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Syfte: Syftet är att identifiera och systematisera styrproblem kopplade till frivilligarbete i ideella 
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eller har varit engagerade i svenska ideella organisationer. 
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1. Inledning 
 
Knappast någon kan ha undgått att höra om den fruktansvärda tsunamin 
som på Annandag jul 2004 sköljde in över Sydostasien, tog 165 000 
människors liv (Svenska Dagbladet, 2005-01-09) och drog med sig 
kroppar, byggnader och bråte ut i havet. Hus, hotell och affärer rasade 
samman där flodvågen for fram med en sådan kraft att hela öar och 
samhällen ödelades eller dränktes. I Sverige, liksom i övriga världen, sörjer 
vi med alla dem som mist sina nära och kära i denna naturkatastrof, som 
anses vara den största i modern tid. Bilderna och berättelserna från de 
många ögonvittnen som förlorat sina anhöriga berör oss särskilt starkt, och 
det har väckts en vilja att stötta de drabbade och hjälpa dem att 
återuppbygga de förstörda platserna efter katastrofen.   
 
Allt elände till trots är det rörande att se den medmänskliga givmildhet och 
det stora engagemang som naturkatastrofen i Sydostasien har inneburit för 
allmänheten här i Sverige.  Privatpersoner och företag har donerat pengar 
till ideella biståndsorganisationer som aldrig förr. Radiohjälpen, Röda 
korset, Rädda Barnen m.fl. hade bara några dagar in på det nya året 
tillsammans samlat in nära 500 miljoner kronor till flodvågens offer 
(Svenska Dagbladet, 2005-01-04). De ideella hjälporganisationerna har 
under slutet av december och in i januari månad mobiliserat sina 
arbetsstyrkor och skickat ner anställda såväl som frivilliga till de drabbade 
katastrofområdena för att bistå med hjälp. Sällan har vädjan efter 
människors frivilliga insatser fått ett sådant gehör i Sverige som i denna 
stund. Ännu strömmar det in pengar till många ideella organisationer och 
människor åker ned till Sydostasien för att handgripligen, oavlönat och på 
frivillig basis, hjälpa de människor som drabbats av katastrofen. 
 
Det känns oerhört aktuellt, angeläget och intressant att vid denna tidpunkt 
studera interaktionen mellan frivilligarbetare och organisationer i den 
ideella sektorn.  
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1.1 Bakgrund 
Den ideella sektorn1 är en av de fyra sektorer som samhällsekonomin kan 
sägas bestå av. I figur 1.1, vilken är en modell kallad ”De fyra 
överlappande cirklarna”, visas att de fyra sektorerna utgörs av den privata, 
den offentliga, den ideella och den informella sektorn. I de tre förstnämnda 
ingår formella organisationer, medan den sistnämnda består av familjer och 
vänskapsband. Oavsett vilken aspekt (exempelvis ägarförhållande, 
finansiering eller framgångsindikatorer) som läggs till grund för skiljelinjer 
mellan dessa olika sektorer, finns det alltid organisationer som utgör 
gränsfall för att räknas till den ena eller den andra sektorn. Detta medför att 
det är svårt, för att inte säga omöjligt, att klart avgränsa de olika sektorerna 
från varandra. Modellen förmedlar detta faktum genom att låta cirklarna 
som representerar sektorerna överlappa varandra. (Courtney, 2002) 

                        
Figur 1.1 De fyra överlappande cirklarna 

Källa: Courtney, 2002:50 
 
Enligt Sjöstrand (2000) kan den ideella sektorn definieras utifrån att dess 
organisationer är formella (d.v.s. organiserade enligt en bestämd struktur), 
privata, icke-vinstsyftande (d.v.s. inte har som syfte att generera vinst till 
ägarna), samt bygger på gåvor från individer i form av finansiella bidrag 
eller arbete. Det bör dock påpekas att organisationerna inom denna sektor 
även kan använda sig av betald personal. Boström et al (2004) menar att 
organisationerna i den ideella sektorn har fyra huvudsakliga funktioner i 
samhället. För det första bidrar de till social integration genom stärkt 
identitet och samhörighetskänsla hos människor som engagerar sig, och för 
                                                 
1 I uppsatsen kommer orden ideell organisation och icke-vinstsyftande organisation att 
användas synonymt. 
 

Privat Offentlig 

Informell Ideell 
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det andra bidrar de till samhällets välfärd genom att samordna människor 
som skänker sin tid och sina pengar till olika ändamål. För det tredje spelar 
de en viktig roll för demokratin genom att människor inom 
organisationerna lär sig att utnyttja demokratiska arbetsformer, och för det 
fjärde sprider de nya idéer, föreställningar och normer om hur samhällslivet 
bör organiseras. 
 
I Lundström och Wijkström (1997) återfinns ett sätt att klassificera ideella 
organisationer. Författarna skiljer på de organisationer som finns till för att 
åstadkomma förbättringar i samhället och/eller för individer utanför 
organisationerna, och de som uteslutande existerar för att främja sina egna 
medlemmars intressen. Vi gör samma uppdelning som författarna och 
kallar den första gruppen för organisationer med externa mål2, medan vi 
menar att den andra gruppens organisationer endast har interna mål. 
Exempel på olika typer av organisationer med externa mål är 
organisationer med humanitära och välgörande ändamål, såsom Röda 
Korset, Rädda Barnen och Amnesty International; organisationer som vill 
främja en viss livsstil, exempelvis nykterhetsförbundet IOGT-NTO; 
miljöorganisationer som Greenpeace; samt politiska partier. Exempel på 
externa mål är följande som Amnesty International uppger: ”att förhindra 
och göra slut på grova kränkningar av rätten till fysisk och psykisk 
integritet, åsikts- och yttrandefrihet och av rätten att inte bli 
diskriminerad” (www.amnesty.se). Ett annat exempel återfinns hos IOGT-
NTO, vilka har som vision ”ett samhälle, en värld, där droger inte hindrar 
människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi menar att alkohol och andra 
droger är ett hinder för individens utveckling och för samhällsutvecklingen 
i stort, och därför vill vi på olika sätt tränga tillbaka bruket av alkohol och 
narkotika” (www.iogt.se). 
 
Ett viktigt inslag i de ideella organisationerna är det frivilliga 
engagemanget och de människor som står bakom detta. Därför bör det 
uppmärksammas att många författare tycker sig se en tendens att 
människors värderingar, samt sätt att tänka och prioritera markant har 
förändrats under de senaste årtiondena. Samhällena i västvärlden har blivit 
mer individualiserade och gått mot en fokusering på att uppnå personlig 
livstillfredsställelse och självförverkligande. (Boström et al., 2004; Hustinx 
och Lammertyn, 2003; Rubin, 2000) Detta har resulterat i att individer som 
väljer att engagera sig frivilligt i den ideella sektorn ställer höga krav på att 
organisationerna skall ge dem personlig tillfredsställelse som respons på 

                                                 
2 Dessa organisationer har även interna mål. 
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deras engagemang (Yeung, 2004). Den tidigare organisationslojaliteten 
som funnits har avsevärt försämrats (Rubin, 2000) och istället för denna 
lojalitet har utloppet för personliga behov och intressen till stor del blivit 
den avgörande faktorn för om ett frivilligt engagemang skall utvecklas till 
något långvarigt eller endast betraktas som ett tillfälligt projekt utan 
intentioner till fortsatta åtaganden (Hustinx & Lammertyn, 2003). 
 
Trots detta är intresset för frivilligengagemang stort. I en studie som 
inkluderar 35 länder världen över framkommer det att fler än 190 miljoner 
människor är frivilligarbetare, vilket motsvarar över 20% av den vuxna 
befolkningen i dessa länder (Salamon et al, 2003). Även i Sverige växer 
intresset för den ideella sektorn (SOU 1999:84). Sammanlagt har 
svenskarna 32 miljoner medlemskap i olika frivilligorganisationer 
(Wikström & Larsson, 2002). 52% av befolkningen mellan 16-74 år är 
engagerad i ideellt arbete och en halv miljon invånare per år uppger att de 
fått något slags stöd från en socialt inriktad frivilligorganisation (SOU 
1999:84). Detta omfattande engagemang, tillsammans med det ständigt 
överhängande kravet på effektivitet3 som tycks finnas i nutidssvenskens 
tänkande, har ökat förväntningarna på de ideella organisationernas 
prestationer. Ett exempel på detta är att införandet av 90-konton4 som en 
kontrollerande funktion över icke-vinstsyftande organisationers seriositet, 
även fungerar som ett instrument för utvärdering av organisationers 
effektivitet, enligt en artikel i Dagens Nyheter (2004-01-14). De höjda 
förväntningarna har bl.a. lett till en betydligt hårdare mediebevakning, 
vilken i kombination med en genomgripande samhällsförändring, där 
individens egna intressen står i fokus, har ökat trycket på organisationerna 
inom den ideella sektorn. 
 

1.2 Problemdiskussion 
"Vi kan inte vara ”glada amatörer” – har vi tagit på oss uppgiften att 
hjälpa måste vi också ta den på allvar" (Tove Lifvendahl, ledamot i 
Stockholm Stadsmissions huvudstyrelse, Lifvendahl, 2003)  
 

                                                 
3 Effektivitet kan definieras på flera olika sätt, men den vanligaste definitionen är 
måluppnåelse, vilken även vi anammar. 
4 90-konton är postgiro- eller bankgirokonton som Stiftelsen för Insamlingskontroll 
förfogar över. För att en organisation skall få sig tilldelat ett 90-konto krävs det att den 
uppfyller vissa krav, exempelvis att verksamheten den bedriver är av humanitärt, 
välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål, samt att minst 75% av de totala 
intäkterna skall gå till insamlingens ändamål. (www.insamlingskontroll.a.se) 
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Citatet på föregående sida ger uttryck för att ideella organisationer med 
externa mål har en press på sig att prestera konkreta resultat, som leder till 
förbättringar såväl på individ- som på samhällsnivå. Eftersom en 
organisation är en sammanslutning av människor behövs det samordning 
för att dessa skall kunna arbeta tillsammans med syfte att uppnå 
gemensamma mål. Det är ledningens uppgift att samordna arbetet och 
människorna inom organisationen, vilket går ut på att planera aktiviteter, se 
till att dessa genomförs och slutligen följa upp resultatet. Detta ryms inom 
ramen för vad som kallas styrning5. (Abrahamsson och Andersen, 1998)  
 
Vad gäller det speciella med de ideella organisationernas beroende av 
frivilliga, kan det för det första konstateras att frivilligarbetare har sina 
egna, personliga motiv till att engagera sig. Dessa kan t.ex. vara att få 
erfarenhet eller få en känsla av tillfredsställelse över att bidra med något till 
samhället. (Yeung, 2004) För det andra bör det uppmärksammas att när 
människor ställer upp och arbetar frivilligt kan de när som helst lämna 
organisationerna om det inte längre passar dem att stanna; därför är det 
viktigt att organisationerna tar hänsyn till de frivilligas önskemål och krav. 
(Oster, 1995) Vårt sätt att beskriva detta hänsynstagande är att se det som 
att organisationerna förutom sina externa mål även har interna mål, vilka 
syftar till att skapa nöjda frivilligarbetare så att dessa vill och kan jobba för 
att uppnå organisationernas externa mål. 
 
Såsom beskrivits i bakgrunden har kraven på personlig tillfredsställelse hos 
enskilda individer ökat, vilket innebär en speciell svårighet för de ideella 
organisationerna då ett flertal olika mål och viljor samsas internt. Dessutom 
har kravet från samhället på konkreta resultat vad gäller de externa målen 
ökat. Följande fråga kan därför ställas: I hur stor utsträckning är det möjligt 
att styra frivilligarbetare i en ideell organisation i avsikt att uppnå 
organisationens gemensamma mål? Trots allt är det vanligt inom ideella 
organisationer att betrakta styrning med misstänksamhet då företeelsen är 
något som anses tillhöra företagsvärlden. (Drucker, 1990; Batsleer et al, 
1992) Elaine Willis, vice VD för the Volunteer Centre UK i början av 
1990-talet, uttrycker detta synsätt på följande vis: 
 

                                                 
5 Styrning innebär i denna uppsats att påverka frivilligarbetarnas beteende för att öka 
sannolikheten att organisationens externa mål uppnås. Detta kan ske på fyra olika sätt 
som finns beskrivna i Bilaga I. 
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“Somehow, it is thought that the free-will offer by individuals to give time 
and skills to activities which they are not paid to do requires a more 
spontaneous (read inefficient), free-flowing (read chaotic) response by 
those who want to organize these activities to best effect.” (Batsleer et al, 
1992:82) 
 
Samtidigt är detta kanske inte så konstigt, med tanke på att det ligger 
någonting paradoxalt i tanken på styrd frivillighet. Går det ens att styra 
frivilligarbetare? Betyder inte en frivillig handling något som sker spontant, 
självvalt och oombett?  
 
Det existerar en ansenlig mängd styrningslitteratur anpassad för icke-
vinstsyftande organisationer. Denna litteratur behandlar dock nästan 
uteslutande styrning av den anställda personalen och kommenterar bara på 
ytan problemen med att använda sig av frivilligarbetare. Vi saknar en 
utförlig diskussion kring vilka faktorer som underlättar respektive hindrar 
styrning av frivilliga. Förstår frivilligarbetarna vad som förväntas av dem? 
Är de villiga att anstränga sig för att utföra det arbete som förväntas av 
dem? Har de förmågan att utföra ett bra jobb? (jmf Merchant och Van der 
Steede, 2003)  
 

1.3 Syfte 
Syftet är att identifiera och systematisera styrproblem kopplade till 
frivilligarbete i ideella organisationer med externa mål. 
 

1.4 Syftesavgränsningar 
Vi definierar de begrepp som förekommer i syftet på följande sätt: 

• Identifiera styrproblem innebär att upptäcka företeelser som 
förhindrar den externa måluppnåelsen i organisationerna.  

• Systematisera innebär att inordna de identifierade styrproblemen i 
kategorier utifrån tre olika typer av problem som avsaknad av 
lämplig styrning kan innebära; brist på vägledning, 
motivationsproblem och personliga begränsningar. 

• Frivilligarbete är sådant arbete och sådana insatser som utförs på 
frivillig grund, oavlönat och på fritiden. Det kan vara fråga om 
många olika slags insatser, t.ex. hjälpinsatser, utbildning, 
styrelseuppdrag, kaffekokning m.m.  
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• Ideella organisationer med externa mål utgörs av icke-vinstsyftande 
organisationer som i sina stadgar eller andra officiella dokument 
uttrycker mål, vilka inbegriper förändringar i samhället och/eller för 
individer utanför organisationerna.  

 
Vi ämnar inta frivilligarbetarnas perspektiv på styrning i de ideella 
organisationerna. Detta innebär att vi uppmärksammar deras erfarenheter 
av och åsikter om styrning, för att upptäcka företeelser som förhindrar den 
externa måluppnåelsen i organisationerna. Detta medför emellertid inte att 
vi automatiskt identifierar styrproblem utifrån hur de frivilliga definierar 
problem i organisationerna. Däremot påverkar deras uppfattning 
problemen, t.ex. genom att deras åsikter förhindrar ledningen från att styra 
på ett visst sätt, som annars skulle ha varit idealt för den externa 
måluppnåelsen. 
 
