med relationerna till andra människor 

samt att denne har svårt att ta till sig nya direktiv och impulser
56

. Administratören är däremot 

den som skall planera, kontrollera och samordna arbetet, det är denne som ”håller ordning och 

reda” samt ser till att arbetet utförs. För administratören är noggrannhet och kompetens 

viktiga egenskaper då medarbetarna ska arbeta utifrån en målmedveten arbetsordning och 

arbetsfördelning. Administratörens roll är även att administrera andra, det vill säga att 

han/hon ska se till att medarbetarna uppnår de formulerade målen/resultaten på ett korrekt och 

systematiskt sätt. En administratör fungerar som en ordningsman som underlättar arbetet för 

sina medarbetare och är inte resultatinriktad, men denne skall arbeta utifrån de mål och 

arbetsuppgifter som arbetet kräver
57

. Vidare anser Adizes, att en ledare ska utöver att 

åstadkomma resultat eller få andra att uppnå resultat, vara en entreprenör. Att vara en 

entreprenör, menar författaren innebär att vara innovatör och det är denne som fattar beslut 

gällande organisationens mål och metoder. Det är entreprenörens uppgift att analysera vilket 

inflytande omgivningen har på organisationen, att se till att organisationen anpassar sig till 

den föränderliga världen samt att identifiera styrkor och svagheter inom organisationen och 

förändra dem. På så vis kan entreprenören se nya handlingsmöjligheter och vara en innovatör, 

men för att detta skall vara möjligt är det viktigt att entreprenören är riskvillig
58

.   

     Författaren menar, att ledare måste ta hänsyn till de människor som organisationen består 

av och förstå dem. Det är ledarens uppgift att få de individer som är en del av organisationen 

att samverka, känna samhörighet och att integrera med varandra. Adizes påvisar vikten av att 

medarbetare ska ”föras samman”, på så vis får de uttrycka sina känslor och tankar. Den ledare 

som har integrerarrollen anser att i en organisation är människorna viktigast och eftersträvar 

att systemet ska anpassas för de människor som organisationen består av. För integreraren är 

det viktigt att lyssna och att tillvarata de åsikter medarbetarna har, på så sätt har de en 

inverkan på arbetets utformning. Adizes menar, att integration syftar till att utveckla 

individuellt företagande och ledarskap, vilket sedan kan föras över till gruppers företagande 

och ledarskap. Om en sådan överföring är lyckad, menar författaren, kan till exempelvis 

gruppen verka på egna initiativ. För att en organisation skall ledas effektivt och på sikt är det 

väsentligt att integreraren lyfter fram gruppandan. Integration uppstår genom att förena på 

djupet och genom att analysera hur värderingar, förhoppningar och föreställningar skiljs åt 

och för att förena dem
59

.   

7.1.2 Ledarskap som en process 

Ledarskap är en process där ledaren vägleder sina medarbetare för att de uppsatta målen ska 

nås. Målen kan uppnås, enligt Forsyth, genom att ledaren organiserar, leder, samordnar, 

motiverar och stödjer medarbetarna arbetsprestation. En ledares viktigaste egenskap är 

energin och förmågan att frigöra medarbetarnas potential, det vill säga att hjälpa medarbetarna 

att tänka att allt är möjligt. Ledarskapet ses som en interpersonell process, vilket innebär att 

individer samarbetar för att påverka och motivera varandra. Detta är viktigt då ledaren ska 

främja och uppnå både de individuella, men också gruppens uppsatta mål. Denna process är 

ömsesidig, transaktionell, transformativ, samarbetsvillig och anpassningsbar. Den ömsesidiga 

processen inbegriper ledaren, de ”ledda” och gruppen där det i arbetet råder en ömsesidig 

påverkan. I den transaktionella processen arbetar både ledare och ledda tillsammans och 

utbyter erfarenheter och kunskaper för att höja och uppnå gemensamma mål.  
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Medan det transformativa avser att höja de leddas motivation och självförtroende genom att 

föra ihop medarbetare samt att förändra deras behov, värderingar och tillit gentemot 

organisationen och dess ledare. Ledarskap som en samarbetsprocess, menar Forsyth, 

legitimerar ledarens påverkan process. Det innebär att ledaren skall organisera och motivera 

sina medarbetare samtidigt som både ledarens och medarbetarnas individuella mål bibehålls
60

.  

     Ledarskap kan, enligt Yukl, uppfattas som en intrapersonell-, en ”dyadic-”, grupp- och 

organisationsprocess. Ledarskapsteorier fokuserar främst på en av dessa processer eftersom 

det är svårt att utveckla en applicerbar och enkel teori. De kriterier och variabler som används 

för att bedöma ledarskap och effektivitet är beroende av vilken nivå som processen befinner 

sig i. Yukl skriver, att ledarskapsteorier som omfattar individuella processer är sällsynta, då 

ledarskap omfattar och påverkar processen emellan individer. Författaren menar, att den 

intrapersonella processen kallas även för self – management. Det innebär att individen 

identifierar sina personliga mål och prioriteringar. Individen försöker att lära sig bli mer 

effektiv vad gäller att åstadkomma egna mål genom att kontrollera sitt beteende och vilka 

konsekvenser som framkommer ur det samt att använda sin tid effektivt. Ytterligare påpekas 

det att den intrapersonella processen ger en inblick i hur ledarskapsteorier ska utvecklas. 

Eftersom det inte är den huvudsakliga processen av ledarskapet är den automatiskt begränsad, 

då den inte har möjligheten att påverka andra. Dyadic processen däremot fokuserar på 

relationen mellan ledaren och medarbetaren. De teoretiker som utgår från denna process ser 

ledarskapet som en ömsesidig process mellan ledare och medarbetare. Tillvägagångssättet för 

denna process utgår ifrån ett underförstådd antagande att ledarskapseffektivitet förstås bäst 

om ledaren och medarbetaren granskas under en längre period för att se hur de påverkar 

varandra. För att utveckla en organisation är det, enligt Yukl, viktigt hur tillitsfulla relationer 

utvecklas mellan ledare och medarbetare samt hur ledaren går tillväga för att öka 

medarbetarnas motivation och engagemang.  Denna process ger en viktig uppfattning 

gällande ledarskap och i vilken kontext dyadic relationer förekommer. Ledarskap kan även 

ses om en grupprocess, två viktiga faktorer på denna nivå är att avgöra vilken roll och 

funktion ledarskapet har i en arbetsgrupp, men också hur ledaren bidrar för att öka 

effektiviteten i grupper. Yukl påvisar, vikten av effektiviteten och ledarskapet, han menar att 

det visar hur engagerade medarbetarna är i deras arbete, att självförtroendet ökar om en 

arbetsuppgift är väl genomförd samt att gruppen litar på varandra och samarbetar för att 

uppnå organisationsmålen
61

.  

     Vidare påpekas det att möten är viktig del av grupprocessen, då ledaren har informella och 

formella möten med medarbetarna för att lösa problem/konflikter och fatta beslut. Yukl 

skriver att två frågor gällande ledarskap är viktiga att nämna, det vill säga, hur ledningen ska 

göra gruppmöten mer effektiva och hur ledarskap ska förmedlas till formella och informella 

grupper. Organisationer å andra sidan måste anpassa sig till den miljö den verkar i för att den 

ska nå framgång, men är också beroende av resurser för att överleva. Om organisationen har 

resurser för att överleva kan den producera produkter och tjänster. Om organisationen utgår 

från rationella tillvägagångssätt för att utföra arbetet ökar effektiviteten genom att de 

använder sig av tillgänglig teknologi, resurser och personal
62

. 
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7.1.3 Ledarskap som ett samspel 

Ahltorp påpekar att ledarskap är ett samspel, vilken sker mellan ledaren och de som blir ledda. 

Ledarskap ses som prestigefyllt till skillnad från chefskap, det som åtskiljer chefskap och 

ledarskap är att ledaren har en genomgripande inverkan på medarbetarna. Det anses att 

ledaren är den som har förmågan att påverka medarbetarnas attityder och åsikter medan chefer 

anses förekomma i mellanpositioner och kan enbart påverka medarbetares handlingar och 

beslut
63

. 

     Till skillnad från Ahltorp som menar att ledarskapet är ett samspel mellan ledaren och de 

som blir ledda, skriver Ahrenfelt, att ledarskapet är beroende av ledaren som individ och 

därmed kan ledaridentiteten bli betydelsefull. Det påpekas att ledarskapet består av både roll 

och identitet, viket handlar om att identifiera den kritiska massan och se den individuella 

medarbetaren som en individ. Ledaren är den som ska motivera, inspirera och organisera 

medarbetarna för att organisationens mål ska uppnås. Utöver det nämnda bygger ledarskap på 

två fundament, dels de mål som ligger till grund för området och dels de medarbetare till vilka 

ledare har en relation till som individer. På så vis skapar ledaren stabila och bra relationer till 

sina medmänniskor (medarbetare), detta ses som en förutsättning för en bra organisation och 

ett bra resultat. Ledarskap innebär att se en uppgift och lösa den, det kan bland annat handla 

om att koordinera människors agerande, exempelvis om hur de ska ta sig från en plats till en 

annan
64

. 

     Enligt Kouzes och Posner, är ledarskap en konst och en vilja att leda, med konst menas det 

att rekvisitan är det egna jaget. Om det egna jaget utvecklas sker en autoamtisk utveckling av 

ledarskapet, det vill säga att om det egna jaget behärskas, kan ledarskapskonsten styras. För 

att kunna leda menar författarna är det väsentligt att ledarna lyssnar, tar råd, förlorar 

diskussioner, låter andra visa vägen och på så vis vinner ledaren även respekt och 

förtroende
65

.  

7.2 Human Resource Perspektivet   

Nedan följer en redogörelse för vad Human Resource (HR) är, men också hur de mänskliga 

resurserna tillhandahålls inom organisationer. Det vill säga vad som karakteriserar människor 

och organisationer och hur förhållandet dem emellan formas. Det kan kort påpekas att 

organisationer är i behov av människor, i synnerhet ideella organisationer där de frivilliga 

insatserna och engagemanget har stor inverkan. Human Resource benämns av Golman och 

Deal som ett perspektiv medan andra författare i huvudsak benämner det som management.    

     Jag kommer dock att använda benämningarna HR- perspektivet och Human Resource 

management (HRM) synonymt. Jag har kort förklarat HR (M) – perspektivets ursprung, dock 

är inte tanken att skildra dess grundare utan att mer få en inblick hur de mänskliga resurserna 

(bland annat egenskaper och beteende) i organisationer beaktas.  