Problemet med styrning av frivilligarbetare är visserligen internationellt, 
men i uppsatsen kommer svenska förhållanden att användas som ett 
exempel. Den empiriska information som presenteras bygger på uppgifter 
från svenska frivilligarbetare, vars engagemang utgjorts av aktiviteter inom 
landets gränser. 
 

1.5 Disposition 
Detta inledande kapitel följs av ett metodkapitel, i vilket vi motiverar 
våra val angående undersökningens inriktning och de metoder vi har använt 
oss av för insamling och sammanställning av information.  
 
Eftersom denna uppsats syftar till att identifiera och systematisera 
styrproblem, ges läsaren möjlighet att efter metodkapitlet ta del av vår 
referensram. Här beskrivs de olika delarna i vår analysmodell; denna 
består dels av tre problemkategorier, d.v.s. tre olika typer av problem som 
avsaknad av lämplig styrning kan innebära, dels av åtta styrmedel, vilka 
utgörs av aspekter av en organisations verksamhet. 
 
Referensramen avlöses av en presentation av våra intervjuresultat. I 
kapitlet ges en sammanfattande bild av frivilligarbetarnas erfarenheter av 
och åsikter om styrning i svenska ideella organisationer med externa mål. 
 
Därefter följer ett kapitel vars innehåll består av en identifiering och 
systematisering av styrproblem. Diskussionerna i detta kapitel mynnar ut 
i uppsatsens slutsatser. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för de val vi gjort vad gäller studiens inriktning, 
utformning och genomförande. En beskrivning ges av det praktiska 

tillvägagångssätt vi använt oss av för att samla in relevant information, 
och dessutom presenteras den analysmodell vi konstruerat för att kunna 

reflektera kring uppsatsens huvudproblem. Slutligen uppmärksammas den 
kritik som kan riktas mot våra metodval. 

 

2.1 Definition av problemet 
För att i uppsatsen kunna identifiera ett antal styrproblem inom ideella 
organisationer med externa mål, avser vi att undersöka hur frivilligarbetare 
upplever olika former av styrning, samt även uppmärksamma situationer 
där de efterfrågar mer styrning. Detta betyder att vi har valt att studera 
själva företeelsen styrning av frivilliga, vilket innebär att intresseområdet 
utgörs av samtliga projekt/aktiviteter inom organisationerna. Med andra ord 
handlar det om att utreda hur verksamheter med frivilliga i allmänhet 
fungerar, till skillnad från att studera hur det går till i ett specifikt projekt i 
en viss organisation. 
 

2.2 Teoretisk ansats: skapandet av en analys-
modell 
Det första steget i urvalsprocessen av litteratur till vår referensram var att 
göra en sökning via universitetsbibliotekets databaser; både i den lokala 
databasen över Linköpings universitet och i Libris, innefattande samtliga 
universitet i landet. Följande sökord användes: styrning, icke-vinst, ideell, 
frivilligorganisation, hjälporganisation och biståndsorganisation alt. 
biståndsarbete, samt engelskans management alt. managing, not-for-profit, 
nonprofit och voluntary alt. voluntarism. Resultatet av sökningen blev en 
stor mängd forskningslitteratur inom området styrning av icke-
vinstsyftande organisationer (till största delen av amerikanskt och brittiskt 
ursprung), men även ett fåtal böcker som innehöll allmän styrningsteori 
(d.v.s. snarare utvecklad för företag) respektive beskrivningar av den 
ideella sektorn och frivilligarbete. 
 
Vid genomläsningen av litteraturen sökte vi efter faktorer som lyfts fram 
som viktiga för en framgångsrik styrning i icke-vinstsyftande 
organisationer. Vi klassificerade sedan dessa faktorer i åtta olika områden, 
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vilka utgörs av aspekter av en organisations verksamhet: externa mål, 
ledarskap, organisationskultur, val av individer att inkorporera i 
organisationen (rekrytering och placering), utveckling av dessa individer 
(utveckling), deras delaktighet i beslutsfattande (delaktighet), utvärdering 
av prestationer (utvärdering), samt uppskattning och belöning. Vi har 
inspirerats av de olika indelningssätt som återfinns i den litteratur vi har 
läst, men valet att skapa just åtta områden med ovan presenterade namn är 
vår egen idé. Dessa åtta områden anser vi kan betraktas som olika 
styrmedel, d.v.s. de utgör sätt att påverka frivilligarbetares beteenden. 
Därmed är de lämpliga redskap för att kunna identifiera styrproblem, vilket 
utgör första delen av uppsatsens syfte.  
 
Andra delen av syftet handlar om att systematisera de styrproblem vi 
identifierar. I Merchant och Van der Stede (2003), vilket är en bok inom 
den allmänna styrningslitteraturen, hittade vi en beskrivning av tre olika 
typer av problem som avsaknad av lämplig styrning kan innebära: brist på 
vägledning leder till att individerna inte vet vad organisationen vill att de 
skall åstadkomma; motivationsproblem innebär att individerna inte vill 
utföra det organisationen önskar av dem; och personliga begränsningar 
medför att individen inte är kapabel att utföra sina arbetsuppgifter. Denna 
kategorisering av problem ansåg vi vara lämplig för uppsatsens ändamål, 
och vi valde därför att använda oss av den. 
 
Vår analysmodell, vilken visas i figur 2.1 på nästa sida, beskriver hur vi 
tänker gå tillväga för att diskutera och reflektera kring den information som 
vi samlat in under studiens gång. Den är en matris, vars rader består av de 
åtta styrmedel som skall hjälpa oss att identifiera styrproblem, och vars 
kolumner utgörs av de tre problemkategorier som skall hjälpa oss att 
systematisera dessa problem. 
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               Problemkategori 
 
Styrmedel 

 
Brist på 
vägledning 

 
Motivations-
problem 

 
Personliga 
begränsningar 

Organisationens externa 
mål 

   

Ledarskap 
 

   

Organisationskultur 
 

   

Rekrytering och placering 
 

   

Utveckling 
 

   

Delaktighet 
 

   

Utvärdering 
 

   

Uppskattning och belöning 
 

   

 
Figur 2.1 Analysmodell för styrproblem 

 

2.3 Empirisk ansats: intervjuer 
Eftersom syftet med undersökningen är att framhäva hur individer som 
engagerar sig frivilligt uppfattar verkligheten i de organisationer de 
arbetar/arbetade i, blev intervjuer det självklara valet för insamling av 
empirisk data. Detta beror på att intervjuer tillåter den som blir intervjuad 
att uttrycka känslor och beskriva upplevelser, samt att intervjuaren kan 
ställa följdfrågor om något intressant svar dyker upp eller om något 
behöver förtydligas. (Lundahl och Skärvad, 1999) Alternativet att istället 
använda oss av en enkätundersökning valde vi bort eftersom vi anser att 
den information som en enkät kan ge inte innehåller samma kvalitet som 
den som kan fås vid en intervju, exempelvis med tanke på möjligheten att 
ställa följdfrågor och utnyttja kroppsspråkstolkning. Det bör också 
framhållas att enkäter normalt sett används för att samla in material från en 
större grupp människor. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001) Eftersom 
vår avsikt inte är att få svar från så många som möjligt och uttala oss om 
hur många som tycker på ett visst sätt, utan snarare att uppmärksamma 
vilka olika typer av reaktioner och känslor som organisationens styrning, 
eller avsaknad av sådan, kan utlösa hos frivilligarbetare, lämpar sig 
intervjuer bättre än enkäter. 
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2.3.1 Instrument: frågeguide 
Med utgångspunkt i vår analysmodell, som presenterades i 2.2, och mer 
specifikt i de åtta styrmedlen, skapade vi en frågeguide (se Bilaga II) att 
använda till intervjuerna, för att säkerställa att samma frågor ställdes till 
samtliga intervjupersoner (jmf Patton, 2002). De upplysningar som gavs i 
styrningslitteraturen låg till grund för utformningen av frågorna i denna. 
Arbetsgången var följande: i litteraturen hävdades det exempelvis att 
frivilligarbetarna bör få vara med och planera och utforma de operativa mål 
som rör deras insatser, samt de handlingar som behöver utföras för att 
uppnå dessa mål. Vi skapade då frågan: ”I vilken utsträckning fick du vara 
med och bestämma dina egna/gruppens arbetsuppgifter?”. 
 
Frågorna som inspirerats från litteraturen hade alltså som syfte att ta reda 
på hur de ideella organisationerna bar sig åt i specifika hänseenden. 
Eftersom undersökningen fokuserade på hur frivilligarbetarna upplevde 
verkligheten, var det även intressant för oss att få fram huruvida respektive 
intervjuperson ansåg att organisationens handlingssätt rörande 
användningen av de olika styrmedlen var positivt eller negativt. För att 
erhålla den typen av information valde vi att till många frågor koppla en 
följdfråga, vilken inriktade sig på just intervjupersonernas åsikter. För att 
återuppta exemplet ovan med frågan om intervjupersonen fick vara med 
och bestämma arbetsuppgifterna, ställdes följdfrågan ”Vad tycker du om 
det?”. Ett annat exempel på följdfråga är ”Tycker du att någon har rätt att 
bedöma din insats? Vem i så fall?”, vilken ställdes efter att personen blivit 
tillfrågad om dennes insats i organisationen utvärderades. Med andra ord 
var den första frågan en hjälp för oss att kunna ställa följdfrågan, vilka 
tillsammans alltså gav oss den information vi behövde.  
 
Efter att ett första utkast till frågeguiden konstruerats diskuterades detta 
med vår handledare, men även med en person som varit engagerad i ett 
flertal ideella organisationer och som hade kunskaper inom 
organisationsteori. Detta ledde till en del justeringar i formuleringarna och 
till en ny gruppering av frågorna. Därefter gjordes en pilotintervju med 
Ulrika Hedby, som användes som en utvärdering av frågeguiden, men från 
vilken vi även har valt att inkludera svaren i intervjusammanställningen. 
Därpå gjordes en sista justering, vilken främst handlade om att förtydliga 
vissa formuleringar, samt ta bort en del frågor då den information dessa gav 
oss redan hade erhållits med hjälp av andra frågor. Eftersom inga nya 
frågor tillkom ansåg vi att vi kunde inkludera pilotintervjun i vårt 
intervjuresultat. 
 



METOD 

 - 12 -

2.3.2 Urval av intervjupersoner 
Undersökningen inriktar sig på ideella organisationer med externa mål, 
vilket är en grupp som vi anser omfattar organisationer inom humanitär 
hjälp- och välgörenhetsverksamhet, politiska partier, organisationer som 
främjar en viss livsstil, samt miljöorganisationer. Vi har valt att använda 
oss av en urvalsstrategi som Patton (2002) benämner maximal variation, 
för att den sammanlagda information intervjuerna bidrar med skall spegla 
variationen bland de ideella organisationerna. Vår utgångspunkt var 
därmed att vi skulle intervjua minst en frivilligarbetare från varje delgrupp, 
vilket vi också gjorde.  
 
Eftersom ideellt arbete är något som återfinns inom samtliga grupper i 
samhället, försökte vi även få en blandning av män och kvinnor, yngre och 
äldre, samt av personer som fortfarande var aktiva i organisationen och 
sådana som hade slutat. Att vi valde att även intervjua personer som inte 
längre var engagerade i sin respektive organisation berodde delvis på att det 
troligtvis känns lättare för en individ att kritisera en organisation som 
hon/han inte längre är med i. Annars kan känslor av lojalitet hindra 
personen från att säga precis vad den tycker. Å andra sidan finns det en risk 
att de personer som slutat glömt hur det egentligen var i organisationen. 
Vissa kanske upplever en viss bitterhet över organisationens handlande och 
därmed ger en överdrivet negativ bild av denna. Andra kanske bara minns 
det som var positivt. Om det gått en längre tid sedan personen avslutat sitt 
engagemang kan alltså minnesbilderna ha påverkats.  
 
Rent praktiskt tog vi oss an uppgiften att identifiera intervjupersoner 
genom att fråga människor i våra respektive sociala nätverk ifall de kände 
till personer som var eller tidigare hade varit engagerade i ideellt arbete. 
Följaktligen fick vi ett antal namn och telefonnummer så att vi kunde ta 
kontakt med de potentiella intervjupersonerna. Vi vill dock poängtera att vi 
inte kände någon av intervjupersonerna (pilotintervjun undantagen). Detta 
förfarande innebar att vi fick tag på individer med erfarenhet från samtliga 
typer av ideella organisationer, utom från en miljöorganisation. Vi sökte 
därför på Internet efter en organisation som fanns i Linköping, fann 
Fältbiologerna och ringde dem.  Från deras expedition fick vi namn och 
telefonnummer till en av deras aktiva medlemmar, som ställde upp på en 
intervju.  
 
Det var alltså till viss del tillgängligheten som avgjorde vilka personer vi 
intervjuade och därmed vilka organisationer vi fick information om. 
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Emellertid utgick vi från de krav som presenterats i första stycket under 
2.3.2 när vi bestämde vilka vi skulle ringa av de personer vi fått tips om. 
 
Totalt genomfördes intervjuer med åtta personer, varav en berättade om sitt 
frivilligengagemang i två olika organisationer. Eftersom två av 
intervjupersonerna hade varit med i samma organisation resulterade alltså 
intervjuerna i information från åtta, och inte nio, olika ideella 
organisationer. Antalet intervjuer bestämdes till viss del av de 
begränsningar som tiden satte, men eftersom det i de senare genomförda 
intervjuerna inte framkom speciellt mycket ny information bedömer vi det 
som troligt att fler intervjuer inte skulle ha tillfört uppsatsen särskilt 
mycket. 
 
Sammanfattningsvis består vårt urval av: 

• 4 kvinnor och 4 män 
• 4 personer under 30 år, 2 personer 30-50 år och 2 personer över 50 år 
• 4 personer som slutat i organisationen och 5 personer som är kvar 

(att totalsumman uppgår till 9 personer beror på att en person 
intervjuades angående två organisationer, varav hon fortfarande är 
med i den ena, men har slutat i den andra) 

I Bilaga III finns en presentation av samtliga intervjupersoner. 
 
Följande organisationer finns representerade: Amnesty International, 
Stadsmissionen i Linköping (två personer) och Erikshjälpen inom 
humanitär hjälp- och välgörenhetsverksamhet; Centerpartiets 
Ungdomsförbund (CUF) och Moderata Ungdomsförbundet (MUF) inom 
politiska partier; Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) och Unga 
Aktiesparare inom främjande av en viss livsstil; samt slutligen 
Fältbiologerna inom miljöorganisationer. I Bilaga IV finns en beskrivning 
av respektive organisation. 
 

2.3.3 Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna var obundna, d.v.s. respondenterna fick själva formulera sina 
svar, eftersom syftet med intervjuerna var att locka fram värderingar, 
åsikter och attityder hos individerna. (jmf Lundahl och Skärvad, 1999) 
Ordningen i frågeguiden följdes oftast, men eftersom det mest 
betydelsefulla med intervjuerna var att få information som täckte samtliga 
frågor, hände det att intervjuaren frångick denna då intervjupersonerna 
själva hamnat inom ett visst område som enligt frågeguiden kom längre 
fram i intervjun. Dessutom ställdes ibland följdfrågor som inte stod med i 
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frågeguiden, ifall intervjuaren ansåg att personen verkade besitta ytterligare 
värdefull information. 
 
Platsen för intervjuernas genomförande varierade utifrån 
intervjupersonernas önskemål, eftersom vi ville att de skulle känna sig 
bekväma i intervjusituationen. Detta innebar att vissa av intervjuerna hölls 
hemma hos intervjupersonen, på dennes arbetsplats, på ett café på 
universitetet eller i Ryttargårdskyrkan (då vissa av intervjupersonerna var 
medlemmar i församlingen). De personer som inte uttryckte ett specifikt 
önskemål intervjuades på stadsbiblioteket, eftersom vi ansåg att detta var 
en neutral och centralt belägen plats, som människor i allmänhet kände till.  
 
Intervjupersonerna fick inte veta frågorna i förväg, men innan intervjun 
informerades de om att syftet var att informationen skulle användas till en 
uppsats om styrproblem i ideella organisationer. De upplystes även om att 
det vi var intresserade av var deras personliga erfarenheter, och att det 
sedan var vår uppgift att se mönster i de svar som samtliga intervjupersoner 
hade gett. Anledningen till att vi valde att berätta att uppsatsen handlade 
om just styrproblem, var att vi ville att intervjupersonerna skulle fokusera 
på det som de upplevt som negativt eller problematiskt. Syftet var förvisso 
inte att uppmana personerna att ge en skev bild av deras 
frivilligengagemang, men vi ville med detta förfarande minska risken att de 
bara skulle framhäva det positiva, då det kan vara känsligt att kritisera just 
ideella organisationer med tanke på deras altruistiska karaktär. 
 
Under intervjuerna, vilka varade mellan 38 minuter och 1h 31 minuter 
(majoriteten var runt 50 minuter), användes bandspelare för att efteråt 
lättare kunna sammanställa informationen, och undvika att något viktigt 
missades. Inga utskrifter gjordes i syfte att låta intervjupersonerna bekräfta 
den information de lämnat. Detta berodde främst på att vi inte upplevde att 
det fanns några oklarheter i materialet, eftersom dessa retts ut under själva 
intervjuerna. 
 

2.4 Metodkritik 

2.4.1 Referensramen 
Att stora delar av litteraturen är av amerikanskt och brittiskt ursprung 
skulle kunna vara ett bekymmer med tanke på att vi i uppsatsen har valt att 
avgränsa oss till att behandla svenska förhållanden. Förklaringen till 
användandet ligger i att det har forskats mycket kring just styrning av icke-
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vinstsyftande organisationer i dessa länder och därmed har det producerats 
många böcker där, medan det har varit betydligt svårare att hitta svensk 
litteratur i ämnet. Emellertid, det som främst skiljer svensk ideell sektor 
från övriga länders står att finna i inriktningen på organisationernas 
verksamheter, exempelvis är social hjälpverksamhet betydligt mer utbredd i 
USA än i Sverige. (Salamon och Anheier, 1997) Vad som dock inte skiljer 
länderna åt är det faktum att det finns en problematik kopplad till styrning 
av frivilligarbetare för att organisationerna skall kunna uppnå sina externa 
mål. Därför menar vi att det inte är en nackdel att referensramen, och 
därmed analysmodellen, till stor del bygger på amerikansk och brittisk 
litteratur. 
 

2.4.2 Intervjuerna 
Det skulle kunna ses som en nackdel att vi endast intervjuade åtta personer. 
Det är inte omöjligt att annan information än den vi faktiskt fick fram 
skulle ha kunnat framkomma om antalet intervjuer hade varit högre. 
Emellertid bör det beaktas att vår ambition inte är att göra en uttömmande 
sammanställning av samtliga styrproblem som kan finnas i ideella 
organisationer med externa mål, utan vi lämnar det öppet för andra att 
forska vidare på området. 
 
Att resultaten som produceras i en undersökning är tillförlitliga är 
naturligtvis av yttersta vikt. Därför bör den information som insamlats, i 
vårt fall genom intervjuer, kritiskt granskas för att göra en bedömning om 
huruvida beskrivningen av studieobjektet är korrekt. (Jacobsen, 2002) Det 
som vi uppfattar som det största potentiella problemet angående de svar 
intervjupersonerna gett rör risken att de, när de direkt tillfrågats om sina 
motiv för att engagera sig, förskönat dessa. Detta skulle i så fall innebära 
att vi inte får fram hela sanningen. Emellertid var det så att i svaren på 
andra frågor, d.v.s. när intervjupersonerna inte själva tänkte på att det var 
just deras motiv de pratade om, kunde vi skönja fler av deras 
bevekelsegrunder. Ett exempel på detta är frågan om hur deras 
förväntningar stämde överens med hur verkligheten i organisationen var.  
 

2.4.3 Generaliserbarhet 
Inom all forskning är det en aktuell fråga i vilken utsträckning studiens 
slutsatser går att generalisera så att resultatet även kan gälla annat än det 
som direkt undersökts. Eftersom vår uppsats syftar till att se mönster i 
informationen som intervjuerna gett och systematisera denna, innebär det 
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att vi kan uppnå analytisk generalisering. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
Denna skall skiljas från statistisk generalisering, vilken, såsom namnet låter 
påskina, innebär att slutsatserna statistiskt sett kan generaliseras till att gälla 
för en population. 
 
Frågan huruvida våra resultat går att generalisera bör ställas i ljuset av att 
den grupp vi fokuserar på, d.v.s. ideella organisationer med externa mål, 
består av organisationer med mycket varierad verksamhet. Kan det som en 
frivilligarbetare i Stadsmissionen upplever som problem verkligen likställas 
med problem i t.ex. lokalföreningen i ett politiskt parti? Vi hävdar att svaret 
är ”ja”, p.g.a. de ideella organisationernas gemensamma nämnare, 
nämligen att de har externa mål som det finns ett krav från omgivningen på 
att uppnå. Det spelar därmed ingen roll exakt vilka målen är eller vilka 
aktiviteter som utförs i organisationen. Dessutom finns det tre 
gemensamma principer gällande frivilligarbete, som gör att oavsett om det 
utförs i olika typer av organisationer, så kan det likställas. Principerna 
handlar om att det är helt frivilligt för en medlem att inträda i och utträda ur 
organisationen, att en medlem frivilligt kan delta i alla organisationens 
aktiviteter och har rätt till det, samt att det finns en överensstämmelse 
mellan individens motiv för medlemskap och organisationens mål. 
(Boström et al, 2004) 
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3. Referensram 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera de olika teoretiska delar som vår 
analysmodell är uppbyggd av. Först ges en beskrivning av de tre 

problemkategorier som upptar kolumnerna i modellen, i syfte att skapa 
förståelse för de olika typer av problem som avsaknad av lämplig styrning 

kan innebära. Därefter följer en redogörelse av de åtta styrmedel som 
återfinns i analysmodellens rader, vilka utgörs av åtta aspekter av en 
organisations verksamhet. Denna del av referensramen består av en 
blandning av beskrivningar av de särdrag som återfinns hos ideella 

organisationer och frivilligarbete, och av vad som inom forskningsvärlden 
klassificerats som kritiska faktorer för en lyckad styrning i icke-

vinstsyftande organisationer. 
 

3.1 Problemkategorier  
Styrning handlar, som tidigare påpekats, om att påverka beteendet hos de 
som arbetar inom organisationen. Med utgångspunkt i organisationens mål, 
används styrning för att försöka hindra människor från att göra sådant som 
organisationen bedömer som icke önskvärt, men även för att minska risken 
att människorna försummar sådant som organisationen vill att de skall göra. 
Anledningarna till att styrning behövs kan delas in i följande tre kategorier: 
brist på vägledning, motivationsproblem och personliga begränsningar6. 
(Merchant och Van der Stede, 2003) Dessa tre problemkategorier utgör 
kolumnerna i vår analysmodell. 
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Figur 3.1 Analysmodell för styrproblem: Problemkategorier 

 

                                                 
6 Begreppen är tagna från Merchant och Van der Stede (2003), och kallas på engelska 
för lack of direction, motivational problems och personal limitations. 
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3.1.1 Brist på vägledning 
Problemet kallat brist på vägledning karaktäriseras av att arbetsstyrkan inte 
vet vad organisationen vill att den skall göra. Detta beror på att individerna 
inte fått tillräckligt med information om hur de kan bidra till att uppnå 
organisationens mål. Denna avsaknad av information ökar naturligtvis 
risken för oönskade beteenden hos arbetsstyrkan. (Merchant och Van der 
Stede, 2003) 
 

3.1.2 Motivationsproblem 
Motivationsproblem existerar av den orsaken att individens och 
organisationens mål inte helt överensstämmer, eftersom individer har ett 
egenintresse. Detta kan leda till att individen inte vill utföra det som 
organisationen önskar, även om hon/han förstår vad som förväntas av 
henne/honom. Med andra ord betyder det att de flesta individer inom 
organisationen ibland väljer att agera på ett sätt som gynnar dem själva, 
men som motverkar organisationens intressen. (Merchant och Van der 
Stede, 2003) 
 

3.1.3 Personliga begränsningar 
Slutligen uppstår problem i form av personliga begränsningar när 
individen både vet vad den skall göra och är villig att göra det, men inte 
kan utföra sina arbetsuppgifter. En sådan situation kan uppstå till följd av 
personspecifika hinder i form av exempelvis otillräcklig utbildning, 
erfarenhet eller fysiska begränsningar. Även brist på information kan ge 
upphov till bekymmer genom att en person saknar väsentliga fakta för att 
utföra arbetet. Dessutom kan själva sysslorna i sig vara utformade på ett 
felaktigt sätt, och därmed kräva för mycket av personen som skall utföra 
dem. Detta kan då bidra till stress, felaktiga beslut och kanske t.o.m. 
olyckor på arbetsplatsen. (Merchant och Van der Stede, 2003) 
 

3.2 Styrmedel 
För att minimera de problem som beskrivits ovan finns det enligt Merchant 
och Van der Stede (2003) fyra olika styrformer kallade målstyrning, 
programstyrning, personalstyrning samt kulturell styrning7. Skillnaden dem 
emellan ligger i vad som är fokus för styrningen; de resultat som 

                                                 
7 Begreppen är tagna från Merchant och Van der Stede (2003), och kallas på engelska 
för result control, action control, personnel control och cultural control. 
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produceras, de handlingar som utförs, den typ av människor som anställs 
respektive normer och värderingar hos människorna inom organisationen. 
För den läsare som är intresserad av exempel på styrning, hänvisar vi till 
Bilaga I, vilken innehåller en utförligare beskrivning av respektive 
styrform. 
 
I olika organisationer används naturligtvis flera eller alla dessa styrformer 
samtidigt, men i olika kombinationer beroende på den enskilda 
organisationens särdrag (Merchant och Van der Stede, 2003). Det går dock 
att urskilja ett antal områden i en organisations verksamhet, vilka kan 
användas som styrmedel. Att använda respektive område som ett styrmedel 
kan rent praktiskt innebära tillämpningen av en eller flera av de ovan 
beskrivna styrformerna, eftersom ledningen inom vart och ett av de åtta 
områden vi benämner styrmedel kan välja olika fokus för styrningen. 
Nedan följer en utförlig genomgång av dessa åtta styrmedel, vilka utgör 
raderna i vår analysmodell. 
 

3.3 Organisationens externa mål 
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Figur 3.2 Analysmodell för styrproblem: Organisationens externa mål 

 
Oster (1995) och Connors (1988) betonar vikten av att organisationen 
formulerar sina externa mål på ett tydligt och attraktivt sätt, d.v.s. så att de 
frivilliga känner att målen och uppdraget är välgrundade och meningsfulla. 
Det är dessutom angeläget att dessa mål kommuniceras till de frivilliga. En 
del i denna informationsspridning är att de frivilliga ges en möjlighet att 
tillsammans med ledningen diskutera målen för att samtliga inom 
organisationen skall ha klart för sig vad organisationens uppdrag består i. 
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3.3.1 Individens bidrag 
Unterman (1984) och Hudson (1995) påpekar att de frivilliga känner sig 
som mest motiverade när de upplever att deras egen insats på ett 
betydelsefullt sätt bidrar till att organisationen når sina externa mål. 
Konkret innebär det att den enskilde frivilligarbetaren skall kunna sätta in 
sina egna arbetsuppgifter i den bredare kontexten av organisationens 
övergripande mål.  
 

3.3.2 Resultat 
Drucker (1990) poängterar att det är vanligt att icke-vinstsyftande 
organisationer låter antyda att resultat inte är så viktigt, exempelvis genom 
att framhäva att organisationen arbetar för en god sak. Ett sätt att förtydliga 
diskussionen kring resultat och den goda saken, är att skilja på den 
moraliska och den ekonomiska aspekten av en god sak. Den moraliska 
aspekten fokuserar på att den goda saken innebär något absolut gott, och att 
avsaknaden av resultat endast indikerar att större ansträngningar krävs. 
Även när det gäller den ekonomiska aspekten, handlar det om att arbeta för 
en god sak, men inte till vilket pris som helst. Fokus hamnar därmed på 
frågan om det nuvarande sättet att använda resurserna är det bästa sättet, 
och därmed blir resultaten viktiga. 
 
Även om organisationen inte faller i fällan att låta den moraliska aspekten 
överskugga önskan om en effektiv resursfördelning, återstår ändå ett stort 
problem kopplat till prestationsmätning. Eftersom organisationerna verkar 
inom områden som exempelvis humanitär hjälpverksamhet och ideologiskt 
påverkansarbete är det svårt att precisera målen i kvantitativa termer. Detta 
försvårar därmed en utvärdering om huruvida organisationen kan sägas ha 
uppnått sina mål. Därtill har organisationerna många intressenter som 
lägger vikt vid olika mål, och dessutom förespråkar olika mått för att mäta 
framgång. (Hudson, 1995; Oster, 1995) 
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3.4 Ledarskap  
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Figur 3.3 Analysmodell för styrproblem: Ledarskap 

 
Drucker (1990), Unterman (1984) och Hudson (1995) menar att ledningens 
absolut viktigaste uppgift är att se till att alla i organisationen förstår 
organisationens externa mål. Detta uttrycks i följande citat: 
 
”The first task of the leader is to make sure that everybody sees the 
mission, hears it, lives it.” 
(Drucker, 1990:33) 
 
Samtidigt är det angeläget att ledaren, även om denne i hög grad engagerar 
sig i organisationens uppdrag, inte identifierar sig med det. Anledningen är 
att ifall hon/han gör sig oumbärlig riskerar organisationen att falla samman 
den dag ledaren lämnar den. Redan innan detta kan en sådan situation 
skapa bekymmer, i de fall då ledaren känner sig hotad av andra förmågor 
och inte vill släppa fram dessa i organisationen. (Drucker, 1990) 
 
Det är alltså inte meningen att ledarna i en organisation skall utföra allt 
arbete själva, utan deras främsta roll består i att uppmuntra de frivilliga till 
att gå till faktisk handling. Ledarens uppgift handlar därmed till stor del om 
att först klargöra vad som behövs göras och sedan ge frivilligarbetarna 
möjlighet att genomföra uppdraget genom att bl.a. tilldela dem tillräckligt 
med befogenhet. Slutligen är det även ledarens funktion att se till att det 
som beslutats om verkligen utförs. (Denhardt et al, 2002; Oster, 1995; 
Connors, 1988) 
 
Ledningen får dock inte försumma den del av arbetet som handlar om att 
sporra de frivilliga till att göra sitt bästa, samt ge erkännande för de insatser 
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de gjort. (Denhardt et al, 2002; Wilbur, 2000) Vi återkommer till denna 
aspekt i stycket om uppskattning och belöning. 
 