7.2.1 Begreppet Human Resource (HR) 

Den som lade grunden för HR – perspektivet var Elton Mayo, år 1933, Human Resource 

Rörelsen. Han menade, att individers attityder, kunskaper och engagemang har betydelse för 

en organisations överlevnad. Det väsentliga inom detta perspektiv är att betrakta individer 

som en investering snarare än en kostnad. Bolman och Deal skriver, att om ett HR – 

perspektiv tillämpas kan alla som organisationen omfattar tjäna på det, det skapas 

produktivitet och energi mobiliseras.  
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Ytterligare, menar författarna, att HR – perspektivet betonar relationen mellan individ och 

organisation. Författarna menar, att relationerna är av betydelse för att de anställda ska känna 

sig tillfreds med sitt arbete och organisationens effektivitet
66

.      

     Bergström skriver, att Human Resource Management utvecklades av Peter Drucker i 

början av 1950- talet. Personalen, menade Drucker, betraktades som en kostnadspost snarare 

än en resurs. För att var och en av medarbetarna ska prestera väl behöver de bli motiverad i 

sitt arbete. Vidare påpekade Drucker, att de anställda råder över sin egen arbetsinsats och 

ledarna i sin tur skall sträva efter att de anställda utgår ifrån de mål som organisationen har. 

Bergström och Sandoff skriver, att begreppet HRM, etablerades i Sverige under 1990-talet 

som ett komplement till det som kallades för personaladministration. Internationellt har 

begreppet funnits sedan 1980 – talet och lanserades av forskare från Harvard Business School, 

syftet var att organisationsledningen skulle kunna hantera relationen till medarbetarna
67

. 

     Storey skriver, att begreppet HRM användes främst i USA, men att den nu har fått en 

utspridning och är ett välkänt begrepp runt om i världen. Begreppet används inom såväl 

privat, offentlig som ideell sektor. HRM definieras av Storey som ett karakteristiskt närmande 

mot arbetsledningen, vilka försöker uppnå konkurrenskraftiga fördelar. Fördelarna kan uppnås 

genom att på ett strategiskt vis fördela den kapabla och engagerade arbetskraften 

(medarbetarna) som består och använder sig av kulturella, strukturella och personliga 

tekniker
68

. 

     HR – perspektivets fokus grundas på fyra villkor, där förhållandet mellan individ och 

organisation är det väsentliga. Med det första villkoret menas det att organisationer är till för 

att uppfylla människors behov, människor och organisationer behöver varandra. Människorna 

i en organisation behöver möjlighet till utveckling, lön och göra karriär. Organisationer å 

andra sidan, som är det tredje villkoret, behöver energi, nya idéer och kunskaper. En av 

parterna bli lidande om överensstämmelsen mellan individ och organisation är dålig (båda kan 

komma att utnyttja varandra). Det fjärde villkoret är att om överensstämmelsen mellan 

organisation och individ är god, vinner båda på det. Organisationen får dels den kunskap och 

energi som är väsentlig för att lyckas och dels får individen ett meningsfullt arbete som 

skänker tillfredsställelse. Bolman och Deal påvisar, vikten av att behoven är en del av vår 

vardag och att individer har en benägenhet att byta en företeelse mot en annan. För att 

människor ska kunna överleva och utvecklas, bestäms av de rådande faktorerna och de 

förutsättningar som finns i deras omgivning. Samspelet mellan arvsfaktorer och miljöfaktorer, 

menar författarna, stipulerar mänskligt beteende
69

.      

      De ledare som utgår från HR – perspektivet menar att en organisations individer är dess 

”mittpunkt”. Ledaren skall vara lyhörd, lyssna, stödja, uppmuntra till delaktighet, att anställda 

har de resurser de behöver för att genomföra arbetet. Vidare skriver Bolman och Deal, att om 

organisationen tillgodoser anställdas behov och stödjer dem under arbetets gång vinner 

organisationen de anställdas lojalitet och engagemang. Ledare, utifrån detta perspektiv, är 

måna om de anställda och organisationen samt att denne strävar efter att tillfredsställa både de 

organisatoriska och individuella intressena
70

.   
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8. Metod 
Jag har valt att använda mig av den kvalitativa metoden eftersom jag anser det är bäst lämpad 

för att uppnå syftet med studien. Genom de kvalitativa intervjuerna vill jag återge mina 

informanters åsikter, det vill säga hur de ”leder” de frivilliga som ingår i organisationen och 

hur de ser på sitt ledarskap. I studien används begreppen informant och respondent synonymt. 

Nedan följer en redogörelse för den använda metoden.   

8.1 Metodologiska utgångspunkter  

I denna underrubrik följer en redogörelse för den kvalitativa metoden och den kvalitativa 

intervjun. De källor jag har utgått ifrån är både primära och sekundära, att jag har utgått ifrån 

sekundära källor är för att jag anser de beskriver den valda metoden på ett utförligt sätt.  

8.1.1 Kvalitativ metod  

Den kvalitativa metoden synliggör de enskildas perspektiv och det jag är intresserad av är 

informanternas personliga erfarenheter och åsikter. De källor jag har utgått ifrån är både 

primära och sekundära, att jag har utgått ifrån sekundära källor är för att jag anser de 

beskriver den valda metoden på ett utförligt sätt.  

     Starrin, Larsson, Dahlgren och Styrborn skriver, att den kvalitativa metodens främsta 

argument är förståelsen, intersubjektiviteten, teorigenereringen, validiteten, upptäckten, 

variationen och nyfikenheten. Metoden är av teoretisk natur, den kvalitativa metoden 

åstadkommer ”teorier och upptäckter” från få, men välutvalda fall. Detta sker inom den 

kvalitativa metoden genom bland annat deltagande observation, djupintervjuer eller 

aktionsforskning. Ytterligare skriver författarna, att den kvalitativa forskningen är ”rik på 

data”, samtidigt som det utgör ett problem. Alla inspelade intervjuer, fältanteckningar och det 

protokoll som förts försvårar bearbetningen av datamaterialet då forskaren inte hinner gå 

igenom allt i detalj
71

.   

     Halvorsen menar, å andra sidan att med metodens hjälp kan vi på ett systematiskt sätt 

undersöka verkligheten och använda våra sinnen mer genomtänkt och disciplinerat. Vidare 

beskrivs metoden som ett hjälpmedel, läran om hur forskaren på ett systematiskt sätt samlar 

in, organiserar, bearbetar, analyserar och tolkar sociala fakta
72

.   

     Hartman, i likhet med Halvorsen, skriver att om en kvalitativ metod används, skall 

forskaren avgränsa sig för att undersökningen ska bli trovärdig och vetenskaplig. De forskare 

som är intresserade av att utgå ifrån kvalitativa metoder vill först och främst se hur något är 

utformat, exempelvis vilka egenskaper något har. Vidare hjälper den kvalitativa 

undersökningen att ”sålla” ut det som forskaren inte är intresserad av att undersöka. Hartman 

gör följande definition; kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå 

förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. Han menar, att det är viktigt 

att ha en förståelse för hur människor har det i den livsvärld de är en del av, hur de ser på sig 

själva och hur deras relation till omgivningen ser ut. Författaren anser, att den kvalitativa 

metoden ger forskaren ett noggrant underlag/regler för hur den kvalitativa undersökningen 

skall genomföras
73

.   
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Det ovannämnda är relevant då jag anser, att det är viktigt att ha förståelse för mina 

informanter. Det jag ville uppnå med intervjuerna var att undersöka hur informanterna ledde 

de frivilliga, hur de såg på sitt ledarskap (syn på sig själva) och hur de var i sin roll som ledare 

(relation till omgivningen). Detta anser jag åstadkoms med hjälp av förståelsen och den 

kvalitativa metoden.  

     Även Bryman skriver att den kvalitativa metoden hjälper forskare att undersöka hur 

individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, men att den också är mer inriktad på ord 

än siffror. Enligt Bryman visar den kvalitativa forskningen först och främst att grunden i en 

undersökning är viktig, det vill säga hur undersökningen utvecklas från teori till praktik. En 

förutsättning för forskaren är att utgå ifrån en kunskapsteoretisk ståndpunkt, på så vis ökar 

förståelsen för hur individer i en viss miljö tolkar verkligheten. Forskaren bör ha en 

medvetenhet om att de sociala egenskaperna i en miljö är ett resultat av samspelet individerna 

emellan. Det påpekas även att forskare vill ge uttryck för hur den sociala verkligheten 

uppfattas av dem som undersökningen avser
74

.  

     För att ledare inom ideella organisationer ska uppnå resultat eller att det ska råda ett gott 

klimat mellan ledare och de frivilliga är det viktigt att den miljö de vistas i eller leder sker i 

samverkan dem emellan. Om både ledare och frivilliga har en ömsesidig relation till varandra 

anser jag underlättas ledarskapet samt att motivationen och engagemanget ökar. Detta i sig 

upplevs som tillfredsställande då både frivilliga och dess ledare är medvetna om sin 

”verklighet” och den miljö de verkar i. 

8.1.2 Kvalitativ intervju  

Starrin och Renck skriver, att intervjuer är en del av det moderna samhället och är en vanlig 

företeelse. Intervjuer förekommer i TV, i radio, i tidningar, vid anställningar etcetera. Vidare 

skriver författarna att intervjun är ”en unik social interaktion” som består av sociala roller och 

referensramar. Intervjuer sker främst med främlingar eftersom personer som känner varandra 

använder inte intervjuer för att interagera
75

.  

     Enligt Starrin och Renck, är intervjun en speciell samtalsform som används för att samla in 

information. Forskare skiljer mellan två typer av intervjuer standardiserad och 

ostandardiserad. Den standardiserade innebär att intervjuaren använder sig av ett strukturerat 

schema/intervjuguide. Medan den ostandardiserade intervjuformen är mindre strukturerad, 

mer fri att utgå ifrån, då det finns utrymme för följdfrågor, ändring av frågor eller teman 

etcetera. De kvalitativa intervjuerna, menar Starrin och Renck, avser att ”upptäcka eller 

identifiera icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder”. 

På det sättet är målet med kvalitativa intervjuer att upptäcka, fastställa och förstå strukturen 

eller egenskapen som finns i en företeelse., men också dess innebörd. Med kvalitativa 

intervjuer läggs fokus främst på att upptäcka vad det är som sker och händer, än att i förhand 

bestämma omfattningen av en företeelse. Den kvalitativa intervjun ställer krav såsom att 

intervjuaren skall utveckla, anpassa och göra en uppföljning för det som anses vara 

användbart i den givna situationen/företeelsen och för syftet med studien. Ytterligare påpekas 

vikten av att intervjuaren är uppmärksam, vaken och fantasirik under intervjuns gång då 

kvalitativa intervjuer är oförutsägbara och överraskningar kan uppstå
76

.  