Slutligen poängterar Connors (1988) och Denhardt et al (2002) att 
värderingar, attityder och beteenden hos organisationens ledning och 
anställda (i de fall de frivilliga har kontakt med dem) i högsta grad påverkar 
de frivilligas motivation. 
 

3.5 Organisationskultur  
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Figur 3.4 Analysmodell för styrproblem: Organisationskultur 

 
Enligt Batsleer et al (1992) är icke-vinstsyftande organisationer 
värdebaserade och grundar sig på logiken om engagemang, vilket oftast 
medför att själva ansträngningen i sig är något som värderas högt. 
Dessutom påverkas organisationerna av principer inom den informella 
sektorn, vilka baserar sig på logiken om släktskap/vänskap och tar sig 
uttryck i informalitet, ömsesidighet och frivillighet.  
 
Butler och Wilson (1990) lyfter fram att frivilligarbetare visar 
organisationen ett stort engagemang p.g.a. den altruistiska karaktären i 
organisationens uppdrag, eftersom värderingar spelar en mer betydelsefull 
roll inom den ideella sektorn. 
 
Slutligen kan organisationskulturen i icke-vinstsyftande organisationer 
sammanfattas med följande fyra ord: moralisk, demokratisk, altruistisk och 
deltagarinriktad. (Butler och Wilson, 1990) Detta medför bl.a. att det ligger 
ett relativt stort fokus på de enskilda individer som engagerar sig i 
organisationen, varför vi har valt att lite kort skildra komplexiteten i  
frivilligarbetarnas motiv till att engagera sig. 
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3.5.1 Individens motiv 
Det finns otaliga skäl till att en individ väljer att ge av sin tid och 
kompetens till en ideell organisation. Några exempel på dessa motiv är 
social kontakt med andra, ledarskapsmöjligheter, lära sig nya saker och få 
erfarenhet, få en utmaning och kunna prestera något, bidra med något till 
samhället, samt få utlopp för sin kreativitet. (Yeung, 2004; Batsleer et al, 
1992) Motiven inbegriper därmed både faktorer av utåtriktad karaktär och 
faktorer av inåtriktad karaktär, och varje individ har sin speciella 
uppsättning av olika bevekelsegrunder. Hustinx och Lammertyn 
(2003:168) sammanfattar vad individerna söker i följande citat: 
 
”Motivated by self-realization, volunteers demand great freedom of choice 
and clearly limited assignments with tangible outcomes.”  
 

3.6 Rekrytering och placering 
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Figur 3.5 Analysmodell för styrproblem: Rekrytering och placering 

 
Batsleer et al (1992) presenterar två vanliga sätt en organisation använder 
sig av för att rekrytera frivilliga och placera dem inom organisationen. Det 
första sättet går ut på att organisationen har en lista över arbeten som den 
vill att frivilligarbetare skall utföra, och sedan sker rekryteringen så att den 
individ som är mest lämpad att utföra ett visst arbete får engagera sig. 
Eftersom detta sätt innebär att potentiella frivilligarbetare inte får framföra 
vad de vill och kan göra, finns det en risk att dessa individer väljer bort 
organisationen, eller kanske t.o.m. väljer att överhuvudtaget inte engagera 
sig i någon ideell organisation. Därför anser författarna att organisationen 
endast bör ha en redan färdig lista över arbeten i de fall då arbetet kräver 
speciella kunskaper och/eller ansvar. 
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Det andra sättet består istället av en matchningsprocess, vilken innebär att 
organisationen har en portfölj med möjliga roller för frivilligarbetare. 
Dessa kan kombineras på olika sätt, och genom att organisationen tar reda 
på den enskilde frivilligarbetarens intressen, kunskaper, tid som denne kan 
lägga på engagemanget m.m., kan en speciell arbetsbeskrivning tas fram 
för just denna person. Fördelen med detta sätt är att individens vilja och 
organisationens behov matchas. (Batsleer et al, 1992) Angående själva 
arbetsbeskrivningen bör denna, förutom de konkreta arbetsuppgifterna, 
enligt Unterman och Davis (1984) även innehålla en förklaring av sättet på 
vilket individens insats är viktig för organisationens övergripande mål, 
samt av vilka krav, förmåner och åtagande i tid som arbetet innebär. 
 
Vad gäller det sistnämnda sättet återfinns samma tanke hos Connors 
(1988), som lyfter fram att det viktigaste för organisationen vid placeringen 
av en frivilligarbetare är att dennes arbetsuppgifter matchas med 
hennes/hans individuella intressen, behov och motiv till att engagera sig. 
Unterman och Davis (1984) framhåller därför att när en individ påbörjar 
sitt frivilligengagemang bör organisationen hålla en intervju med denna 
person för att klargöra både frivilligarbetarens förväntningar och 
organisationens behov. 
 
Efter att ha framhållit vikten av att organisationen tar reda på de frivilligas 
intressen, behov och motiv, vilka alltså speglar personernas vilja och 
önskan, är det angeläget att poängtera att det är skillnad på vad en individ 
vill arbeta med och dennes formella kompetens. Detta innebär t.ex. att en 
person som i sitt yrkesliv är revisor kanske mycket hellre vill ha en uppgift 
inom frivilligorganisationen som är inriktad på personlig kontakt med 
klienterna istället för att handha organisationens redovisning. Å andra sidan 
kan det också innebära att det finns personer som exempelvis inte har 
tillräckliga kunskaper för att hantera den uppgift hon/han säger sig vilja 
utföra. (Unterman och Davis, 1984) 
 
Det sistnämnda fenomenet diskuteras även av Connors (1988), som menar 
att för organisationens del kan användandet av frivilligarbetare till viss del 
ses som ett risktagande. Detta beror på att det oftast handlar om att 
personer med relativt lite erfarenhet/utbildning inom ett visst område skall 
göra saker som yrkeskunniga lagt flera år på att lära sig. Frågor som dyker 
upp i samband med detta är: Vad kan sägas om kvaliteten på den service 
organisationen erbjuder? Kan klienterna ta skada i mötet med okänsliga 
och okunniga frivilligarbetare?  
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3.7 Utveckling 
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Figur 3.6 Analysmodell för styrproblem: Utveckling 

 
Förändring är en naturlig del av livet, vilket naturligtvis även påverkar de 
frivilliga. En del i denna utveckling är att individernas frivilligengagemang 
ändrar karaktär över tiden, i och med att de lär sig mer om organisationen 
och får erfarenhet av arbetet. Detta ställer speciella krav på de ideella 
organisationerna, vilka beskrivs i stycke 3.7.1. En annan del kopplad till 
utveckling är att organisationerna, genom att erbjuda utbildning och se till 
att kunskap sprids internt, kan bidra till att frivilligarbetarna utvecklas. 
Detta är något som behandlas i 3.7.2. 
 

3.7.1 Engagemangets utveckling 
Batsleer et al (1992) framhåller att ett frivilligengagemang genomgår en 
förändring över tiden, d.v.s. att vad den frivillige vill få ut av sitt 
engagemang i början skiljer sig från det som personen uppskattar efter att 
ha engagerat sig en tid. Detta innebär även att det stöd som organisationen 
behöver ge sina frivilligarbetare varierar med längden på personernas 
engagemang. I början handlar det mest om att individen skall få en 
uppfattning om organisationens uppdrag, värderingar samt arbetssätt, men 
också lära känna de människor som vid tillfället arbetar inom 
organisationen. Från organisationens sida är det viktigt att denna diskuterar 
den frivilliges förväntningar, samt uppmärksammar eventuella oklarheter 
och om den frivillige har ett behov av information. 
 
Efter den uppmärksamhet som organisationen inledningsvis ger individen, 
är det lätt att organisationen låter de frivilliga mer eller mindre sköta sig 
själva. Även om detta är ett tecken på tillit och respekt från organisationens 
sida, bör denna vara noga med att ändå uppmärksamma individens 
prestationer och stödja den frivilliges ambitioner. På detta sätt känner den 
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frivillige sig uppskattad av organisationen. Efter ytterligare ett tag kan 
personen vara redo att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till 
andra och/eller ta på sig en ledarroll. Det är då viktigt att skapa 
förutsättningar för att ta tillvara på den frivilliges önskan till ett fördjupat 
engagemang, annars är risken stor att denne tappar motivationen och 
intresset för organisationen. (Batsleer et al, 1992) 
 
Tanken om att frivilligengagemanget ändrar karaktär återfinns också 
indirekt hos både Connors (1988) och Oster (1995), vilka framhåller vikten 
av att organisationen skapar förutsättningar för individuella avancemang 
för de frivilliga, d.v.s. att det finns möjligheter till mer avancerade och/eller 
mer ansvarsfulla arbetsuppgifter när den frivillige har varit engagerad en 
tid. Något som dock inte ändrar sig med tiden är enligt Unterman (1984) att 
när människor ställer upp och arbetar frivilligt vill de framför allt inte 
känna att deras tid slösas bort. 
 

3.7.2 Utbildning och kunskapsspridning 
Ju mer kunskap en individ har, desto större är sannolikheten att det arbete 
denne utför kommer att få ett önskvärt resultat. Genom att ge stöd åt 
frivilligarbetaren i sitt lärande ökar organisationen chanserna att nå sina 
externa mål. Således anser både Connors (1988) och Oster (1995) att det är 
angeläget att organisationen kan tillhandahålla möjligheter för 
frivilligarbetarna att delta i utbildningsaktiviteter inom såväl som utom 
organisationens ramar. Unterman (1984) poängterar att teoretisk och 
praktisk utbildning inte bara förbereder frivilligarbetaren så att denne kan 
göra större nytta inom organisationen utan också så att personen kan 
uppleva tillfredsställelse över det arbete hon/han utför. 
 
Det är viktigt att organisationen ser till att frivilligarbetarna kan 
tillgodogöra sig kunskap som finns inom organisationen. Detta innebär 
bl.a. att individerna bör erbjudas en genomgång av arbetsuppgifternas 
ansvar och begränsningar, generell information om hur olika uppgifter bör 
utföras, samt information om hur det projekt individen kommer att arbeta i 
är organiserat. Dessutom är det angeläget att den frivillige får förklarat för 
sig hur människorna i organisationen arbetar tillsammans, men även får en 
förståelse för organisationens policies och mål. (Unterman, 1984; Batsleer 
et al, 1992) 
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3.8 Delaktighet  
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Figur 3.7 Analysmodell för styrproblem: Delaktighet 

 
Butler och Wilson (1990) betonar att frivilligarbetare förväntar sig 
personligt utrymme, självständighet och mycket att säga till om vad gäller 
organisationens skötsel och dess mål. Hudson (1995) uttrycker detta genom 
att poängtera att frivilligarbetare förväntar sig att deras åsikter skall tas i 
beaktande och att de skall få vara aktivt involverade i beslutsfattande. 
 
Connors (1988) menar att de frivilliga bör få vara med och planera och 
utforma de operativa mål som rör deras insats, samt de handlingar som 
behöver utföras för att uppnå dessa mål. Vidare bör problemlösning och 
beslutsfattande involvera såväl ledning och anställda som frivilligarbetare. 
Batsleer et al (1992) vidareutvecklar resonemanget genom att förklara att 
de frivilligarbetare som informeras och konsulteras innan beslut fattas, 
samt ges ansvar och inbjuds att göra en insats blir mer övertygade 
förespråkare för organisationen och kommer dessutom troligtvis att stanna 
kvar längre tid. Denna tanke kan illustreras med ett citat av B. A. Weisbrod 
(amerikansk professor och författare bl.a. inom området icke-vinstsyftande 
organisationer):  
 

”people will support what they help to create” 
Courtney (2002:214) 

 
Vad gäller frivilligarbetarnas delaktighet lyfter Hudson (1995) fram två 
extremer som organisationerna bör undvika. I det ena fallet har 
organisationen svagt utvecklade rutiner för att hålla människorna 
informerade. Detta innebär att organisationen inte tillåter att individerna 
effektivt deltar i beslutsfattandet, vilket leder till frustrerade och 
omotiverade frivilligarbetare. I det andra fallet antar organisationen att 
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samtliga personer har rätt att veta allt och att delta i samtliga beslut. Detta 
leder dock bl.a. till långa möten och en osäkerhet kring var beslut 
egentligen fattas. 
 

3.8.1 Kreativitet  
En aspekt av att låta frivilligarbetare vara delaktiga i fastställandet av 
operativa mål och i beslutsfattandet är att det tillåter dessa personer att vara 
kreativa. Följande citat är ett sätt att definiera kreativitet: 
 
”Seeing things that everyone around us sees while making connections that 
no one else has made” 

(Wycoff, 1995:21 i Denhardt el al, 2002:59) 
 
Att personer inom en ideell organisation tillåts vara kreativa är av vikt 
eftersom behoven i och kraven från samhället ständigt förändras, och därför 
är det angeläget att individerna inom organisationen kan möta dessa 
förändringar med hjälp av innovation. I detta spelar kreativiteten en central 
roll, och innebär en förmåga att reflektera över gamla problem på nya sätt, 
samt att se saker ur ett annat perspektiv. Förutom att kreativitet gynnar 
organisationens arbete, innebär möjligheten att få utlopp för denna att 
frivilligarbetarnas motivation stimuleras, och därmed ökar chansen att 
personerna skall stanna i organisationen. (Denhardt et al, 2002) 
 

3.9 Utvärdering 
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Figur 3.8 Analysmodell för styrproblem: Utvärdering 

 
Connors (1988) fastslår att det inom ramen för varje individs 
frivilligengagemang måste ges utrymme för kontinuerliga utvärderingar av 
personens insatser. Hudson (1995) tillägger att i de fall en individ ingår i en 
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grupp (vilket är ett mycket vanligt arbetssätt inom ideella organisationer) är 
det viktigt att ledningen avsätter tid för att gruppen skall kunna utvärdera 
sina egna prestationer. Ledaren bör vid dessa tillfällen uppmuntra en kritisk 
diskussion kring gruppens insatser, samt se till att frivilligarbetarna 
tillsammans kommer överens om vad som behövs göras för att förbättra 
prestationerna. Dessutom bör ledaren påminna gruppmedlemmarna om 
dessa åtgärder ifall deras insatser inte når upp till förväntningarna. 
 
Diskussionen ovan kan sägas handla om ansvarsutkrävande, vari det ligger 
ett problem när det gäller frivilligarbete. (Boström et al, 2004) Det saknas 
generella principer för vad en organisation har rätt att ställa för krav och i 
vilken utsträckning frivilligarbetare har en plikt att efterleva dessa krav. 
(Abrahamsson och Andersen, 1998) 
 
Det faktum att många ideella organisationer nedtonar resultatens betydelse, 
såsom påpekades i kapitlet om organisationens externa mål, får till följd att 
det inom organisationerna tenderar att finnas en motvilja mot att utesluta en 
person som presterar lite, eftersom denne ses som en vapenbroder. 
(Drucker, 1990; Hudson, 1995) 
 
Då frivilligarbetarna ställer upp och gör en insats av egen fri vilja och utan 
betalning är det många gånger en känslig fråga för organisationerna när 
vissa inte utför ett tillfredsställande arbete. Drucker (1990) menar dock att 
människor ibland engagerar sig i ideella organisationer för att de är 
ensamma, och de kan visserligen mycket väl göra en förträfflig insats, men 
det förekommer ibland att vissa av dem inte kan jobba ihop med andra 
människor p.g.a. av psykiska eller känslomässiga skäl. Detta kan leda till 
att personerna uppträder på ett störande sätt, de kan t.ex. vara högljudda, 
påträngande, efterhängsna eller ohövliga. I sådana fall måste ledningen 
seriöst överväga att be personen lämna organisationen. Bedömningen av 
frivilligarbetares insatser i allmänhet kan belysas med hjälp av följande 
citat: 
 
”If they try, they deserve another chance. If they don’t try, make sure they 
leave” 

(Drucker, 1990:117) 
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3.9.1 Kontrakt  
För att de frivilliga skall kunna prestera på ett för organisationen önskvärt 
sätt, krävs framför allt två saker; att den frivillige vet och förstår vad som 
förväntas av henne/honom och att organisationen bistår med nödvändiga 
resurser och stöd för att personen skall kunna utföra arbetet. Ett sätt att 
behandla detta ömsesidiga ansvar är enligt Hudson (1995) att betrakta det 
utifrån tanken om ett prestationskontrakt. Eftersom det i kontraktet 
preciseras vad båda sidor har att förvänta sig av motparten, är detta ett 
användbart redskap för att tydliggöra vari problemen består i situationer då 
individens prestation varit undermålig och/eller organisationen brustit i 
tillhandahållandet av resurser och stöd. Genom att betrakta problemet från 
båda sidors perspektiv kan diskussioner kring skuldfrågan undvikas och 
istället kan energi läggas på att identifiera lösningar och förbättringar. 
 
Även hos Connors (1988) återfinns tanken om att upprätta ett kontrakt 
mellan organisationen och varje enskild frivilligarbetare. Kontraktet ses 
dock mer som en trygghet för frivilligarbetaren; genom att skriftligen 
fastställa en lämplig nivå på den enskilde frivilligarbetarens engagemang, 
vilken tar hänsyn till individuella variationer i tid, energi och intresse, 
legitimeras skillnader mellan olika personers insatser. Med andra ord skall 
ingen behöva höra klagomål för att hon/han har gjort mindre än någon 
annan. 
 

3.10 Uppskattning och belöning 
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Figur 3.9 Analysmodell för styrproblem: Uppskattning och belöning 

 
En frivilligarbetare som söker sig till en ideell organisation har inte ett 
underliggande ekonomiskt motiv till detta, såsom är fallet vid ett avlönat 
arbete. Detta medför att individen väljer att stanna kvar inom 
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organisationen av egen fri vilja, vilket innebär att organisationen får 
mycket svårt att kunna befalla denne att göra något. Styrning av de 
frivilliga kan inte heller utövas genom löfte om befordring eller hot om 
degradering. (Drucker, 1990) 
 
Detta får till följd att frivilligarbetare behöver få uppskattning och/eller 
belöning för sina arbetsinsatser för att de skall vilja stanna kvar inom 
organisationen. Ett problem uppstår dock i och med att en relativt vanlig 
syn hos organisationerna är att frivilligarbetaren betraktas som en person 
som kommer till organisationen med en ”gåva”, d.v.s. dennes tid, och att 
hon/han inte förväntar sig något i gengäld. Emellertid, såsom presenterats 
under stycket om frivilligarbetares motiv, är det uppenbart att individen 
snarare vänder sig till organisationen för ett ”utbyte”. (Batsleer et al, 1992)  
 
Connors (1988) och Hudson (1995) framhåller därför vikten av att det inom 
organisationen finns mekanismer för att uppmuntrande feedback 
regelbundet skall kunna ges till frivilligarbetarna. Feedbacken kan komma 
såväl från ledningen som från klienterna/målgruppen och medarbetarna 
(både anställda och andra frivilliga). Oavsett från vem och i vilken form är 
det av yttersta vikt att uppskattning ges hela tiden, såväl till vardags som 
genom större tillställningar. 
 
Unterman och Davis (1984) ger några exempel på uppskattning och 
belöning som organisationen kan ge sina frivilligarbetare: julfest, 
rekommendationsbrev när personen avslutar sitt engagemang, diplom, 
deltagande vid offentliga tillställningar eller något så enkelt som ett 
uppmuntrande telefonsamtal eller ett uppriktigt tack. Det är dock viktigt att 
poängtera att vilken typ av uppskattning som känns meningsfull för den 
enskilde frivilligarbetaren beror på dennes personliga motiv till att 
engagera sig i organisationen. Därmed blir det viktigt att organisationen 
uppmärksammar dessa motiv för att kunna utforma lämpliga belöningar. 
Denhardt et al (2002) och Hudson (1995) framhåller dessutom att 
erkännande och belöningar bör vara passande i förhållande till insatsen. 
Dessutom bör kopplingen mellan prestation och belöning tydliggöras för 
frivilligarbetaren, så att denne vet vad hon/han måste uträtta för att bli 
tilldelad belöningen. 
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4. Intervjuresultat 
 

Vi kommer här att presentera en sammanfattande bild av 
frivilligarbetarnas erfarenheter av och åsikter om styrning i svenska ideella 

organisationer med externa mål. Resultatet visar svårigheterna med att 
styra frivilliga, men också att det i vissa hänseenden finns en önskan från 

de frivilliga att bli styrda av organisationens ledning. 
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Figur 4.1 Analysmodell för styrproblem: Styrmedel 

 
I tur och ordning kommer intervjupersonernas svar att återges8 inom de åtta 
områden benämnda styrmedel, vilka utgör vår analysmodells rader. 
 

4.1 Organisationens externa mål 
Samtliga personer som vi intervjuade ansåg sig ha känt till organisationens 
externa mål, fast det rådde en viss osäkerhet kring hur dessa hade 
formulerats i officiella dokument. De flesta ansåg att det interna 
informationsutbytet fungerade bra; information spreds genom möten, 
medlemstidningar och e-mail, och samtliga medier uppskattades av 
frivilligarbetarna. Intervjupersonerna hade fått kännedom om 
organisationens mål vare sig de ansträngt sig för att själva ta reda på dem 
eller inte. Ett par organisationer hade genom kampanjer, syftande till att 
sprida kunskap om målen, nått ut till frivilligarbetarna innan de påbörjat sitt 
ideella arbete. Vilka värderingar organisationen stod för och vad den ville 
uppnå hade klarnat så snart de påbörjade arbetet, om inte tidigare, genom 
hörsägen, informationsmaterial och kurser. Organisationerna hade 
                                                 
8 För att uppnå enhetlighet i språket, har vi valt att genomgående använda oss av 
imperfekt i kapitlet, även om hälften av personerna fortfarande är med i 
organisationerna. 
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visserligen många externa mål, som dessutom uttrycktes i luddiga termer, 
men detta var inte nödvändigtvis någonting som personligen upplevdes 
som negativt.  
 

4.1.1 Individens bidrag 
Att känna till organisationens externa mål och identifiera sig med 
målsättningarna, såväl som värderingarna i organisationen, visade sig vara 
betydligt vanligare än upplevelsen att man med hjälp av sitt arbete bidrog 
till att uppnå de externa målen. Ett problem var till exempel att 
frivilligarbetarna inte hade tillräckligt med kunskap om klienterna för att 
kunna hjälpa dem ordentligt. Frivilligarbetarna i Stadsmissionen brottades 
med tanken på att de till viss del gjorde klienterna en björntjänst och 
motarbetade organisationens externa mål genom att narkotikalangare 
samlades på Kontaktcentrum som Stadsmissionen upprättat i syfte att 
hjälpa missbrukarna ur sitt missbruk.  
 
Det fanns förhoppningar om att åtminstone indirekt jobba mot 
organisationens mål, men ibland kände sig frivilligarbetarna spretiga i sina 
aktiviteter, eller handlingsförlamade i sina roller, och upplevde då att de 
inte uträttade så mycket positivt.  
 
"Man kan känna sig lite uppgiven ibland, det är så stort och vad kan jag 
göra?" (Helena Wingbrandt, Amnesty International) 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att frivilligarbetarna svarade "nja" på 
frågan om de kände att de bidrog till att uppnå organisationens externa mål 
genom sitt arbete i organisationen.  
 

4.1.2 Resultat  
I början av sitt engagemang tillfredsställdes många av känslan att de gjorde 
någonting bra genom att arbeta ideellt för en icke-vinstsyftande 
organisation. Allteftersom tiden gick ställde frivilligarbetarna mer krav på 
vad engagemanget i praktiken skulle innebära och vad arbetet skulle 
resultera i. Den egna förväntan på vad organisationen skulle åstadkomma 
gentemot klienterna/målgruppen, översteg ibland vad organisationen 
klarade av att leva upp till. Följden blev att intervjupersonerna i olika stor 
utsträckning tröttnade på sitt engagemang, och några valde att avsluta det 
helt och hållet. Dessa upplevde att verksamheten hade varit ineffektiv och 
de tyckte att det fanns bättre saker att lägga sin tid på. 
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"Jag ville se saker och ting bli gjorda, men allt blev så internt. Man 
pratade mest om vad man kunde hitta på för kul åt medlemmarna, man 
nådde liksom inte ut." (Rune Carlsson, MHF) 
 
Frivilligarbetarna tyckte ibland att organisationen saknade förmågan att 
använda resurser på rätt sätt för att uppnå de externa målen. Vissa 
organisationer hade inte kommit underfund med hur de skulle arbeta, ändå 
fortsatte de med sin verksamhet som om den hade haft ett egenvärde i sig.  
 
Individernas engagemang för organisationens kärnfrågor växte med tiden. 
De började ifrågasätta om det var värt att lägga ned den tid som 
engagemanget tog i anspråk, och det blev viktigt att kunna se resultat av 
arbetet för att göra en egen bedömning av läget. Den ideella organisationen 
hade emellertid svårt att uppvisa mätbara resultat, men många 
frivilligarbetare valde ändå att stanna kvar i organisationen. 
 
"Det som gör att jag stannar kvar är att jag är väldigt intresserad av 
sådana här frågor om mänskliga rättigheter över huvud taget och Amnesty 
är en väldigt bra kanal för att man skall få komma i kontakt med sådana 
saker och få läsa in sig." (Helena Wingbrandt, Amnesty International) 
 
Ytterligare en anledning till att stanna kvar i organisationen trots 
besvikelser kunde vara det sociala utbyte som engagemanget gav 
frivilligarbetarna. En del hade utvecklat värdefulla kontakter med de 
klienter som organisationen försökte hjälpa, andra trivdes så bra med 
medarbetarna att detta höll dem kvar i organisationen.  
 

4.2 Ledarskap 
Några av de tillfrågade tyckte att det fanns ett starkt ledarskap, medan 
andra uppfattade ledarskapet som svagt. Majoriteten var ganska nöjd med 
det ledarskap som fanns, men eftersom somliga organisationer inte hade 
formella ledarroller på samma sätt som i ett företag tyckte de intervjuade 
att ledarskapet var svårdefinierat och komplicerat att tala om. I många 
organisationer existerade hierarkin bland frivilligarbetarna endast på ett 
informellt plan och många arbetade autonomt som grupp utan styrning från 
högre nivåer i organisationen. Dessa grupper av frivilligarbetare utsåg 
själva sina ledare, vilka kunde skifta från projekt till projekt. Oftast 
fungerade det så att den som kom med en idé blev huvudansvarig för att 
genomföra den och sedan fick den personen se till att det blev gjort på ett 
eller annat sätt.  
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Det skall även sägas att en formell hierarki var tydligt definierad i somliga 
organisationer, men även där kunde det uppstå tveksamheter kring vem 
som hade rätten, skyldigheten och legitimiteten att bestämma vad över 
vem. Ledarna kunde själva vara frivilligarbetare och betraktade sig inte 
som arbetsledare eller personalchefer. De prioriterade att se till att det 
praktiska arbetet genomfördes i organisationen och kände sig nöjda när 
detta var avklarat. Dessutom uppgav intervjupersonerna att ledarna, liksom 
andra frivilliga, hade ont om tid, vilket citatet nedan visar: 
 
"Lokala ledare har inte tid att utföra ledarskap, de bara kör på. Gruppen 
träffas någon gång i månaden och så gör vi någonting ibland, som inte tar 
alltför mycket tid." (Helena Wingbrandt, Amnesty International)     
 
Som frivilligarbetare var det enkelt att få leda andra frivilliga om man bara 
tog egna initiativ och fick ett informellt erkännande från gruppen. Bristen 
på ledare gjorde att avsaknaden av erfarenhet eller kompetens inte hindrade 
någon från att ta på sig en ledarroll. Att det saknades ledare bland de 
frivilliga på lokal nivå, som kunde styra upp verksamheten och ansvara för 
stora arrangemang, var bekymmersamt. Svårigheten med att få människor 
att ställa upp och tidsbristen som de frivilliga led av medförde att det inte 
hände så mycket i organisationerna. Varje person hade inte särskilt mycket 
tid att ge, vilket ledde till små insatser och små projekt som inte gav så 
mycket. 
 
Ulrika Hedby, Unga Aktiesparare, berättade om en period med en dålig 
ordförande i styrelsen på lokal nivå:  
 
"Det var ett otydligt ledarskap, alla blev omotiverade, ingen visste vem som 
skulle göra vad, ingenting hände, och när någon väl försökte ordna 
någonting gick det snett och då visste ingen vem de skulle vända sig till 
eller vem som hade ansvaret”.  
 
I kontrast till detta hade en annan ledare tagit på sig för mycket ansvar själv 
och motarbetat de andra frivilligarbetarnas initiativ, vilket inte heller hade 
uppskattats av medarbetarna i organisationen. 
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4.3 Organisationskultur 
"Alla gör ju så gott de kan, men vi har olika gåvor och förutsättningar så 
resultaten blir väldigt skiftande. Det måste de få vara. Alla kan vara med 
och bidra på sitt sätt. Vi är ju tacksamma och glada för alla frivilliga som 
ställer upp". (Hans Winander, Stadsmissionen) 
 
Detta uttalande från Hans Winander beskriver andan i de ideella 
organisationerna, där viljan och engagemanget värdesattes högre än 
resultatet som presterades av människorna i organisationen.  
 
Frivilligarbetarna uppskattade det faktum att organisationen som de 
arbetade för var icke-vinstsyftande och bedrev sin verksamhet med hjälp av 
frivilliga insatser från vanliga människor. Visserligen fanns det svårigheter 
med att få folk att ställa upp, ge av sin tid och ta ansvar för olika projekt, 
men samtidigt skänkte det glädje att se att arbetet utfördes av 
medmänsklighet och på frivillig basis. Atmosfären i de ideella 
organisationerna präglades av glöden som drev de frivilliga att engagera sig 
till att göra någonting för andra människor.  
 
Samtalsämnena i organisationen kunde dock förvåna de engagerade. Det 
rådde vanligtvis en informell stämning och ju mer tid som tillbringades 
tillsammans desto mindre talades det om intresset som ursprungligen hade 
varit det som fogat frivilligarbetarna samman. 
 