     Alvesson och Sköldberg framhåller, att den kvalitativa metoden utgår från studieobjektens 

perspektiv där betraktaren har den centrala rollen. Syftet är att synliggör världen, då det finns 

en tolkande och naturalistisk syn på omvärlden. Såsom, andra nämnda författare, är vilken 

innebörd individer ger åt en särskild företeelse.  
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Forskarens uppgift är att förstå och tolka detta förlopp, det vill säga vad informanten ger 

intervjuaren för underlag. För att förstå och tolka, menar Alvesson och Sköldberg, är 

hermeneutiken viktig att beakta där intuitionen är av betydelse och kunskap uppnås genom att 

bland annat sammanhangen blir till helheter. Det bör dock påpekas att utgångspunkten för 

hermeneutiken är tolkningen av texter då det menas att en mening kan förstås endast om den 

sätts i samband med helheten. Vidare påpekar författarna, att delen kan endast förstås ur 

helheten och helheten i sin tur endast ur delarna, det vill säga den hermeneutiska cirkeln. 

Denna cirkel omvandlas i sin tur till en spiral där en process påbörjas och som växlar mellan 

del och helhet. Genom att få ta del av delarna och helheten uppnås en fördjupad förståelse av 

bådadera
77

.  

     Likaså, skriver Kvale, att syftet med den hermeneutiska tolkningen är att erhålla en giltig 

och gemensam förståelse av en texts mening. Det betonas att hermeneutiken är särskilt 

relevant för intervjuforskning. Dels för att se över den dialog där det skapas intervju texter, 

som sedan ska tolkas och dels för att klarlägga processgången av tolkningen av 

intervjutexterna. Hermeneutiken är med andra ord en dialog/samtal med texten
78

.  

     Med hjälp av den hermeneutiska tolkningen av mina intervjutexter som mina informanter 

har delgett mig vill jag ge en gemensam förståelse samtidigt som jag vill fördjupa läsaren i 

min tolkning av dem. Genom hermeneutiken, anser jag, att en förståelse har uppnåtts där 

intervjuerna bildar en helhet. Det bör dock påpekas att det är min tolkning av 

texterna/intervjuerna som läsaren får ta del av, men texterna har bearbetats så objektivt som 

det är möjligt. 

     Den kvalitativa intervjun ses som en språklig händelse, det vill säga att intervjun är en 

uppsättning av sociala relationer, som med hjälp av scheman sätts i relation till 

kommunikativa syften (att småprata, föreläsa inbegriper förväntningar vad gäller de tematiska 

framåtskridanden). Vidare påpekas det att intervjun är en interaktion mellan intervjuare och 

informant, där båda har en inverkan på varandra samtidigt är intervjuarens viktigaste uppgift 

att hjälpa informanten resonera på ett begripligt sätt. Intervjuaren förväntar sig att den 

information han/hon erhåller är giltig och uppriktig
79

.   

     Jacobsen skriver, däremot att en intervju är en kommunikation som sker mellan tre 

personer; intervjuaren, informanten och åskådaren. Det främsta som ska förmedlas är 

kunskap, åsikter, upplevelser, erfarenheter, värderingar och attityder. Intervjuaren är länken 

mellan åskådare och informant. En intervju, menar Jacobsen, är både en produkt och process, 

det vill säga att talet är handling och citaten är objekten. Intervjun styrs av intervjuaren, där 

han/hon avser att få sina teman/frågor besvarade. Därefter sker en tolkning och bedömning av 

det material som har framkommit under intervjuns gång. Det är viktigt att ha i åtanke att 

informanten kan påverkas av intervjuaren då denna process är tämligen iscensatt av 

intervjuaren. Förhoppningen är att informanten är sig själv under intervjun och besvarar 

frågorna/teman utifrån sitt personliga ställningstagande
80

. 

     Mina intervjuer upplevde jag som öppna och ärliga som gav ett innehållsrikt underlag. 

Under intervjuerna var det särskilt viktigt att hålla mig inom ramen av mina teman. Det fanns 

stunder då tankarna, både mina och informanternas, skenade iväg, men hittade tillbaka till 

rollen som intervjuare. 
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Jacobsen menar på motsvarande sätt, att det är A och O för både informant och intervjuare att 

hålla sig till sina respektive roll under intervjun. Detta är av vikt för både resultatet av 

intervjun, men även för åskådaren. En bra intervju kännetecknas av äkthet och trovärdighet 

och där både svaren och frågorna relateras till varandra och utvecklas under den tid som 

intervjun fortlöper. Under intervjun utvecklas resonemangen och mönster bildas. som 

intervjuare är det viktigt att vara medveten om att alla intervjuer inte ger lika innehållsrik och 

kreativt underlagsmaterial att arbeta med, där utsagorna kan vara likgiltiga och risken är att 

det som var syftet med intervjun upplöses
81

.  

     Därför anser jag, att det är viktigt att innan intervjutillfället, vara påläst i det som avses att 

undersöka. Det är dock svårt att avgöra om en intervju är bra eller dålig, då det speglar egna 

intressen och kunskaper som ska utvecklas och uppnås. Det jag upplever som en bra och 

kreativ intervju, vilket ger ett bra och innehållsrikt underlag kan någon annan, exempelvis 

läsaren/åskådaren anse vara värdelöst och ger ingen ny kunskap. Intervjun, men också 

bearbetningen av den och resultatet är relativt beroende på om det är min tolkning av 

materialet eller om läsaren väljer att göra en egen skildring av samma material. Av erfarenhet 

vet jag att det är svårt att förbli objektiv under hela undersökningsförloppet, men särskilt 

under intervjuns gång. Om en intervju är bra eller dålig märks snabbt då informanten antingen 

svarar utförligt och på det som ska besvaras eller om denne svarar helt osammanhängande. 

Därför är det av särskilt vikt att som intervjuare, precis såsom det har påpekats tidigare, att 

föra informanten tillbaka till det ämnet och intervjun berör och ska besvaras. Jag vågar påstå 

att jag har lyckats i mina intervjuer då jag har fångat det som var syftet med intervjuerna.    

     Nedan följer en presentation om hur etiken och validiteten har behandlats under studien 

samt hur urvalet har skett. 

8.1.3 Etik 

Bryman skriver, de etiska frågorna uppdateras kontinuerligt under undersökningens gång. De 

frågor som är grundläggande för individer som är en del av undersökningen är de etiska 

principerna; frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.  När det gäller forskning 

på hemma plan är det väsentligt att nämna informations-, samtyckes-, konfidenitalitets- och 

nyttjandekravet. Den förstnämnda innebär att individer som ska beröras av undersökningen 

informeras om den pågående studiens syfte. Informanterna skall ha en medvetenhet om att de 

deltar på frivillig basis och att de har rätt att avbryta sitt deltagande. Informanterna samtycker 

själva om de vill delta eller inte i en undersökning, om det gäller barn krävs målsmans 

godkännande. Konfidentialitetskravet å andra sidan är av särskilt relevans då informanternas 

uppgifter skall hanteras varsamt så att obehöriga inte får tillträde till det. Med nyttjande kravet 

menas det att de uppgifter som forskaren får ta del av används endast för syftet med 

undersökningen
82

. Vidare skriver författaren, att forskning som kan innebära skada för 

informanterna anses vara oacceptabel. De etiska principerna delas upp i fyra huvudområden: 

 
”om det förekommer någon skada för deltagarnas del, om det förekommer någon brist 

på samtycke från deltagarnas sida, om man inkräktar på privatlivet och om det 

förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av 

viktig information”
83

.  

 

Med skada menas det att informanterna får sämre självkänsla, stress, att det uppstår hinder i 

den personliga utvecklingen etcetera.  
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Likaså, menar Kvale, att etiska avgöranden uppdateras ständigt under forskningsprocessen. 

Kvale, beskriver samtyckeskravet mer ingående och menar att, det generella syftet med 

studien är i stort sett hur den är upplagd och vilka risker och fördelar som kan uppkomma, 

men också avgörandet för hur mycket information som ska delges till informanten och när det 

ska ske. Vid presentation av material är det väsentligt att ändra namn och sådant som kan 

identifiera personen ifråga. Vidare påpekas att om undersökningen ska publiceras måste det 

godkännas av de det berör för att publicering ska vara möjlig
84

.  

     De informanter jag har intervjuat har samtliga gett sitt samtycke och godkännande för 

genomförandet och publiceringen, detta anser jag stärker studien ytterligare, då informanterna 

menade att de står för vad de säger, trots att den information de har delgett mig publiceras 

offentligt.  

8.1.4 Validitet  

Enligt Halvorsen, är begreppet validitet likgiltigt med giltighet eller relevant, där fokus eller  

målet är att samla in relevant data för syftet med studien
85

.       

     Bryman skriver, att validitet handlar om hur det som sägs observeras, identifieras eller 

mäts. Validiteten är en bedömning av undersökningens slutsatser, om undersökningen är 

sammanhängande eller inte. Bryman utgår ifrån två begrepp vad gäller validitet, extern och 

intern validitet. Jag har dock valt att enbart utgå från den externa validiteten då den är relevant 

för min studie. Med den externa validiteten menas det hur resultatet kan appliceras till andra 

situationer och miljöer. En nackdel med denna är att urvalet är begränsat och det urval som 

väljs ut för undersökningen har en avgörande roll för undersökningen
86

.  

     Två grundläggande kriterier för att bedöma kvalitativa undersökningar är bland annat 

trovärdighet och äkthet. Jag ger en redogörelse främst för äktheten då jag anser att den är mest 

väsentlig för min studie. Denna delas också in i ett antal kriterier. Jag har valt att utgå från de 

kriterier som jag anser vara relevanta till min studie och mina respondenter.  

     Först och främst skall en rättvis bild ges av den information som har delgetts forskaren vad 

gäller informanterna åsikter och uppfattningar. Till vilken nytta bidrar undersökningen för de 

involverade informanterna, det vill säga om informanterna har fått en bättre förståelse av den 

situation och miljö de lever i. Kort förklarat menas det att den ontologiska äktheten verkar 

som en faktor för att informanten ska få en bättre förståelse för sin livssituation. Den 

pedagogiska autenticiteten vill besvara frågor såsom om undersökningen har gynnat 

deltagarna, om de har fått en bättre bild för hur en annan individ upplever saker och ting i en 

viss miljö
87

.  