"Emellan oss så pratade vi väldigt sällan politik och det är precis samma 
sak i Unga Aktiesparare, vi pratar i stort sett aldrig aktier mellan oss. Man 
trodde nog att det skulle vara mer fokuserat runt intresset, men egentligen 
handlar det bara om att lära känna folk och göra någonting man tror på.” 
(Ulrika Hedby, MUF och Unga Aktiesparare) 
 

4.3.1 Individens motiv  
Frivilligarbetarna uppgav var och en flera anledningar till varför de valt att 
engagera sig aktivt i respektive organisation.  
 
"Det ger mig en bra kontakt med verkligheten att få se hur den här staden 
hanterar de som inte har det så bra. Hur politiken ser ut egentligen i 
praktiken. Man får en annan bild än den som tidningar ger. Det är också 
ett tillfälle för mig att ge någonting till någon annan som jag inte känner så 
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väl och det tycker jag är bra för karaktären." (Jonas Larsson, 
Stadsmissionen) 
 
De vanligaste svaren på frågan om varför de valt att engagera sig var att det 
kändes betydelsefullt att få vara med och göra någonting för någon annan, 
de ville hjälpa människor med en viss typ av problem eller kämpa för en 
särskild förändring i samhället. Den sociala gemenskapen var också en 
viktig anledning till att börja engagera sig i den ideella organisationen.  
 
Hälften av de intervjuade uppgav att de lika gärna hade kunnat engagera 
sig i någon annan ideell organisation än just den som de hade valt att 
engagera sig i. En majoritet av de intervjuade hade endast en vag 
uppfattning om vad organisationen stod för eller bedrev för verksamhet, när 
de gav sig in i arbetet som frivillig. Vissa lockades att gå med av ett 
spännande arrangemang som anordnats för medlemmarna, andra hamnade 
där mer av en slump för att de kände någon som redan engagerade sig inom 
organisationen. Att gå med för att träffa likasinnade, intressanta människor 
som delade ens värderingar var också ett motiv till att engagera sig ideellt.  
 
Jennie Bengtsson som varit engagerad i ett politiskt ungdomsförbund 
menade att hon från början hade haft dålig kunskap om vad organisationen 
stod för, och att det snarare var andra skäl till att hon gick med i 
organisationen. 
 
"Till en början var det en kompis som ville att jag skulle följa med och det 
var väl av rent sociala skäl som man var med i början, väldigt kul folk och 
fester och så vidare…" (Jennie Bengtsson, CUF) 
 
Intresset för de politiska frågorna växte dock efterhand och Jennie 
Bengtsson kom att inse att partiets hjärtefrågor tilltalade henne, vilket 
ökade hennes engagemang i organisationen.  
 

4.4 Rekrytering och placering 
Ett nykterhetslöfte skulle avläggas av den som engagerade sig i 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund, annars fanns det inte många krav på 
de frivilliga för att de skulle få börja arbeta i de ideella organisationerna. 
Undantaget var Unga Aktiesparare som krävde att frivilligarbetaren skulle 
kunna närvara på 80 procent av mötena samt vara en driven person, 
kapabel att ta egna initiativ. Övriga organisationer krävde ingenting alls 
utom möjligtvis medlemskap.   
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Det faktum att organisationerna inte ställde fler krav på frivilligarbetarna 
uppfattade intervjupersonerna som positivt. Det ideella arbetet ansågs inte 
vara ett kvalificerat jobb och därmed vore det fel att upprätta kriterier för 
att få vara med och engagera sig. De flesta var av åsikten att vem som helst 
som ville engagera sig ideellt skulle ha rätten att göra det. Om man inte 
delade organisationens värderingar skulle man ändå ändra åsikt ganska 
snart, eller lämna organisationen, därför kändes det onödigt med kriterier 
för vem som skulle få engagera sig.  
 
Gjorde då organisationen någon ansträngning för att ta reda på 
frivilligarbetarnas motiv till att engagera sig i organisationen, deras 
intressen, vilja att ge av sin tid eller vilka kunskaper och erfarenheter de 
besatt vid rekryteringstillfället? Nej, inte alls. Oftast fungerade det så att 
frivilligarbetaren sade vad hon/han ville göra i organisationen och så fick 
hon/han göra det. Vanligtvis började arbetet från botten med några enkla 
arbetsuppgifter som vem som helst skulle kunna klara av. I den takt 
frivilligarbetaren sedan själv valde tog hon/han sig an nya arbetsuppgifter 
som krävde ett ökat ansvar och/eller kunnande. 
 
Allt byggde på vilja och intresse, inte på kunskap och erfarenhet när det 
gällde det frivilliga engagemanget. Det fanns inte några 
arbetsbeskrivningar som kunde leda rätt man till rätt plats, utan de frivilliga 
fick pröva sig fram till dess att de fann vad de ville jobba med i 
organisationen. Jonas Larsson, Stadsmissionen, tyckte att organisationen 
skulle ha informerat mer om sina verksamhetsområden och visat hur dessa 
hängde samman för att frivilligarbetarna skulle få en chans att ta reda på 
om de passade bättre i någon annan del av organisationen.  
 
Intervjupersonerna var inte överväldigat positiva till organisationernas 
rekryteringsförfarande, men inte heller starkt negativa. Eftersom det var så 
lätt att få göra det man ville i organisationerna, genom att föreslå det själv, 
upplevdes det inte som något stort problem att inte ha blivit tillfrågad 
angående ens intressen, kunskaper och motiv. Ändå konstaterades det att en 
personlig kontakt där organisationen visat ett större intresse för individen 
skulle ha varit motiverande. Särskilt för de som inte var vana vid eller 
kände sig bekväma med att ta för sig skulle det ha varit positivt att få en 
tydlig förfrågan om sina intressen, kunskaper och motiv. 
 
Ignoransen inför frivilligarbetarnas kunskap och kompetens vid 
rekryteringen var ett negativt inslag, eftersom arbetsstyrkan hade mer att 
bidra med än vad organisationen drog nytta av. Däremot höll 
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intervjupersonerna med om att det skulle vara frivilligarbetarnas viljor och 
intressen som styrde deras engagemang och bestämde vilka arbetsuppgifter 
de skulle sköta i organisationen.  
 

4.5 Utveckling 

4.5.1 Engagemangets utveckling 
Under den första tiden spelade det inte så stor roll vad personerna gjorde i 
organisationerna, för i början kändes allting nytt och spännande. Det var 
motiverande bara att få vara med och göra någonting, trots att man kanske 
inte kunde så mycket. Ju mer erfarenhet frivilligarbetarna fick, desto 
kräsnare blev de dock inför sina arbetsuppgifter. Organisationernas 
svagheter framträdde alltmer och de frivilliga fick åsikter om hur arbetet 
skulle ändras för att organisationen bättre skulle kunna uppnå sina externa 
mål. På det personliga planet tröttnade individerna på att ägna sig åt 
enformigt arbete som inte gav dem någon ny kunskap eller stimulerade ett 
särskilt intresse.  
 
"Jag, och säkert flera, känner att man vill ta lite mer ansvar när man har 
varit med ett tag och då är frågan hur det skall gå till så att man stannar 
kvar och känner att det blir en utveckling. Det behöver finnas en plan, 
kanske medarbetarsamtal och sådana saker, att man inte bara kommer dit 
på sina arbetspass och så är det bra". (Jonas Larsson, Stadsmissionen) 
 
Att möta frivilligarbetarnas längtan efter utmaningar och leva upp till deras 
krav på vad engagemanget skulle ge dem personligen blev svårare ju längre 
tid de stannade i organisationen. Deras besvikelser handlade främst om 
möjligheten att avancera, att få gå vidare med nya, mer ansvarsfyllda 
arbetsuppgifter och egna projekt.  
 
"Allt gick på tomgång, jag hade provat allt och det hände inget nytt" 
(Ulrika Hedby, MUF) 
 
En anledning till att organisationerna hade svårt att tillfredsställa 
individerna på detta plan var det faktum att mer ansvar skulle kräva mer 
tid, något som var en ständig bristvara hos frivilligarbetarna. Det fanns 
möjligheter att göra nya saker i organisationerna om personerna bara hade 
tillräckligt med tid att lägga på sitt engagemang. 
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4.5.2 Utbildning och kunskapsspridning 
Överlag fanns det en önskan om information och utbildning för att få ökad 
kunskap och kompetens inom sina arbetsområden. Ulrika Hedby 
förvånades över att hon hade fått börja ringa runt till okända människor och 
informera om Moderata Ungdomsförbundet innan hon själv hade fått någon 
upplärning från organisationen. 
 
"Jag tyckte det var jättekonstigt att jag fick sätta mig direkt och ringa runt 
till folk för att informera om organisationen utan att de hade en aning om 
vad jag egentligen visste eller stod för. Jag visste inte ens vad MUF stod 
för i de olika frågorna och nu skulle jag ringa runt till en massa 
förstagångsväljare och informera. Det var liksom självklart att jag skulle 
göra det också, ingen utbildning, ingenting". (Ulrika Hedby, MUF) 
 
Obligatoriska kurser var det ingen som hade varit med om, men de flesta 
hade medverkat i någon/några frivilliga utbildning/ar som hållits i den 
ideella organisationens regi. Organisationerna uppmuntrade till medverkan 
genom att informera om kurserna på träffar, i månadsbrev, e-mail och 
medlemstidningar. Det hände att utbildningar var gratis och att det även 
utgick ersättning i samband med resor, men även i de fall då kursavgift 
förekom tyckte frivilligarbetarna att det var värt att medverka. 
Utbildningarna uppskattades och ansågs inte vara ett slöseri med resurser. 
Vissa introduktionskurser hade dock varit för grundläggande och 
fortbildningskurser saknades helt i vissa fall.  
 
En mycket liten kunskapsspridning i de ideella organisationerna skedde 
genom bestämda riktlinjer som frivilligarbetarna var tvungna att följa. Den 
enda policyn som nämndes gällde bemötandet av klienter/målgruppen i 
Stadsmissionen. Intervjupersonerna sade att de inte ville bli alltför hårt 
styrda av riktlinjer, men ändå kunna få mer tips och vägledning än vad de 
hade fått. Det fanns en uttrycklig önskan om att organisationerna skulle 
utforma fler vägledande policydokument för att bibehålla kunskap inom 
organisationen och dra lärdom av tidigare händelser. Speciellt efterfrågades 
arbetsbeskrivningar och handlingsplaner vid riskfyllda situationer. 
    

4.6 Delaktighet 
Ingen frivilligarbetare påtvingades någon arbetsuppgift (förutom 
lotteriförsäljning och insamling av pengar vid enstaka fall). Hur hårt styrda 
de var gällande hur de skulle utföra sina arbetsuppgifter varierade, men de 
flesta sade sig uppskatta den frihet som fanns i organisationerna. Ledarna 
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gav sitt förtroende till frivilligarbetarna och lade sig inte i detaljer eller 
synade deras arbeten, vilket innebar att det i många organisationer fanns 
lokala grupper av frivilliga med stor autonomi. Ibland påtvingades de som 
grupp att medverka i organisationens riksarrangemang, men på individnivå 
fanns det inga sådana skyldigheter.  
 
Det fanns egentligen bara två svar på frågan i hur stor utsträckning 
frivilligarbetarna fick vara med och bestämma sina arbetsuppgifter. De 
flesta ansåg att det var helt fritt att själv eller i grupp utforma sina 
arbetsuppgifter, medan övriga pekade på den totala frånvaron av 
möjligheten att påverka. De som ansåg att de inte kunde påverka sitt arbete 
alls hade fått välja arbetsuppgifter utifrån en lista med saker som skulle 
göras på det sätt som organisationen hade bestämt. För övriga var det alltså 
upp till var och en att ensam eller i sin lokalgrupp hitta på aktiviteter som 
de fick ansvara för att genomföra på det sätt som de själva behagade.  
 
De som inte hade fått vara med och påverka utformningen av sina 
arbetsuppgifter ansåg i högre grad än de andra att arbetet blivit tråkigt efter 
en tid och att deras personliga utveckling hade avstannat. De av 
organisationen bestämda arbetsuppgifterna var inte personanpassade utan 
istället så pass enkla att vem som helst skulle klara av att utföra dem.  
 
Flera av frivilligarbetarna uttryckte en frustration över sättet på vilket 
organisationen jobbade. Hans Winander tyckte till exempel att 
Stadsmissionen borde arbeta mer förebyggande och få missbrukarna att 
inse sitt missbruk och vilja förändra sina liv. Organisationens mål skulle 
bättre uppnås om Stadsmissionen dessutom ägnade sig åt upplysning och 
samtal med unga människor för att få dem att förstå riskerna med ett 
missbruk innan de hamnade i det, menade Hans Winander.  
 

4.6.1 Kreativitet 
Många organisationer gav frivilligarbetarna frihet att vara kreativa och 
arbeta som de själva ville. De intervjuade tyckte att det var bra att 
lokalgrupperna i stor utsträckning fick bestämma själva vad de skulle ägna 
sig åt för aktiviteter.  
 
"Verksamheten får inte vara för styrd för då hämmas kreativiteten och 
lusten att arbeta försvinner."  (Helena Wingbrandt, Amnesty International) 
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Hur väl organisationerna tog emot frivilligarbetarnas idéer gick hand i hand 
med möjligheten att påverka sina arbetsuppgifter och på så sätt få utlopp 
för sin kreativitet. De som hade färdiga arbetsuppgifter saknade ett forum 
för att kunna framföra sina idéer, medan de personer som själva fått 
utforma sina arbetsuppgifter tyckte att deras idéer mottogs väl av 
organisationerna. 
 

4.7 Utvärdering 
"Man utvärderar inte något som man gör för att man drivs av en kärlek 
eller längtan att vilja göra någonting." (Fredrik Sandberg, Erikshjälpen) 
 
Av intervjupersonerna var det ingen som hade varit med om att deras 
individuella prestationer utvärderats av den ideella organisationen. Detta 
tyckte frivilligarbetarna var korrekt och bra eftersom de ansåg att alla 
gjorde så gott de kunde och ingen hade rätt att uttala sig negativt om en 
frivilligarbetares insats. Att utvärdera sig själv var praxis i vissa 
organisationer och detta var accepterat och ansågs som bra. 
Utvärderingarna gjordes främst för frivilligarbetarnas egen skull och 
resultatet presenterades sällan för någon annan.  
 
Av de utvärderingar som gjordes på gruppnivå var de flesta oärligt positiva 
och ledde inte till några förändringar i organisationen. Utvärderingarna 
fungerade mer som ett sätt att visa tacksamhet för frivilligarbetarnas goda 
vilja och engagemang. Detta irriterade somliga intervjupersoner. Till 
skillnad från uppfattningen att frivilligarbetare inte skulle bedömas enskilt 
av någon annan, tyckte de att det var bra om de arbetsgrupper som de 
ingick i följde upp sin verksamhet så att förbättringar kunde göras inom 
organisationen. Uppnåelsen av de externa målen kändes viktig för att det 
skulle vara motiverande att fortsätta sitt engagemang.  
 