     De nämnda kriterierna för äktheten anser jag stärker studien då informanterna skiljer sig 

vad gäller ålder, erfarenheter och utbildning, men den gemensamma nämnaren är Röda Korset 

och de frivilliga. Utifrån den information som har kommit fram och bearbetningen av den har 

jag strävat efter att ge en så rättvis bild som det är möjligt när det gäller mina informanters 

utsagor. Både den ontologiska och den pedagogiska autenticiteten stärks ytterligare då 

informanterna har förståelse för de frivilliga och deras engagemang och hur de upplever att 

vara en del av en verksamhet. Informanterna har en medvetenhet om hur de frivilliga upplever 

sitt deltagande och hur mycket det ger tillbaka bara genom att finnas till för dem som lever i 

svåra levnadsförhållanden.   
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8.1.5 Urval 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse för hur ledare inom 

en ideell organisation, Röda Korset, ”leder” de frivilliga som ingår i organisationen och hur 

ledarna ser på sitt ledarskap. Totalt har jag genomfört åtta intervjuer med ledare/frivillig 

ledare inom Röda Korset. Mina informanter är frivilligledare/ledare inom olika verksamheter 

på Röda Korset. Det är både män och kvinnor som har mångårig erfarenhet av ledarskap och 

att leda frivilliga. Jag har utgått ifrån en intervjumall som jag har delat i teman, ledarskap och 

rollen som ledare. I dessa teman ingick ett antal frågor, dock inte fast, men ”inflätade”, det 

vill säga att frågorna är snarlika. Det kan tilläggas att under intervjuns gång förekom 

följdfrågor för att förtydliga det informanten påpekat tidigare.   

     Mitt urval består av vad Halvorsen kallar för strategiskt urval. Det innebär att 

informanterna, först och främst är relevanta för studien, men också att de besitter kunskap 

som ger innehållsrikt information. Det viktiga med det strategiska urvalet är kvaliteten på 

informationen, strävan att intervjua de personer som uttrycker sig bäst och har de kunskaper 

som är relevanta för att besvara syftet med studien
88

.  

     Mitt urval består även av snöbollseffekten, då det är Rödakorskonsulenten som 

rekommenderade mina informanter. Bryman skriver att snöbollseffekten innebär att forskaren 

initialt väljer informanter som är relevanta för undersökningens syfte och har såsom, 

Halvorsen påvisar, de kunskaper som är relevanta gällande studien
89

.  

8.2 Genomförandet av den empiriska studien  

För att min studie och genomförandet av den skulle bli möjlig tog jag kontakt med en 

Rödakorskonsulent. Efter att ha träffat Rödakorskonsulenten och presenterat mitt syfte med 

studien fick jag namn och telefonnummer till relevanta informanter som har mångårig 

erfarenhet inom Röda Korset som ledare/frivillig ledare. 

     Jag anser att mitt arbete med att finna lämpliga informanter och boka tid för intervjuer 

underlättades då jag har insyn i organisationen och har vid enstaka tillfällen träffat en del av 

informanterna tidigare. Detta anser jag är betydelsefullt och samtliga informanter var positiva 

när jag kontaktade dem och förklarade syftet med studien. Det rådde ingen tvekan om att de 

ville ställa upp och de var väldigt positiva och förväntansfulla. Tyvärr har jag inte haft 

möjligheten att genomföra alla intervjuerna öga – mot – öga, främst på grund av tidsbristen. 

Intervjuerna som inte genomfördes öga – mot- öga, utfördes via e-post, det vill säga jag har 

mailat mina frågor och de har i sin tur besvarat och återsänt det till mig. De intervjuer som 

inte har skett öga – mot – öga är jag medveten om att jag kan ha missat något då jag inte hade 

möjligheten att ställa följdfrågor på plats. Dock anser jag att det inte har påverkat 

undersökningens resultat eller validiteten då svaren har varit utförliga och har överensstämt 

med de inspelade intervjuerna. Samtliga informanter var noga med att påpeka att jag kunde 

höra av mig till dem om det var något i deras svar som behövde utvecklas eller kompletteras.  

     Intervjuerna genomfördes i den miljö som informanterna är välbekanta med och känner sig 

tillfreds med, det vill säga Röda Korsets egna lokaler eller på respondenternas arbetsplats. 

Detta anser jag är viktigt, för om informanten känner sig bekväm och om de befinner sig i en 

miljö som inte är främmande underlättas intervjun. Informanterna informerades om de etiska 

aspekterna och konfidentialiteten, samtliga informanter gav sitt samtycke för att skriva ut 

deras namn i studien.  
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Det är av vikt att informera respondenterna om deras deltagande och i vilket syfte deras 

material kommer att behandlas. Jag talade även om för mina informanter att 

intervjumaterialet, det vill säga att de inspelade intervjuerna, kommer att förstöras när 

undersökningen slutförts.  Informanterna gav sitt godkännande för att skriva deras namn i 

uppsatsen, de menade att de ”står för vad de säger”, detta anser jag styrker studiens resultat 

ytterligare.  

8.3 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

Efter intervjuerna skall det insamlade materialet bearbetas och analyseras. Syftet med 

analysen av data är att beskriva vad som har kommit fram under intervjuerna och öka 

förståelsen av det undersökta fenomenet. För att bearbeta kvalitativ data, är det en 

tidskrävande och invecklad process. Det material som har inhämtats är ostrukturerad, oftast i 

form av kassettband, vilka ska transkriberas innan analysen är möjlig. Halvorsen menar, att 

utgångspunkten för analysen föreligger i den text som har transkriberats. Vidare menar 

författaren, att den kvalitativa dataanalysen ses som personlig då det är en och samma person 

som både står för datainsamlingen och analysen av den. En textanalys har två huvudformer; 

helhetsanalys och delanalys. Med den sistnämnda menas det att intervju texter kan utifrån 

kategorisering delas in i olika påståenden/teman. Helhetsanalysen däremot, uppnås genom att 

bilda sig ett allmänt intryck av intervjuerna och därefter välja ut en situation eller citat som 

speglar huvudintrycken.  Del- och helhetsanalysen bör kombineras för att en struktur ska 

uppvisas eller om vissa teman är ständigt återkommande. Tolkningen av data däremot, 

handlar om det som framkommer under intervjuerna. Styrkan här är att med hjälp av analysen 

få ta del av informanternas verklighetsuppfattning. Om det som tolkas kan hänföras till en 

teoretisk utgångspunkt har det varit med möjligt att förmedla kunskap. En viktig del i 

analysen är att behålla sina objektiva och kritiska glasögon på
90

.  

     En fördel med inspelade intervjuer är att det underlättar upptäckten av återkommande 

uttalanden, däremot är det betydligt svårare att transkribera för att sedan finna mönster som är 

återkommande. Efter transkriberingen var det av vikt att läsa genom att allt skrivet 

datamaterial och finna det som var av relevans för studien och dess syfte då jag hade rikligt 

med information att utgå från. Detta underlättade dock inte resultatet eller analysen, snarare 

tvärtom då jag inte kunde använda all information jag har fått fram, var tvungen att begränsa 

mig till det som var väsentligt.  

     Nylén skriver, att det empiriska materialet är väldigt omfattande och heterogent. Det 

empiriska materialet kan inte presenteras i sitt original skick. Därför är databearbetningen 

viktig då materialet sållas ut, bearbetas på så sätt att det kan presenteras i logisk form
91

.    

     Därför är det viktigt att data som erhålls, bearbetas korrekt och att det finns logisk i texten, 

på så sätt anser jag bildas en struktur samtidigt som texten stärks. 

     Det kan relateras till Repstad som menar, att data måste tolkas för det talar inte för sig 

själv. Att analysera datainsamling är en process i sig och avsikten är att få ordning så att ens 

struktur bildas för att underlätta tolkningen. Analysarbetet måste genomföras systematiskt och 

den kvalitativa analysen är personlig, det vill säga att den som har stått för datainsamlingen 

automatiskt gör även systematiseringen av det. Det urval som framkommer i bearbetningen av 

data är mångtydigt
92

.   
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9. Resultat 
Kapitlet inleds med en presentation av studiens respondenter. Resultatet har jag valt att 

redovisa i teman. Under bearbetningsprocessen av det insamlade materialet fann jag 

gemensamma teman och dessa är; ledarskap, frivilligledarnas upplevelse av ledarskapet, 

rollen som ledare, hur ledare motiverar, engagerar och behåller frivilliga. 

     I texten förekommer det citat då jag vill lyfta fram informanternas tankar och åsikter. 

Främst för att texten ska kännas levande, men också för att deras utsagor ska bli och kännas 

verkliga för den som läser studien.   

9.1 Studiens informanter  

Under denna rubrik har jag valt att kort presentera mina informanter, detta för att texten ska 

bli mer verklig för läsaren. Informanterna gav sitt samtycke att skriva ut deras namn i 

uppsatsen, men jag har ändå valt att enbart utgå från deras förnamn.  

     Ewa är 44 år gammal, har varit verksam inom Röda Korset sedan år 1992 och är i grunden 

socionom. Örjan är 71 år gammal, utbildad röntgen överläkare. Medlem har han varit i 

decennier, har däremot aldrig arbetat som frivillig, men betraktas som frivilligledare i och 

med sitt ordförandeskap i Karlskronakretsen sedan sex år tillbaka. Cecilia är 59 år gammal, 

ekonom i grunden, är babysimledare och har varit verksam i fyra år inom Röda Korset. Anneli 

är 50 år gammal, arbetar som skolsjuksköterska och har varit verksam inom Röda Korset ett 

antal år, men som frivilligledare ett år. Britt-Marie är 61 år gammal, har en 

beteendevetenskaplig utbildning samt är tandsköterska i grunden. Har varit verksam inom 

Röda Korset sedan år 2005 och är besöksledare. Hans är 58 år gammal, har gått 

officershögskolan samt är specialistutbildad inom underrättelse och säkerhetstjänsten inom 

försvaret. Har varit verksam inom Röda Korset från år 1997 och frivilligledare sedan år 2007. 

Stellan är 66 år gammal, har en teknisk och ekonomisk utbildning i grunden, har varit 

verksam inom Röda Korset sedan år 2001, som ledare har han verkat sedan år 2002. Ulf är 35 

år gammal, är utbildad mekaniker och i första hjälpen och i kris- och medmänskligt stöd. Har 

varit aktiv inom Röda Korset från år 1994 och som ledare sedan år 2002.  

9.2 Ledarskap  

Denna rubrik kan vara vilseledande, därför vill jag klargöra att det är informanternas 

definition av ledarskap som har redovisats nedan.  

     För Cecilia, är ledarskap att få andra att ha samma engagemang och vision för uppgiften, 

medan Örjan påpekar, att ledarskap är att få en grupp att samarbeta mot ett gemensamt mål 

och i arbetet känna glädje, tillfredsställelse och gemenskap. Även Britt-Marie framhåller 

vikten av att samordna, vara lyhörd och tydlig, men att hon framförallt är väldigt engagerande 

och ”tycker att det här är så himla roligt”. Det som däremot väger tyngst i hennes ledarskap är 

att kunna lita på sina medarbetare. Likaså, menar Anneli, att det finns en tillit mellan dem som 

samarbetar med varandra, samtidigt som det finns en vilja att var och en utför sina uppgifter 

och att alla ska känna sig delaktiga och bli sedda. Samtidigt är ledarskap, att se till att alla 

genomför det de ska, om det inte sker ”checkar” informanten så att det utförs.  

     Ewa å andra sidan menar att; 

 
.../ ledarskap för mig är att ta ansvar, både för sig själv och för andra. Att vara 

människa med alla de brister och svagheter som vi ju alla har och stå för det. Jag tror 

inte på någon ouppnåelig drömledare (Ewa).  

 

För Ulf innebär ledarskap att visa: 

 
…/ inlevelse och förståelse för dom man ska leda, för att ge kreativa lösningar (Ulf). 
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Stellan anser däremot att ledarskap är: 

 
…/  att med utgångspunkt utifrån motbild som ett företag eller en organisation har 

med olika resursers hjälp försöka då att nå de resultat och mål som är uppsatta.  

Och det där är inte enkelt därför att röda korset består av ett stort antal grenar, del 

grenar är mogna eller övermogna, en del är nystartade och det där innebär att det 

krävs lite att man måste fundera i termer situationsanpassad ledarskap man kan 

aldrig ge ett svar på att ett ledarskap är ett något specifik utan det beror på var man 

befinner sig och vart man ska och hur uppgifterna (Stellan). 

 

Vidare påpekar Stellan att hans ledarskap går ut på att samordna, stimulera, stötta och 

entusiasmera verksamheten. Målet för hans ledarskap är inte att kunna allt, utan att förmedla 

kunskap, det vill säga han har en samverkansroll.  

     Likaså, menar Cecilia, är det väsentliga för en ledare, att vara engagerade, stödjande och 

rak. Inom Röda Korset, menar Ewa, talas det i hög grad hur viktigt det goda ledarskapet är. 

Örjan å andra sidan menar att han inte har något generellt svar vad gäller ledarskapet inom 

Röda Korset. Britt-Marie hävdar att redan från början skulle ledare vara visionärer, det krävs 

engagerade människor, ”eldsjälar”, som inte ser några hinder att allt är möjligt, det är 

inspirerande.  

     Det påpekas av bland annat Hans, att för frivilliga kan du inte ställa krav. Däremot är det 

lättare att leda i en organisation där det förekommer en formell ledare, som har större 

befogenheter på arbetsplatsen. Inom Röda Korset, råder det andra metoder, framförallt att 

uppmuntra frivilliga, tala om att det som de gör för Röda Korset har stor betydelse för både 

verksamheten och den de hjälper.  

9.3 Frivilligledarnas upplevelse av ledarskapet   

Ledarskapet, är en förmån, menar Ewa, då det är en unik möjlighet att följa människor i deras 

utveckling och kanske få lov att vara en liten del i det. Ledarskapet upplevs som givande och 

det är en glädje i sig när det går bra för någon av ”de mina” menar Ewa. I frågan gällande hur 

ledarskap utövas, svarar Ewa:  
 

…/ är att utgå från var och ens nivå. Jag vill försöka skapa en atmosfär där 

människor känner sig trygga. Att man vågar ta språnget, att det alltid ska vara okej 

att fråga och inte minst viktigt att det ska vara roligt och givande för alla. Jag tycker 

också att det är extremt viktigt att uppmuntra initiativ och synliggöra människor 

(Ewa).  

 

Som ledare, försöker Britt-Marie att ta till sig det andra ”tycker och tänker” och anser att hon 

utför ett bra arbete, som hon får positiv respons för.  

     Ledare ska inte kräva mer än de själva kan leva upp till i konkret handling, anser Ulf, är 

det väsentligaste, men också att tillsammans med de frivilliga ta ansvar för handlingarna i en 

verksamhet. Det som väger tyngst i ledarskapet är att var och en tar sitt ansvar sedan om det 

inte fungerar, menar Anneli, att hon ”rycker in” och tar över, ”och är jag inte en ledare så blir 

jag en informell ledare”.  

      För Hans, är ledarskap summeringen av individers uppfattning, om hur de ska komma 

fram till ett resultat. Saker och ting behöver inte krånglas till, utan med hjälp av gruppen kan 

ett gemensamt resultat uppnås.  Hans upplever sig själv som en snäll ledare, men har däremot 

inte svårt att gå in i en konfliktsituation, han kan vara auktoritär om en viss situation kräver 

det, det gäller att spela olika roller beroende på situationen.  

 

 



30 

 

Det som ligger till underlag för Hans beslut är de diskussioner som förs, där han lyssnar av 

och summerar:  

 
Att lyssna är för mig viktigare än att pata. Det kan vara möjligen ett sätt att utöva 

ledarskap, vi har ju dock två öron och en mun …/ (Hans). 

 

Det finns olika typer av ledarskap, menar Stellan, men att den form som han föredrar att utgå 

ifrån är att stödja, coacha och entusiasmera verksamheten och dem som finns i verksamheten. 

Att vara ledare/frivillig ledare inom Röda Korset har hög status och kräver kunskap samtidigt 

som det är viktigt att ”bjuda på sin tid och kunskap”.  Ledarskapet anser han uppskattas och 

att frivilligledare respekteras. Ett dilemma som kan förekomma gällande ledarskapet är att i 

en verksamhet finns det både bra och dåliga ledare.  

     Vidare påpekas det att alla beslut inte är alltid populära, men det gäller att stå för det. Det 

är viktigt att ”pejla av läget” med de frivilliga och hur de har gjort tidigare och om det finns 

något som kan förbättras. Utifrån erfarenhet, menar Hans, att han fungerar bra i sin roll som 

ledare. Att han har lätt att arbeta med människor underlättas även ansvaret som ledare och han 

menar:  
Jag får ju också tillbaka nånting av röda korset med för jag vet ju att totalt sett så gör 

vi allesammans en god insats och det känns ju bra (Hans). 

  

Ledarskap utövas genom att ge förslag till handlingsvägar, men Örjan är även öppen för att ta 

emot förslag från styrelsen ”i positiv anda”. Vidare påpekar det, att om meningsskiljaktigheter 

uppstår försöker han att kompromissa genom samstämmighet, om det inte uppnås får ett 

avgörande tas med mer eller mindre med stöd av en majoritet. Örjans upplevelse av 

ledarskapet lyder på följande vis: 

 
Jag upplever mitt ledarskap som en rolig utmaning med en vag känsla av 

otillräcklighet. […] jag känner ju att jag har styrelsens stöd och tror att de upplever 

mig som en trevlig prick med hyggligt kloka åsikter (Örjan).  

 

Ledarskap för Ulf: 

 
…/ kan alltid bli bättre, ledare får beröm, men jag får också kritik och av kritik så 

blir man bättre anser jag, av beröm blir man bra. Jag ser det som en förmån att bli 

ledare (Ulf).  

 

Enligt Ulf, skall en ledare föregå med gott exempel och ett bra ledarskap sker i form av 

delegering och att kunna bedöma olika problem. Varje ledare har ett unikt sätt att leda och 

driva människor och det är en balansgång då det gäller att vara lyhörd för det som är nytt och 

inte ”spika sig in på bara sitt”. Ledarskap är inte gjutbart, utan det ska leda till förändringar. 

Som ledare är Ulf initiativrik, arbetsam och bestämd. 

9.4 Rollen som ledare 

I rollen som ledare, beskriver Cecilia, att det är av vikt är att vara social, att stimulera, 

planera, stödja de frivilliga att ta initiativ gentemot myndigheter. Ulf å andra sidan, menar att i 

rollen som ledare gäller det att inte bli för personlig, att utelämna det privata utanför är en 

viktig del, för det är lätthänt att andra människors bekymmer projiceras över till en själv.   

     Örjan menar, att han fungerar med en tillbakalutad stil, hålla sig informerad kontinuerligt 

om hur det går och bidrar med uppmuntrande tillrop. Om det skulle uppstå aktuella problem 

eller om arbetet skulle glida iväg och det uppstår tveksamheter i förhållande till Röda Korsets 

grundprinciper, menar Örjan, att han tar tag i problemet och löser det.   
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Örjans roll som ledare är att representera organisationen utåt, förbereda 

styrelsesammanträden, delta i Samverkansrådet, följa upp beslut etcetera. Arbetsprocessen 

beskrivs på följande sätt: 

 
Mitt arbete kan nog bäst beskrivas som en samordnade, stödjande och 

problemlösande funktion inåt och en representerande funktion utåt (Örjan). 

 

Vidare påpekade Örjan, att det är viktigt att ha i åtanke, att som ledare för frivilliga är att vara 

medveten om att de är just frivilliga och visa att deras frivillighet värdesätts.  

     Likaså, menar Ewa, att de är frivilliga, du kan inte kräva saker och ting på samma sätt som 

om de vore anställda. I en frivilligverksamhet är det viktigt att ha en medvetenhet om att de 

frivilliga utöver sin ordinarie sysselsättning, tar sig tid att arbeta ideellt och det kan inte ställas 

samma krav som om de vore anställda. I rollen som ledare för frivilliga, är Ewa, mycket för 

att låta frivilliga ta eget ansvar. De frivilliga Ewa har träffat under åren beskriver hon som: 

 
…/ fantastiskt duktiga och kompetenta människor och vad finns det för anledning att 

stoppa dem i deras utveckling. Jag försöker dock alltid vara mycket noga med att de 

ska veta att jag finns strax bakom, om de behöver mig (Ewa). 

 

Hur ledare upplevs av frivilliga är individuellt, men Ewa menar, att hon hoppas att de 

upplever som att hon är där för deras skull och att de har lika roligt som hon har. Arbetet i sig, 

beskriver hon som ”jäkligt roligt”, då de frivilliga består av olika individer, vilka var och en 

för sig är besjälade av att bry sig om något mer än bara sig själva. Ewa anser, att hon har ett 

ansvar gentemot frivilliga då hon ser till att de får utbildning, stöd och uppmuntran 

     När eldsjälarna inte orkar längre försvinner verksamheten och detta vill Britt-Marie 

undvika. Därför blir det ännu viktigare att behålla stabilitet, kontinuitet och kvalitet i 

verksamheten. Detta inger en trygghet för alla det berör och det får inte bli; 

 
…/ halv messyrer, det måste vara uttänkt, det måste vara struktur, måste vara 

ordning och reda. […] sen får man vara flexibel och ta ställning …/ (Britt-Marie). 

 

Som ledare för frivilliga, menar Hans, är det viktigt att inte ”tappa humöret” även om allt inte 

står rätt till. En stor del i ledarskapet innebär att hålla humöret uppe, att vara glad är aldrig fel.  

     Anneli framhåller, att bemötandet och att lyfta fram det positiva är viktigt för att kunna 

leda, alla människor har något positivt i sig och arbeta utifrån det, att det bara kan bli bättre. 

     Frivilligledaren, påpekar Ulf, ska vara en ledstjärna, ha en öppenhet och inblick i den 

verksamhet som denne verkar i, att vara omtyckt och få beröm är alltid bra. För att frivilliga 

ska engageras, menar Ulf däremot att frivilliga ska delegeras ansvar, som ledare visa att det de 

gör är betydelsefullt och ”att varje frivillig bär upp en stor sten i processen”.  