Hans Winander, Stadsmissionen, ansåg att i en organisation som har både 
frivillig och betald personal är frivilligarbetarnas roll att bringa glädje, 
energi och glöd till organisationen, medan de anställda skall ansvara för att 
organisationen möter de prestationskrav som verksamheten har hängande 
över sig. Frivilligarbetarna betraktade han som en extraresurs i 
verksamhetens arbete, några som organisationen inte kunde kräva några 
mätbara resultat ifrån. Denna uppfattning var allmänt vedertagen bland 
intervjupersonerna, Kristin Lilieqvist från Fältbiologerna uttryckte sig på 
följande sätt: 
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"Går jag ut för att värva medlemmar, men inte lyckas värva någon tycker 
jag inte att någon har rätt att säga något för jag har ändå gjort vad jag har 
kunnat" (Kristin Lilieqvist, Fältbiologerna) 
 
Vid misslyckanden aktade sig organisationerna för att peka ut enskilda 
individer. Var det någon som fick ta på sig skulden för någonting så var det 
styrelsen, men det enda som hände i praktiken var att ordförande och 
ledamöterna skämdes och mådde dåligt.  
 
"Man kan inte bestraffa någon i en ideell organisation utan man får bygga 
på folks ansvarskänsla och moral." (Kristin Lilieqvist, Fältbiologerna) 
 
Misslyckanden slätades över eller förbisågs allt som oftast. Ibland 
arrangerades någonting som kostade mycket pengar och inte gav något 
önskvärt resultat. Det kom till exempel bara ett fåtal personer för att 
medverka i en aktivitet som riktade sig till organisationens 
klienter/målgrupp. Denna typ av händelse definierade de flesta som ett 
misslyckande, men annars var den allmänna uppfattningen att det inte gick 
att misslyckas i en ideell organisation, utan bara att lyckas i olika hög grad. 
 
Intervjupersonerna ansåg att eftersom de frivilliga inte fick någon 
ersättning för sitt arbete kunde organisationerna inte kräva något resultat av 
dem. Alla som ville engagera sig ideellt skulle ha rätten att göra det. 
Frivilligarbetare skulle inte kunna uteslutas från organisationen eller ställas 
till svars för någonting så länge de handlade lagligt och inte motarbetade 
organisationens syfte. Ett misslyckat projekt skulle frivilligarbetarna aldrig 
behöva stå till svars för.  
 

4.7.1 Kontrakt 
Intervjupersonerna skrev i regel inte under något kontrakt med 
organisationen innan de påbörjade sitt engagemang.  
 
"Jag tror att man skall vara lite försiktig med hur mycket man ger sken av 
att man inte litar på människor. Man ger människor en frihet att jobba och 
det skall vara en glädje i att göra alltsammans. Om man då känner att det 
finns en massa regler och bestämmelser och man måste skriva under 
kontrakt och binda sig till saker kanske det hos vissa människor tar bort 
lite av glädjen med det hela." (Helena Wingbrandt, Amnesty International) 
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Många av intervjupersonerna blev överraskade av frågan om kontrakt 
eftersom de inte hade funderat på möjligheten att villkora ett ideellt arbete. 
Eftersom arbetet var frivilligt skulle det ha känts konstigt att förbinda sig 
till saker, framför allt sådant som hade att göra med prestationer. 
Fördelaktigt hade det dock kunnat vara att skriva kontrakt gällande hur 
mycket tid de frivilliga var beredda att ge, så att organisationen kunde 
planera sin verksamhet efter det.    
 

4.8 Uppskattning och belöning 
Intervjupersonerna förväntade sig ingen nämnvärd uppskattning från 
organisationens sida som tack för deras frivilliga insatser.  
 
"Egentligen behöver de [ledarna på högre nivå] inte göra så mycket utan 
bara visa sig och fråga vad vi gör och hur vi går till väga, ge lite tips om 
hur andra gör. " (Ulrika Hedby, MUF och Unga Aktiesparare) 
 
De frivilliga kunde ibland känna sig uppmuntrade, men hade svårt att säga 
exakt hur. I nyhetsbrev, muntlig kommunikation och på julfester tackades 
de som grupp, men uppskattning som riktade sig till enskilda individer 
förekom sällan. Möjligtvis att någon i personens närhet uppmärksammade 
vad denne gjorde och gav en positiv kommentar, eller att någon sade tack 
för idag innan alla gick hem.  
 
Istället för att berömma organisationens förmåga att ge uppskattning 
berättade intervjupersonerna att de kände sig uppmuntrade av andra 
frivilligarbetare, med vilka de hade trevligt tillsammans. När de märkte att 
arbetet gav resultat så att klienterna/målgruppen som organisationen riktade 
sin verksamhet mot fick det bättre, kände de sig också uppskattade och 
behövda. Vissa hade direktkontakt med klienterna/målgruppen och 
upplevde då på olika sätt att dessa visade uppskattning som motiverade till 
fortsatt engagemang.    
 
Fredrik Sandberg från Erikshjälpen tyckte att organisationen inte visade 
någon uppskattning alls för hans insatser. Han kände sig dock inte missnöjd 
med detta eftersom de andra som arbetade ideellt inte heller fick någon 
uppskattning. 
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"Jag tänkte inte att jag skulle få någon uppskattning. Det är ju ofta så när 
man jobbar ideellt att man drivs av någonting annat än att få en julklapp 
vid jul, men får man en så är det ju jättetrevligt. Det är skillnad där jag 
jobbar nu, då blir man nästan lite putt om man inte får något julbord." 
(Fredrik Sandberg, Erikshjälpen) 
 
Det utgavs inte prestationsrelaterade belöningar i organisationerna, med 
undantag för Moderata ungdomsförbundet där frivilligarbetarna fick en 
symbolisk present, t.ex. en temugg, varje gång de jobbade ett arbetspass 
med att ringa runt till förstagångsväljare.   
 
"Man skall vara försiktig med att ge belöningar som beror på prestation. 
Frivilliga får inte värderas efter hur mycket de klarar av att göra, då kan 
vissa bli ledsna och lämna organisationen." (Hans Winander, 
Stadsmissionen) 
 
Även om frivilligarbetarna inte upplevde att de fick belöningar för sin 
insats, var de till stor del nöjda med vad frivilligengagemanget hade gett 
dem personligen och de flesta tyckte att deras förväntningar på vad 
engagemanget skulle innebära stämde med hur det blev. Detta berodde 
förvisso på att frivilligarbetarnas förväntningar inte hade varit så höga, men 
också på att organisationerna gav dem många möjligheter till att vara 
kreativa, och det kändes bra att få jobba med någonting som man trodde på 
och intresserade sig för. Den kunskap och medvetenhet som engagemanget 
medförde nämndes som en huvudsaklig motivationsfaktor till fortsatt 
engagemang. Den sociala tillfredsställelsen och stimulansen av sina 
personliga intressen var även betydelsefulla för motivationen. Den ideella 
organisationen fyllde också en viktig funktion som socialt forum för 
frivilligarbetarna. 
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5. Identifiering och systematisering 
 

 av styrproblem 
 

 

I detta kapitel kommer vi systematiskt att gå igenom de olika rutorna i 
analysmodellen och med hjälp av information från referensramen och 

intervjuresultaten diskutera kring styrproblemen inom respektive område. 
 

 
                  Problemkategori 
 
Styrmedel 

 
Brist på vägledning 

 
Motivationsproblem 

 
Personliga begränsningar 

Organisationens externa mål    
Ledarskap    
Organisationskultur    
Rekrytering och placering    
Utveckling    
Delaktighet    
Utvärdering    
Uppskattning och belöning    

 
Figur 5.1 Analysmodell för styrproblem: Arbetsgång 

 
Såsom figur 5.1 visar inleds kapitlet med en diskussion kring problemet 
med brist på vägledning kopplat till organisationens externa mål. Därefter 
följer ett resonemang kring motivationsproblem relaterade till 
organisationens externa mål o.s.v. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
styrproblemen gällande uppskattning och belöning. 
 

5.1 Organisationens externa mål 

5.1.1 Brist på vägledning  
Genom kurser, informationsmaterial och hörsägen hade det tidigt klarnat 
vilka värderingar organisationen stod för och vad den ville uppnå (4.1). Att 
intervjupersonerna hade fått god kännedom om organisationens externa 
mål, vare sig de ansträngt sig för att själva ta reda på dem eller inte (4.1), 
visar på ledningens goda förmåga att kommunicera de externa målen till 
frivilligarbetarna. Detta gynnar måluppnåelsen eftersom personerna i 
arbetsstyrkan vägleds av att känna till de externa målen som de är tänkta att 
jobba mot (3.3). Vi anser dock att frivilligarbetarna hindras i förståelsen av 
vad som förväntas av dem när målen är luddigt uttryckta i officiella 
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dokument, såväl som i kommunikationen med de frivilliga (4.1). Det finns 
en risk att de missuppfattar och endast tror sig känna till organisationens 
externa mål, alternativt att de inte bryr sig om eller reflekterar över målen 
när de är svåra att förstå och minnas. 
 
Att de externa målen dessutom är många till antalet (4.1) påverkar 
målkongruensen dem emellan, d.v.s. sannolikheten för att åtminstone två 
av dem helt eller delvis motsäger varandra ökar. Målen må vara 
välgrundade och meningsfulla (3.3) var och ett för sig, men svåruppnåeliga 
i kombination. På vilket/vilka mål skall då frivilligarbetarna fokusera? 
Denna osäkerhet medför en brist på vägledning. 
 
Styrproblem:  - Missuppfattning och negligering av målen när de är  
                            otydligt formulerade. 
                        -   Svårt med fokus när målen är många.   
                        

5.1.2 Motivationsproblem 
Motivationsproblem kan komma sig av att individen inte vill utföra det som 
organisationen önskar om de externa målen inte helt överensstämmer med 
individens egna mål. Att de externa målen då är många till antalet (4.1), 
anser vi öka sannolikheten för att det skall uppkomma brister i 
överensstämmelsen med individens mål. Detta kan i sin tur leda till att 
personen börjar agera på ett sätt som gynnar henne/honom själv istället för 
organisationen. 
 
När de ideella organisationerna har för många externa mål som dessutom är 
otydligt formulerade, riskerar målen att förlora sitt värde genom att de inte 
längre upplevs som meningsfulla och välgrundade (3.3). Detta i sin tur 
bidrar till att frivilligarbetarna inte motiveras att jobba mot organisationens 
externa mål. 
 
Till största del sade sig dock intervjupersonerna identifiera sig med 
värderingarna i organisationen och de ville vara med och bidra till att 
uppnå de externa målen (4.1.1). Speciellt motiverande för de frivilliga är 
det då att känna att deras egen insats på ett betydelsefullt sätt bidrar till att 
organisationen når sina externa mål (3.3.1). Här identifierar vi ytterligare 
ett motivationsproblem i organisationerna, eftersom intervjupersonerna 
uppgav att de bara till viss del upplevde att deras personliga insatser 
medverkade till måluppnåelsen. 
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Det faktum att frivilligarbetarna själva efterfrågar resultat från 
organisationens verksamhet och det egna arbetet för att känna sig 
motiverade (4.1.2), skapar också ett problem. Detta eftersom de icke-
vinstsyftande organisationerna har svårt att uppvisa mätbara resultat 
(4.1.2), då det inom områden som exempelvis humanitär hjälpverksamhet 
och ideologiskt påverkansarbete är komplicerat att precisera målen i 
kvantitativa termer (3.3.2). 
 
Enligt 3.3.2 låter man, i de ideella organisationerna, ofta antyda att resultat 
inte är så viktigt, exempelvis genom att framhäva att organisationen arbetar 
för en god sak. När den moraliska aspekten gällande det ideella arbetets 
innebörd och mening överskuggar frivilligarbetarnas önskan om en effektiv 
resursförbrukning (3.3.2) förlorar många gnistan för sitt engagemang 
(4.1.2). Vissa lämnar då organisationen eftersom de tycker att det finns 
bättre saker att lägga sin tid på, medan andra ändå väljer att stanna kvar, 
tack vare tillfredsställelsen på det personliga planet, exempelvis den 
kunskapsutveckling och den sociala kontakt som engagemanget ger dem 
(4.1.2).  
 
Styrproblem:  -   Målinkongruens mellan externa mål och individens mål. 
                        -   Att ha för många mål medför en upplevelse av att de är    
                             meningslösa och ogrundade.  
      -   Individens insatser upplevs inte bidra till måluppnåelsen. 
      -   Organisationen uppvisar inte mätbara resultat. 
 

5.1.3 Personliga begränsningar   
Intervjupersonerna nämnde att organisationerna hade ett stort antal externa 
mål, vilket också beskrivs som ett särdrag för ideella organisationer, enligt 
referensramens stycke 3.3.2. Att organisationerna har många externa mål 
anser vi medför att kraven på insatser i form av tid och ekonomiska 
resurser som behövs för att kunna uppnå dessa mål, blir orimligt höga. I 
dessa fall finner vi ett styrproblem i att det är praktiskt omöjligt att uppnå 
organisationens externa mål hur stora ansträngningar frivilligarbetarna än 
gör.  
 
Frivilligarbetarna kan enligt 4.1.1 också vara personligen begränsade till att 
kunna uppnå de externa målen på grund av deras bristande kunskap om 
klienterna/målgruppen som de är tänkta att hjälpa eller rikta sin verksamhet 
mot.   
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Styrproblem:  -   Att ha många mål kräver orimligt stora resurser. 
                        -   Frivilligarbetarna har dålig kunskap om klienterna/    
                             målgruppen.        
 

5.2 Ledarskap 

5.2.1 Brist på vägledning  
Ledningens främsta roll är som bekant från 3.4 att klargöra vad som behövs 
göras i organisationen, för att sedan ge arbetsstyrkan möjlighet att 
genomföra uppdraget, och därefter se till att det som beslutats om verkligen 
utförs. Vi ställer oss frågande till hur ledningen i de ideella 
organisationerna skall kunna utföra dessa arbetsuppgifter när det föreligger 
oklarheter om vilka som skall betraktas som ledare och vem som har rätt att 
bestämma vad över vem. Enligt 4.2 tyckte intervjupersonerna att 
ledarskapet var svårdefinierat och komplicerat att tala om. I många 
organisationer existerade hierarkin bland frivilligarbetarna endast på ett 
informellt plan och många arbetade autonomt som grupp utan styrning från 
högre nivåer i organisationen. 
 
När frivilligarbetarna själva får utse sina ledare, som även de jobbar ideellt 
för organisationen (4.2), medför detta flera komplikationer som gör att 
frivilligarbetarna inte får den vägledning de behöver. För det första ser vi 
en risk med att ledarna inte lyckas jobba mot organisationens externa mål 
och/eller förmedla uppdraget till frivilligarbetarna (3.4) om de själva har 
dålig kunskap om dessa. För det andra finns det ingen kontinuitet och 
gemensam inriktning på ledarskapet eftersom ledarrollen kan skifta från 
projekt till projekt (4.2). För det tredje har de ideella ledarna enligt 4.2 
sällan tillräckligt med tid för att kunna utföra ett fullgott ledarskap, och för 
det fjärde betraktar de inte sig själva som arbetsledare åt frivilligarbetarna 
som de är tänkta att leda. 
     
Styrproblem:  -   Oklarhet kring auktoritet och legitimitet att leda. 
                        -   Ledarna arbetar ideellt.   
 

5.2.2 Motivationsproblem 
Eftersom ledningens värderingar, attityder och beteenden påverkar 
gruppmedlemmarnas motivation (3.4) får inte ledarskapets betydelse 
förminskas när vi identifierar styrproblem som handlar om 
frivilligarbetarnas villighet att anstränga sig för att utföra det arbete som 
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förväntas av dem. Intervjupersonerna var visserligen ganska nöjda med det 
ledarskap som de fått erfara i organisationerna, men i linje med vad som 
förklarats i referensramen (3.4) var det motivationssänkande när ledaren 
bestämde för mycket själv och inte gav uppmuntran och handlingsfrihet åt 
andra i organisationen (4.2).  
 