9.5 Hur ledare motiverar, engagerar och behåller frivilliga 

Att motivera och stödja frivilliga, anser Hans, är en svår uppgift och den vanligaste orsaken 

till att individer blir medlemmar inom Röda Korset är för att de vill hjälpa andra och med 

hjälp av sitt medlemskap. Vidare hävdar hans, att frivilliga ska ha;  

 
…/ ha mycket beröm för vad de gör, det är viktigt att tala om att det de gör är bra 

och att det är viktigt och inte va negativ egentligen i något sked, utan alltid tala om 

att det här va ju jättebra […] då växer människor tror jag om man får lite beröm  

(Hans). 

 

Som ledare är det väsentligt att tala om var den frivillige har gjort bra ifrån sig, det uppskattas 

av de frivilliga.  
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När det gäller att motivera och engagera frivilliga, anser Anneli, att varje individ skall ha en 

uppgift att utgå ifrån, lyfta fram de positiva delarna, att de gör något trevligt och roligt 

tillsammans. Positiv respons är kännetecken av att de har gjort något bra.  

 
…/ var och en ska känna sig behövd, sedan är det bra att veta varför man ville bli 

frivillig inom just Röda Korset […] sedan lyfta det positiva …/ (Anneli). 

 

Om de frivilliga inte får beröm eller känner att de inte är uppskattad, känns ”frivilligheten” 

meningslös. På frågan om hur frivilliga ska motiveras svarar, bland annat Örjan och Britt - 

Marie på följande sätt; 

 
Hur man motiverar frivilliga är ju på ett sätt en enkel fråga eftersom de är just 

frivilliga och söker sig till verksamheten, därför att de själva är motiverade. 

Motiven kan och variera från person till person och är oftast blandade. Hos en del är 

viljan att hjälpa andra en stark drivkraft, hos andra är det gemenskapen i gruppen ett 

viktigt motiv och hos ännu några andra kanske behovet att vara sysselsatt med 

något meningsfullt väger tung. Just styrelsearbetet betyder säkert att man känner att 

man har möjlighet att påverka den organisation man engagerar sig i (Örjan).  

 
De frivilliga ska känna att de är viktiga, man får aldrig pressa frivilliga utan det ska 

vara, man gör ju det för att man vill det […] det ska vara roligt, det ska inte vara att 

man pressar […] det är inget tvång utan att det är frivilligt (Britt-Marie). 

 

Frivilliga har en betydelsefull roll inom ideella organisationer, Britt-Marie poängterar, att de 

frivilliga betyder mycket, de ska stödjas och värdesättas. Det är de som är verksamheten. 

Vilket är en process i sig då det gäller att vara lyhörd, öppen, ha förtroende för de frivilliga, 

vara tydlig samtidigt som individer kan lära sig av varandra.  

     Likaså, menar Hans, att de frivilliga inte ska känna sig tvingade att åta sig frivilliguppdrag 

utan att det ska ske frivilligt, i den mån det är möjligt. Det betonas återigen av både Hans och 

Stellan, att beröm och uppmuntran är viktigt för att motivera och engagera de frivilliga. Ibland 

räcker det att fråga dem om de behöver hjälp eller avlösning, detta för att de inte ska känna sig 

bundna till verksamheten och för att få dem att stanna kvar: 

 
…/ känslan av att göra någonting bra är tror jag en betydande del i detta att man gör 

någonting bra till dem behövande. Och bara den känslan tror jag är det viktigaste för 

att dom ska vara kvar (Hans). 

 

Så länge dom känner att dom är uppskattade, intressanta arbetsuppgifter och finner 

själva att dom har en roll, så är det inte svårt (Stellan). 

 

Likaså, menar Stellan, att för frivilligledare gäller det att tala om för människor att de som 

arbetar frivilligt vill: 

 
…/ göra gott i det humanitära […] det är viktigt att man tar hand om dessa 

människor som vill göra någonting, att dom känner att dom är uppskattade, även om 

de inte  får betalt. Det krävs mycket av dom som arbetar, att dom talar om att dom 

gör säkert bra och försöker att uppmuntra dom (Stellan). 

 

Däremot, anser Stellan, att det inte är lätt att leda frivilliga om de inte känner sig uppskattad. 

Det hävdas också att den frivilliga ska ha möjlighet att tala om för sin frivilligledare om denne 

är missnöjd med något eller om det uppstår problem. Det är viktigt att det sker uppföljningar 

kontinuerligt och de frivilliga ska bland annat ha personliga samtal, för att få motivation och 

stöd.  
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Ewa anser, att det är viktigt med tydlighet samt att de frivilliga ska känna att det de genomför 

är viktigt och det gör skillnad för någon annan. De frivilliga motiveras genom att ledaren visar 

förtroende för deras kunskap och förmåga, genom att ge feedback.  De frivilliga ska känna sig 

behövda och anse att Röda korset gör ett bra jobb för mänskligheten samtidigt som de 

utvecklas medför att stannar inom röda Korset.  

     Cecilia påpekar, att den sociala kontakten har stor betydelse och att vara stimulerande, 

positiv, informativ, men också ha en medvetenhet om att alla har en egen vardag också. 

     Vidare poängterar Örjan, för att behålla frivilliga är det inte alltid lätt, då det finns många 

krafter som drar en människa åt olika håll och valmöjligheterna är stora. Grundbulten, menar 

han, är att visa uppskattning för det arbete som utförs i ord och handling. Med handling menas 

det, att erbjuda utbildning, utveckling och träffar, där trivsel och gemenskap är det centrala. 

Även Britt-Marie menar, att det är viktigt att lyssna på de frivilliga och visa sin tacksamhet 

som ledare, till exempel att frivilliga har träffar eller att de får gå på utbildningar.   

 

10. Analys 
Under denna rubrik har jag analyserat mina intervjuer utifrån den aktuella forskningen och 

den teoretiska referensramen som utgör grunden för min uppsats. Analysen är uppdelad i 

samma teman som resultatet, det vill säga, ledarskap, frivilligledarnas upplevelse av 

ledarskapet, rollen som ledare samt hur ledare motiverar, engagerar och behåller frivilliga.  

10.1 Ledarskap  

Ahrenfelt skriver, att ledarskap innebär att se en uppgift och lösa den, det kan bland annat 

handla om att koordinera människors agerande. Yukl däremot, definierar ledarskap beroende 

på vad syftet är och att utövandet sker utifrån ledarens individuella perspektiv och det som 

intresserar denne. Med ledarskap skall mål uppnås, vilka är en del organisationskulturen och 

ledarskapet är en process som kräver både motivation och samarbete. Frivilligledarna/ledarna 

påpekade att vikten med ledarskap är att få en grupp att samarbeta mot ett gemensamt mål och 

i arbetet känna glädje, tillfredsställelse och gemenskap. Samtidigt är det viktigt att samordna, 

vara lyhörd och tydlig i sitt ledarskap. Det kan förstås med hjälp av, det frivilligledarna 

menar, att ledarskap går ut på att samordna, stimulera, stötta och entusiasmera verksamheten. 

Målet för ledarna, är inte att kunna allt, utan att förmedla kunskap.  

     Kouzes och Posner påpekar, att det som utmärker ledarskap är skillnaden mellan att driva 

människor att göra något samt att påverka dem att vilja utföra det. Anneli påpekade att det ska 

finnas en vilja att var och en utför sina uppgifter och att alla ska känna sig delaktiga och bli 

sedda. Samtidigt är ledarskap, att se till att alla genomför det de ska. 

     Ledarskap som utgår ifrån ledares traits/egenskaper handlar om att undersöka vilka 

personliga egenskaper en ledare uppvisar gällande det effektiva ledarskapet. Vidare skriver 

Haake, att de ledare som är effektiva skapar önskvärda visioner, det vill säga att 

organisationen anses som övertygande, kompromissbar och kan argumentera. Frivilligledarna 

inom Röda Korset ska vara visionärer, det kräver engagerade människor, ”eldsjälar”, som inte 

ser några hinder, att allt är möjligt.  

     Kouzes och Posner menar, att ledarskap snarare är en sammanställning av beteenden och 

attityder snarare än en position. Det är upp till ledaren att skapa en gemensam vision då de 

ledda inte följer positioner utan de som processen omfattar. Det kan relateras till 

frivilligledarna, vilka menar att ledarskap är att få andra att känna samma engagemang och 

vision för uppgiften. Dock går det inte att ge ett entydigt svar för vad ledarskap är, utan det är 

beroende av organisationsmålen och dess uppgifter. Forsyth menar dock, att ledarskap är en 

interpersonell process, där individer samarbetar för att påverka och motivera varandra. Detta 

är viktigt då ledaren ska främja och uppnå både de individuella men också gruppens uppsatta 

mål.  
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För att återgå till en organisations visioner, anser Jacobsen och Thorsvik, att ledarens avsikt 

och roll i en organisation är att få medarbetarna att uppnå och förverkliga organisationens 

uppsatta mål och visioner samt att motivera och främja trivsel på arbetsplatsen. Enligt 

frivilligledarna är ledarskap summeringen av individers uppfattning, om hur de ska komma 

fram till ett resultat. Saker och ting behöver inte krånglas till, utan med hjälp av gruppen kan 

ett gemensamt resultat uppnås. 

     Jacobsen och Thorsvik poängterar, att ledarskap är en process och handling och sker i 

interaktion med människor. Det kan jämföras med att ledarskapet, är en förmån, enligt 

frivilligledarna, då det är en unik möjlighet att följa människor i deras utveckling och kunna 

få ta del av det. Ledarskapet upplevs som givande och det är en glädje i sig. Ledarskap är 

inlevelse och förståelse för de som ska bli ledda och ledaren ska ge kreativa lösningar. En 

ledare ska dock verka inom organisationsramarna, det vill säga arbeta utifrån organisationens 

formella mål, struktur, kultur, maktförhållanden och nätverk av personliga och sociala 

relationer. Vidare påpekade frivilligledarna att ledarskap är att ta ansvar, både för sig själv 

och för andra. Det är inte alltid så att organisationsramar kan följas då vi har brister och 

svagheter. 

10.2 Frivilligledarnas upplevelse av ledarskapet 

Ledare ska inte kräva mer än de själva kan leva upp till i konkret handling, anser 

frivilligledarna, är det väsentligaste, men också att tillsammans med de frivilliga ta ansvar för 

handlingarna i en verksamhet. Det som väger tyngst i ledarskapet är att var och en tar ansvar 

för sina handlingar. Å andra sidan skriver Pérez och Wentzel att frivilliga uppfattar 

ledarskapet inom ideella organisationer som både svagt och starkt. En del av de tillfrågade i 

studien anser sig vara nöjd med det ledarskap som utövades inom deras organisation. 

Frivilligledarna inom Röda Korset däremot menar att de vill skapa en atmosfär där människor 

känner sig trygga. Att de vågar ta språnget, att det är okej att ställa frågor och inte minst lika 

viktigt att det ska vara roligt och givande för alla. Att uppmuntra och initiativ och synliggöra 

människor anses som viktigt.  

     Likaså, menar Adizes, att ledare måste ta hänsyn till de människor som organisationen 

består av och förstå dem. Det är ledarens uppgift att få de individer som är en del av 

organisationen att samverka, känna samhörighet och att integrera med varandra. Författaren 

påvisar vikten av att medarbetare ska ”föras samman”, på så vis får de uttrycka sina känslor 

och tankar. Detta överensstämmer med att frivilliga och frivilligledarna ska ”föras samman”, 

för att få en djupare insyn inom organisationen och i deras uppdrag som frivillig. På så sätt 

bibehålls engagemanget och viljan att fortsätta kvarstår om frivilligledarna motiverar och 

uppmuntrar dem.  

     Enligt Yukl, är ledarskap en grupprocess, två viktiga faktorer på denna nivå är att avgöra 

vilken roll och funktion ledarskapet har i en arbetsgrupp, men också hur ledaren bidrar för att 

öka effektiviteten i grupper. Ledare ska, enligt frivilligledarna, föregå med gott exempel och 

ett bra ledarskap sker i form av delegering och att kunna bedöma olika problem. Varje ledare 

har ett unikt sätt att leda och driva människor och det är en balansgång då det gäller att vara 

lyhörd för det som är nytt och inte ”spika sig in på bara sitt”. Ledarskap är inte gjutbart, utan 

det ska leda till förändringar. Yukl påvisar, vikten av effektiviteten och ledarskapet, han 

menar, att det visar hur engagerade medarbetarna är i deras arbete, att självförtroendet ökar 

om en arbetsuppgift är väl genomförd samt att gruppen litar på varandra och samarbetar för 

att uppnå organisationsmålen. Det kan jämföras med den form av ledarskap som 

frivilligledarna utgår ifrån, det vill säga att kunna stödja, coacha och entusiasmera 

verksamheten och de frivilliga som ingår i den.  
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10.3 Rollen som ledare 

Ledare som utgår från HR – perspektivet anser att individer är dess mittpunkt. Ledaren skall 

vara lyhörd, lyssna, stödja, uppmuntra till delaktighet, att anställda har de resurser de behöver 

för att genomföra arbetet. Vidare skriver Bolman och Deal, att om organisationen tillgodoser 

anställdas behov och stödjer dem under arbetets gång vinner organisationen de anställdas 

lojalitet och engagemang. Frivilligledaren, anses vara en ledstjärna, samtidigt som ledaren har 

en öppenhet och inblick i den verksamhet som denne verkar i, att vara omtyckt och få beröm 

är alltid bra. För att frivilliga ska engageras, menar frivilligledarna däremot, att frivilliga ska 

delegeras ansvar, som ledare visa att det de gör är betydelsefullt och ”att varje frivillig bär upp 

en stor sten i processen”.   Ledare, utifrån HR - perspektiv, är måna om sina anställda och 

organisationen samt att denne strävar efter att tillfredsställa både de organisatoriska och 

individuella intressena. Frivilligledarna betonar att i rollen som ledare är det av vikt att vara 

social, att stimulera, planera, stödja frivilliga samt att ta initiativ med andra myndigheter. Å 

andra sidan, menar frivilligledarna, att i rollen som ledare gäller det att inte bli för personlig, 

att utelämna det privata utanför är en viktig del, för det är lätthänt att andra människors 

bekymmer projiceras över till en själv. Samtidigt är det viktigt att behålla stabilitet, 

kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Detta, anser frivilligledarna, inger en trygghet för alla 

det berör.  Det kan relateras till Kouzes och Posner, som menar, att ledare skall ifrågasätta 

befintliga processer, dela en gemensam vision, delegera handlingskraft, vara en förebild samt 

att väcka engagemang. Om en ledare utgår ifrån dessa beteenden menas det att arbetet utförs 

effektivare, det skapas team som presterar bättre, men också att lojaliteten och engagemanget 

stärks. Det påpekas även att ledarna påverkar människors vilja att arbeta samt att 

motivationen höjs. I en frivilligverksamhet är det viktigt att ha en medvetenhet om att de 

frivilliga utöver sin ordinarie sysselsättning, tar sig tid att arbeta ideellt och det kan inte ställas 

samma krav som om de vore anställda. I rollen som ledare för frivilliga, är frivilligledarna, 

mycket för att låta frivilliga ta eget ansvar. Likaså, menar Ahrenfelt, att ledaren är den som 

ska motivera, inspirera och organisera medarbetarna för att organisationsmålen ska 

genomföras. Ahltorp framhåller, att ledarskap är ett samspel, vilken sker mellan ledaren och 

de som blir ledda. 

     Frivilligledarna inom Röda Korset, beskriver arbetet i sig, som ”jäkligt roligt”, då de 

frivilliga består av olika individer, vilka var och en för sig är besjälade av att bry sig om något 

mer än bara sig själva. Det viktigt att ha i åtanke att frivilligledarna har ett ansvar gentemot 

frivilliga då ledarna ser till att de frivilliga får utbildning, stöd och uppmuntran. 

Frivilligledarens roll är att erbjuda bland annat utbildning och stöd, vilket överensstämmer 

med Adizes administratör roll, då frivilligledarna ser till att de frivilliga utbildar sig och får 

den stöd de är i behov av.  Vidare påpekas det att det är entreprenörens uppgift att analysera 

vilket inflytande omgivningen har på organisationen, att se till att organisationen anpassar sig 

till den föränderliga världen samt att identifiera styrkor och svagheter inom organisationen 

och förändra dem. På så vis kan entreprenören se nya handlingsmöjligheter och vara en 

innovatör, men för att detta skall vara möjligt är det viktigt att entreprenören är riskvillig. 

Frivilligledarna påpekar, för en verksamhet gäller det att det finns en uttänkt struktur och det 

måste råda ordning och reda samtidigt som ledaren är flexibel och vågar ta ställning.  
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10.4 Hur ledare motiverar, engagerar och behåller frivilliga 

Pérez och Wentzel skriver, att frivilligledare upplever att det är enkelt att leda frivilliga, 

särskilt om de får erkännande från gruppen och tar egna initiativ.  Samtliga av mina 

informanter påpekade hur viktigt det var att berömma sina frivilliga, för då växer dem som 

människor. Vidare påpekade Pérez och Wentzel, att ledarna inte behöver göra mycket, det 

räcker med att de visare upp sig, frågar de frivilliga hur de går tillväga i sitt arbete och 

emellanåt ger tips på andra tillvägagångssätt. Individuell uppskattning och uppmärksamhet 

menar informanterna förekommer sällan. De uppmuntrar varandra inom gruppen och ju bättre 

resultat de får i arbetet desto mer uppskattade och behövda känner de sig. Det ovannämnda 

överensstämmer inte med frivilligledarnas åsikter inom Röda Korset, de påpekar vikten av att 

bland annat uppmuntra, berömma, Om de frivilliga inte får beröm eller om de inte känner sig 

uppskattad, känns ”frivilligheten” meningslös. Det är viktigt att tala om var den frivillige har 

gjort bra ifrån sig, det uppskattas av de frivilliga. Vad gäller att motivera och engagera 

frivilliga, anser frivilligledarna, att varje individ skall ha en uppgift att utgå ifrån, lyfta fram 

de positiva delarna, att de gör något trevligt och roligt tillsammans. Positiv respons är 

kännetecken på att de har gjort något bra.  

     Frivilliga har en betydelsefull roll inom ideella organisationer, frivilligledarna poängterar, 

att de frivilliga betyder mycket, de ska stödjas och värdesättas. Det är dem som är 

verksamheten. Det är en process i sig då det gäller att vara lyhörd, öppen, ha förtroende för de 

frivilliga, vara tydlig samtidigt som individer kan lära sig av varandra. För frivilligledarna 

inom Röda Korset är det viktigt att berömma och uppmuntra, vilket i sin tur motiverar och 

engagerar frivilliga. Det kan relateras till Forsyth, han menar, att målen kan uppnås, genom att 

ledaren organiserar, leder, samordnar, motiverar och stödjer medarbetarna arbetsprestation.  

     En ledares viktigaste egenskap är energin och förmågan att frigöra medarbetarnas 

potential, det vill säga att hjälpa medarbetarna att tänka att allt är möjligt. För att utveckla en 

organisation är det, enligt Yukl, viktigt hur tillitsfulla relationer utvecklas mellan ledare och 

medarbetare samt hur ledaren går tillväga för att öka medarbetarnas motivation och 

engagemang.  Det som motiverar de frivilliga, menar frivilligledarna, varierar från person till 

person och är oftast blandade. Hos en del är viljan att hjälpa andra en stark drivkraft, hos 

andra är det gemenskapen i gruppen ett viktigt motiv och hos ännu några andra kanske 

behovet att vara sysselsatt med något meningsfullt väger tungt. Just styrelsearbetet betyder 

säkert att man känner att man har möjlighet att påverka den organisation man engagerar sig i. 

Ju fler som engageras desto mer utvecklas organisationen. 

     Adizes skriver, att om en organisation skall ledas effektivt och på sikt är det väsentligt att 

integreraren lyfter fram gruppandan. Integration uppstår genom att förena på djupet och 

genom att analysera hur värderingar, förhoppningar och föreställningar skiljs åt och för att 

förena dem. Det kan förstås med hjälp av att den sociala kontakten, enligt frivilligledarna, har 

stor betydelse, att vara stimulerande, positiv, informativ, men också ha en medvetenhet om att 

alla har en egen vardag också. Vidare poängterar de, för att behålla frivilliga är det inte alltid 

lätt, då det finns många krafter som drar en människa åt olika håll och valmöjligheterna är 

stora. Grundbulten, är att visa uppskattning för det arbete som utförs i ord och handling. 

     Enligt Bolman och Deal, har individers attityder, kunskaper och engagemang betydelse för 

en organisations överlevnad. Det väsentliga inom detta perspektiv är att betrakta individer 

som en investering snarare än en kostnad. Bolman och Deal skriver, att om ett HR-perspektiv 

tillämpas kan alla som organisationen omfattar tjäna på det, det skapas produktivitet och 

energi mobiliseras. Frivilligledarna anser, att det är viktigt med tydlighet samt att de frivilliga 

ska känna att det de genomför är viktigt och att det gör skillnad för någon annan. De frivilliga 

motiveras genom att ledaren visar förtroende för deras kunskap och förmåga, genom att ge 

feedback.  De frivilliga ska känna sig behövda och anse att Röda Korset gör ett bra arbete för 

mänskligheten samtidigt som de utvecklas medför det till att de stannar inom Röda Korset. 
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11. Diskussion 
Det känns förlegat att inleda diskussionen med att det har varit en lärorik resa, då majoriteten 

av studenterna påbörjar sin diskussion på detta vis. Oftast kommer lärdomarna i efterhand, för 

under undersökningens gång, finns det inte tid för reflektion. Men än en gång, inledde även 

jag på det viset. Ledarskap är ett mångtydigt begrepp med lika många förklaringar. 

     Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur ledare inom en ideell organisation, Röda 

Korset, ”leder” de frivilliga som ingår i organisationen och hur ledarna ser på sitt ledarskap.   

     Jag har genomfört åtta intervjuer, med fyra män och fyra kvinnor med frivilligledare/ 

ledare från olika verksamheter inom Röda Korset. Att informanterna skulle bestå av fyra 

kvinnor och fyra män har skett omedvetet. I resultatet har jag presenterat samtliga 

respondenter, dock har jag inte skrivit inom vilka verksamheter de verkar i då det inte har 

relevans för syftet med studien, det väsentliga är att de är frivilligledare/ledare.  

     Efter transkriberingen, var det mycket information att bearbeta och sålla ut, vilket har mer 

eller mindre tagit slut på krafterna. All material, kändes relevant för studien och att begränsa 

mig är inte precis min starkaste sida. Dock har jag försökt i den mån det var möjligt. Intresset 

för Röda Korset grundar sig i mitt frivilliga arbete och då det inte finns mycket skrivet om 

ledarskap inom ideella organisationer, Röda Korset, överlag föll det sig naturligt att skriva om 

det.  

Det har varit en krokig väg och en krävande process, från det att ett syfte skulle 

formuleras fram till den slutgiltiga produkten. Blev däremot glatt överraskad av den respons 

och intresse jag möttes av när jag tog kontakt med informanterna och förklarade syftet med 

studien, alla ställde glatt upp på att bli intervjuade.  

För att få en djupare förståelse och inblick i Röda Korset, ansåg jag, det vara angeläget att 

i bakgrunden skriva om bland annat ideella organisationer. I studien finns det även ett eget 

kapitel för Röda Korset, där har jag däremot valt att begränsa mig till Svenska Röda Korset då 

det har relevans för min studie och jag avser inte att jämföra med andra liknande 

undersökningar. Hur upplägget och innehållet ser ut är en smaksak och intressefråga. Att vara 

frivilligledare/ledare och frivillig inom Röda Korset har hög status och kräver kunskap 

samtidigt som det är viktigt att ”bjuda på sin tid och kunskap”, svarade en av informanterna. 

Röda Korset har ett högt anseende runt om i världen och inger förtroende. 

Det som har framkommit i studien är i generella drag att engagemanget är viktigt och om 

det inte skulle finnas frivilliga eller ”eldsjälar” som det också benämns, skulle det inte 

behövas frivilligledare/ledare. Frivilligledarna anser, att de har en stor inverkan hos sina 

frivilliga och att motivationsnivån är hög. Dock betonade de vikten av att frivilliga ska ta eget 

ansvar, egna initiativ medan ledaren finns till för att stötta, motivera, berömma, visa 

uppskattning, stimulera, uppmuntra, synliggöra människor, entusiasmera etcetera. Om de 

frivilliga inte får beröm eller om de inte känner sig uppskattad, känns ”frivilligheten” 

meningslös. Det är viktigt att tala om var den frivillige har gjort bra ifrån sig, det uppskattas 

av de frivilliga. Det frivilliga engagemanget ska vara roligt och givande, samtidigt som de 

frivilliga ska våga ställa frågor och krav. Resultatdelen styrks av citat som informanterna har 

uttalat sig om. Citaten, anser jag, ger styrka och validitet åt texten. Ett av citaten har jag valt 

att använda som titel till studien. Det redogör för syftet med studien och den röda tråden blir 

tydligare.  

Jag anser att frivilliga överlag, vare sig de finns inom Röda Korset eller i andra ideella 

organisationer, har en betydelsefull roll och det arbete eller de uppdrag de utför värdesätts 

högt, både av organisationen och den de hjälper. Därmed är det viktigt att lyfta fram de 

positiva delarna för de frivilliga och att stödet från frivilligledaren är A och O. Oavsett i 

vilken verksamhet den frivillige arbetar i, är det svårt att inte bli personligt involverad.  
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De frivilliga ska ha en dialog med respektive frivilligledare, annars blir det svårt för 

frivilligledarna att stötta och engagera dem, om de är ovetandes om vad de känner och hur de 

mår.  I och med att samhällets olika delar inte fungerar som det ska ökar det frivilliga 

engagemanget.  

     Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att ha en medvetenhet om att ideella organisationer 

har en viktig funktion och att de har tagit över där staten har minskat sitt ansvar. Hur 

framtiden blir kan vi inte förutse, men om staten fortsätter att minska på ansvaret och 

resurserna gentemot sina medborgare kommer de ideella organisationerna att ha en nyckelroll 

för människor runt om i världen.  Det blir även allt viktigare och vanligare att samarbeta med 

andra organisationer och företag. Röda Korset, är en av många ideella organisationer som har 

upptagit ett stort område, för att tillgodose enskildas behov i samhället. Röda Korset, har som 

mål att lindra och förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar eller var det än 

förekommer.  

     Under intervjuerna framkom det, trots att det inte var syftet, att det finns en medvetenhet 

bland frivilligledarna att det är skillnad på att vara frivilligledare och att vara anställd. Den 

stora skillnaden är att frivilligledare är oavlönade medan anställda avlönas för det arbete de 

utför, det vill säga anställda får lön efter prestation. Anställda har krav på att arbetet ska ske 

på ett specifikt sätt och utifrån uppsatta mål som skall uppnås inom en rimlig tidsram.  Det är 

oerhört viktigt att inte ställa samma krav på de frivilliga. De frivilliga arbetar ideellt utöver 

deras ordinarie arbetstid och ska visas uppskattning. I en organisation där du avlönas är 

kraven större, det finns en formell ledare som har större befogenheter på arbetsplatsen än en 

frivilligledare. 

     I och med att det ideella engagemanget ökar, är min uppfattning, att det inom en snar 

framtid kommer att ställas tuffare krav på frivilligledarna. De ska kunna hantera det mötande 

behovet av stöd och uppmuntran på ett annat sätt. Om de frivilliga ökar, förändras stödet och 

den personliga kontakten, då frivilligledarna inte kan stödja på samma sätt som tidigare. 

Därför vill jag återgå till det jag har skrivit i min inledning, att ledarskapet måste anpassas, 

beroende på vilka som ska ”ledas”. Ju mer staten minskar ansvaret att verka för medborgarna, 

kommer de ideella organisationerna att behöva utveckla förebyggande åtgärder inför 

framtiden och frivilligledarna kommer att ha större befogenheter.   

     Det hade varit intressant att även intervjua frivilliga parallellt med frivilligledarna, för att 

ta del av vad de anser är en bra frivilligledare/ledare. Hur frivilliga vill bli motiverad och 

engagerad, hur de vill ”ledas”. Från början var tanken att först genomföra observationer och 

därefter intervjuer, men på grund av tidsbristen uteblev observationerna. Observationerna 

anser jag hade ökat min förförståelse och mina teman hade förmodligen varit annorlunda 

formulerade. Med det menar jag att, först hade jag haft möjligheten att observera 

frivilligledarna i deras arbete, för att sedan ställa frågor om varför de arbetade på ett visst sätt. 

Det hade ökat respondenternas medvetenhet om hur de är i sin roll samtidigt som det hade 

gett mig en uppfattning om hur de faktiskt praktiserar det teoretiska, det vill säga om intervju 

(teori) och observation (praktik) går hand i hand.   

     Förslag på framtida studier är hur ledare inom vinstdrivande organisationer ser på 

ledarskap och hur praktiseras det? Går teori och praktik hand i hand eller är verksamhetens 

natur som styr ledarna? Först var tanken att göra en jämförelsestudie om ledarskap, det vill 

säga en jämförelse mellan en ideell- och en vinstdrivande organisation. Resultatet hade 

förmodligen varit intressant, men det hade också varit krävande. Det får förbli ett förslag för 

framtida studier och att genomförandet sker under en längre tidsperiod.  
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Jag vill avsluta diskussionen med att påpeka att frivilligledarna har en stor inverkan på de 

frivilliga. Trots, och jag håller fast vid det, att människor engagerar sig ideellt av humana skäl 

och vill bistå människor i nöd med den kunskap och hjälp de kan erbjuda. Det kan dock 

förekomma egoistiska skäl, men i grund och botten är det, den goda fria viljan att vara en 

hjälpande hand, en av drivkrafterna och det är det som frivilligledarna ska lyfta fram hos varje 

enskild individ! 
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Bilaga  
 Intervjuguide – Röda Korset  

 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur ledare inom en ideell organisation, Röda 

Korset, ”leder” de frivilliga som ingår i organisationen och hur ledarna ser på sitt ledarskap. 
 

 

Kontextuella frågor 

 Ålder 

 Utbildning  

 Hur länge har du varit engagerad inom Röda Korset? 

 Hur länge har du varit ledare/frivillig ledare?  

 

Frågor/teman 

 

Ledarskap 

 Vad är ledarskap för dig? 

 Hur ser du på ditt ledarskap? 

 Hur utövar du ledarskap? 

 Vad anser du väger tyngst i ditt ledarskap? (att låta de frivilliga ta eget ansvar eller att du 

tar över/pekar med handen?). 

 Hur ses ledarskapet inom Röda Korset? 

 Hur upplever du ditt ledarskap?  

 Hur tror du att de frivilliga upplever dig som ledare? 

 

Rollen som ledare  

 Hur är du i din roll som ledare för frivilliga? Vad är särskilt viktigt att tänka på?  

 Hur fungerar du som ledare? Och vad består ditt arbete av? 

 Hur skulle du beskriva ditt arbete som ledare för frivilliga? 

 Hur ska du som ledare motivera, stödja, rekrytera och behålla frivilliga? 

 Hur arbetar du för att bland annat motivera de frivilliga som är engagerade inom 

verksamheten? 

 Vad ska du som ledare ha i åtanke när du leder frivilliga? 

 Vad anser du vara det viktigaste när du ska leda frivilliga?  

 Vad är en ledares viktigaste uppgift närman ska leda frivilliga? 

 Vilken inverkan anser du att du har över den grupp frivilliga du leder? 

 Vilket ansvar anser du att du har som ledare för frivilliga? 

 Hur anser du att man behåller frivilliga? (hur behåller du dem?) 

 Vad är det som får dem att stanna kvar i organisationen enligt dig? 

 Tror du att det är skillnad på att leda frivilliga? Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

  

 