Som kontrast till detta innebär ett alltför diffust ledarskap också 
motivationsproblem, vilket inte kräver någon närmare förklaring än 
följande citat från 4.2: "Det var ett otydligt ledarskap, alla blev 
omotiverade, ingen visste vem som skulle göra vad, ingenting hände, och 
när någon väl försökte ordna någonting gick det snett och då visste ingen 
vem de skulle vända sig till eller vem som hade ansvaret." 
 
Styrproblem:  -   För starkt eller för svagt ledarskap.   
 

5.2.3 Personliga begränsningar  
När de ideella organisationerna har svårt att få människor att ställa upp 
fattas det också ledare, vilket sänker kraven på de personer som är beredda 
att ta sig an en ledarroll. Allt som oftast räcker det att komma med idéer 
och vilja vara ansvarig för att genomföra dem, för att bli accepterad och 
godkänd som ledare. (4.2) Detta kan innebära att frivilligarbetarna faktiskt 
inte kan utföra ett bra jobb, om deras ledare saknar kompetens att leda dem 
i arbetet. 
 
Styrproblem:  -   Brist på kompetenta ledare.   
 

5.3 Organisationskultur 

5.3.1 Brist på vägledning 
"Alla gör ju så gott de kan, men vi har olika gåvor och förutsättningar så 
resultaten blir väldigt skiftande. Det måste de få vara. Alla kan vara med 
och bidra på sitt sätt. Vi är ju tacksamma och glada för alla frivilliga som 
ställer upp".  
 
Citatet ovan från 4.3 beskriver dels andan i organisationerna: "Vi är ju 
tacksamma och glada för alla frivilliga som ställer upp", men belyser 
också ett problem gällande måluppnåelsen: "resultaten blir väldigt 
skiftande. Det måste de få vara". I vår referensram beskrivs de icke-
vinstsyftande organisationerna som värdebaserade och grundade på logiken 
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om engagemang. Frivilligarbetarna visar organisationen ett stort 
engagemang p.g.a. den altruistiska karaktären i dess uppdrag, och en 
persons ansträngning värdesätts högre än resultatet (3.5), vilket tydligt 
uttrycks i citatet. Detta skapar en god atmosfär bland människorna i 
organisationen, eftersom de kan känna sig välkomna utan krav på 
prestation. Dock försämras förutsättningarna för måluppnåelse om det 
medför att frivilligarbetarna inte får tillräcklig vägledning mot de externa 
målen för att det anses fult att överhuvudtaget nämna orden resultat och 
prestation. 
 
Med följande fyra ord i 3.5 sammanfattas organisationskulturen i de ideella 
organisationerna: moralisk, demokratisk, altruistisk och deltagarinriktad. 
Dessa särdrag överensstämmer med den bild som intervjupersonerna gav 
oss under intervjuerna. Atmosfären i organisationerna präglades av glöden 
som driver de frivilliga att engagera sig för att göra någonting för andra 
människor, och det sades skänka glädje att se att arbetet utfördes av 
medmänsklighet och på frivillig basis (4.3).  
 
Det förekom dock att logiken om släktskap/vänskap (3.5) gjorde sig starkt 
gällande, så till den grad att den vänskapliga, informella stämningen bidrog 
till att fokus från engagemangets kärna försvann. Frivilligarbetarna slutade 
tala om det intresse som ursprungligen hade varit det gemensamma som 
fogade dem samman (4.3). Vi anser att bristen på vägledning blir uppenbar 
när människorna i organisationen slutar tala om målen och om hur man 
tillsammans skall arbeta för att uppnå dem.    
 
Styrproblem:  -   Anses fult att nämna orden resultat och prestation. 
                        -   Fokus försvinner från engagemangets kärna.                         
 

5.3.2 Motivationsproblem  
Både referensramen och intervjuerna visar att individernas motiv till att 
engagera sig i ideella organisationer är många och olika för olika personer. 
När frågan om varför de valt att engagera sig ställdes under intervjuerna, 
framhävdes de moraliska och altruistiska motiven såsom att få vara med 
och göra någonting för någon annan, och/eller att få kämpa för en särskild 
förändring i samhället (4.3.1). Den sociala kontakten och önskan om att få 
träffa intressanta människor som delade ens värderingar nämndes också 
som motiv, men annars framkom inte en mer nyanserad bild förrän vi 
ställde mer indirekta frågor som t.ex. Stämde dina förväntningar på vad ditt 
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engagemang skulle innebära med vad det egentligen innebar? och Vad 
tyckte du fungerade bra respektive dåligt i organisationen?   
 
Den kompletterade bilden innefattar motiven som beskrivits i 3.6.1: 
ledarskapsmöjligheter, ny kunskap och erfarenhet, en utmaning att kunna 
prestera något, en möjlighet att få utlopp för sin kreativitet, 
självförverkligande, stora valmöjligheter för individen, och avgränsade 
uppgifter med mätbara resultat. Det är tydligt att dessa motiv är av både 
inåt- och utåtriktad karaktär (3.5.1) och denna blandning, i kombination 
med mängden motiv, gör det svårt för organisationerna att kunna 
tillfredsställa samtliga behov. Detta leder till ett motivationsproblem hos de 
frivilliga när deras önskningar inte blir uppfyllda.  
 
Styrproblem:  -   Svårt att tillfredsställa de frivilligas många behov och  
                             önskemål. 
 

5.3.3 Personliga begränsningar  
Att vem som helst får vara med och arbeta i de ideella organisationerna, 
oavsett vad de har för talanger, färdigheter eller erfarenheter (4.3) innebär 
att vissa saknar förmåga att kunna utföra ett bra jobb som bidrar till 
måluppnåelsen. Denna inställning tror vi främst beror på 
organisationskulturen som uppmuntrar alla som vill jobba i organisationen 
till att göra det. Detta förstärks ytterligare av att det finns svårigheter med 
att få folk att ställa upp och ge av sin tid (4.3); vem skulle då sållas bort 
från verksamheten p.g.a. sina personliga begränsningar? Som 3.5 betonar är 
det inte dugligheten hos människorna som värdesätts högt i de ideella 
organisationerna, utan deras ansträngning och frivilligheten i sig.   
 
Styrproblem:  -   Personer med bristande kompetens tillåts arbeta i  
                            organisationerna.   
 

5.4 Rekrytering och placering 

5.4.1 Brist på vägledning 
Det fanns inga urvalsprocesser som frivilligarbetarna var tvungna att gå 
igenom innan de påbörjade arbetet i de ideella organisationerna. Allt 
byggde på vilja och intresse, inte på kunskap och erfarenhet när det gällde 
det ideella engagemanget. Människorna fick pröva sig fram tills de hittade 
vad de själva ville jobba med i organisationen och så fick de vanligtvis 
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syssla med dessa uppgifter utan att få någon ledning av 
arbetsbeskrivningar. (4.4) Detta anser vi vara ett bekymmer, eftersom  
förekomsten av arbetsbeskrivningar som behandlar konkreta 
arbetsuppgifter, såväl som sättet på vilket individens insats är betydelsefull 
för organisationens övergripande mål (3.6), är ett viktigt hjälpmedel för att 
arbetsstyrkan skall förstå vad som förväntas av den.  
 
Styrproblem:  -   Inga urvalsprocesser eller arbetsbeskrivningar.   
  

5.4.2 Motivationsproblem 
Som förklarats i 3.6. finns det en risk att individer väljer bort organisationer 
som de tänkt engagera sig i, om färdiga listor över arbeten som skall 
utföras upprättas när arbetet inte kräver några speciella kunskaper och/eller 
ansvar. Detta stöds av intervjupersonernas uppfattning att arbetsstyrkan 
hade mer att bidra med än vad organisationen drog nytta av (4.4). I de fall 
då frivilligarbetare upplever att de inte får framföra vad de vill och kan 
göra är risken stor att de tröttnar och lämnar organisationen.  
 
Oftast var det ändå lätt för en person att få göra det den ville i 
organisationerna (4.4). Urvalsprocessen som beskrivits i 3.6., där en 
portfölj med möjliga roller för frivilligarbetarna matchas med de enskildas 
intressen, kunskaper och tid, för att få rätt man på rätt plats, utfördes 
emellertid inte. Trots att intervjupersonerna inte framförde några större 
klagomål på rekryteringsförfarandet, menar vi att det föreligger en risk att 
de tappar motivationen när organisationen inte gör några ansträngningar för 
att ta reda på deras motiv, intressen, vilja att ge av sin tid o.s.v. för att 
därefter kunna föreslå lämpliga arbetsuppgifter i organisationen. Detta 
stöds av konstaterandet i 4.4 att det skulle ha varit motiverande med en 
personlig kontakt där organisationen visat ett större intresse för individen.  
 
Styrproblem:  -   Frivilligarbetarna har mer att bidra med än vad  
                             organisationerna drar nytta av. 
                        -   Ingen matchning för att få rätt man på rätt plats.   
 

5.4.3 Personliga begränsningar  
Att det inte ställdes krav på frivilligarbetarna uppfattade intervjupersonerna 
som positivt (4.4). Deras åsikt att det vore fel att upprätta kriterier för det 
ideella arbetet, eftersom det inte ansågs vara ett kvalificerat jobb, innebär 
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ett potentiellt problem för organisationerna, då det kan finnas personer som 
inte har tillräcklig kunskap för att hantera de uppgifter de vill sköta (3.6).  
 
Visserligen framhålls det i 3.6 att organisationerna måste ta stor hänsyn till 
individernas vilja i urvalet och placeringen av frivilliga, men i stycket 
poängteras också värdet av att kunna skilja deras vilja och önskemål från 
deras formella kompetens, för att även väga in den sistnämnda 
komponenten i matchningen av arbetsuppgifter. Detta beror på att det kan 
innebära en försämrad kvalitet på den service som organisationen erbjuder 
om personer med relativt liten erfarenhet/utbildning inom ett visst område 
skall göra saker som yrkeskunniga lagt flera år på att lära sig (3.6). 
 
Styrproblem:  -   Inga krav ställs på frivilligarbetarnas kompetens. 
 

5.5 Utveckling 

5.5.1 Motivationsproblem 
Frivilligengagemanget genomgår en förändring över tiden, d.v.s. vad den 
frivillige vill få ut av sitt engagemang i början skiljer sig från det som 
personen uppskattar efter att ha engagerat sig en längre tid. Detta innebär 
även att det stöd som organisationen behöver ge sina frivilligarbetare 
varierar med längden på personernas engagemang. I början handlar det om 
att frivilligarbetaren måste ges chansen att lära känna organisationen och 
människorna i den. (3.7.1) Detta tycker vi motsvaras av det som 
intervjupersonerna uttryckte, nämligen att det i början var motiverande bara 
att få vara med och göra någonting, trots att man kanske inte kunde så 
mycket (4.5.1). 
 
Problemet ligger således inte i att organisationerna ger fel typ av stöd. 
Istället skapas motivationsproblem av att organisationerna måste 
uppmärksamma de nya frivilligarbetarnas goda vilja och tillåta dem att vara 
med i arbetet, trots att de kanske inte bidrar med någonting till 
måluppnåelsen. Detta innebär att resultaten under en tid måste ”offras”. 
Om det istället skulle ha ställts prestationskrav på de nya är risken stor att 
de skulle ha känt att kraven var dem övermäktiga och att de därför inte 
skulle ha velat stanna.  
 
När personen kommit in i arbetet och lärt sig hur saker och ting fungerar 
börjar hon/han ställa högre krav på organisationen, inte minst rörande 
omväxling i arbetet och självförverkligande på ett eller annat sätt. I 3.7.1 
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framhölls därför vikten av att organisationen skapar förutsättningar för 
individuella avancemang, d.v.s. att personen får möjlighet att gå vidare 
med mer avancerade och/eller ansvarsfulla arbetsuppgifter än tidigare.  
 
Intervjupersonerna sade att de, efter att ha varit med en tid, tröttnat på att 
ägna sig åt enformigt arbete som inte gav dem någon ny kunskap eller 
stimulerade ett särskilt intresse. De önskade få vara med och påverka hur 
organisationen arbetade, samt få en större möjlighet till personlig utmaning 
i form av egna projekt. Emellertid uppgav de också att det ofta fanns 
möjligheter att göra nya saker i organisationerna om den frivillige bara 
hade tillräckligt med tid att lägga på sitt engagemang. (4.5.1) Vi vill 
därmed uppmärksamma att en inneboende svårighet för ideella 
organisationer är att frivilligarbetarna tappar motivationen om de inte får 
mer ansvarsfyllda uppgifter, samtidigt som sådana kräver mer tid i anspråk. 
Just tid var nämligen något som intervjupersonerna uppgav vara en ständig 
bristvara (4.5.1). 
 
Eftersom engagemanget förändras över tiden måste det stöd som 
organisationen ställer upp med anpassas efter medarbetarnas önskemål, för 
att de inte skall tappa intresset och förlora motivationen. När människor 
ställer upp och arbetar ideellt vill de nämligen inte känna att deras tid slösas 
bort. Det är därför viktigt att det skapas förutsättningar för att tillvarata de 
frivilligas önskan om ett fördjupat engagemang. (3.7.1) Detta anser vi vara 
särskilt viktigt med tanke på att de personer som varit med en längre tid har 
lärt sig mer och således har mer att bidra med till den externa 
måluppnåelsen. Om de tar på sig en ledarroll och delar med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter till andra (3.7.1) gynnar detta måluppnåelsen 
ännu mer. Problemet uppstår när organisationerna mer eller mindre låter 
sina frivilligarbetare klara sig själva så att deras ambitioner inte 
uppmärksammas (3.7.1). Det finns en risk att organisationerna förlorar 
värdefulla medarbetare, som liksom intervjupersonerna i 4.5.1, ledsnat på 
sitt engagemang och hoppar av. 
  
Ju mer kunskap en individ har, desto större är sannolikheten att arbetet 
denne utför kommer att få ett önskvärt resultat. Frivilligarbetaren kan inte 
bara göra större nytta inom organisationen utan också uppleva mer 
tillfredsställelse över det arbete hon/han utför om utbildning ges. (3.6.4) 
Denna tillfredsställelse kan i sin tur bidra till individens ökade motivation 
och beslut att stanna inom organisationen.  
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De flesta intervjupersoner hade medverkat i någon eller några utbildningar 
som organisationerna erbjöd dem, och överlag uppskattades dessa. Många 
tyckte dock att en del av introduktionskurserna hade varit för 
grundläggande och dessutom uppgavs det i somliga fall att 
fortbildningskurser helt saknades. (4.5.2) Därmed står det klart att vissa 
motivationsproblem kan uppkomma till följd av att det finns en större 
efterfrågan på kunskap bland de frivilliga än vad organisationerna erbjuder 
dem.  
 
Styrproblem:  -   Resultaten måste ”offras” i början av individens  
                             engagemang.  
                        -   Individen vill avancera i organisationen, men har inte tid. 
                        -   Frivilligarbetarens ambitioner uppmärksammas inte.  
                        -   Frivilligas efterfrågan på kunskap är större än utbudet av  
                             kurser som ges.  
 

5.5.2 Personliga begränsningar 
Organisationerna uppmuntrade frivilligarbetarna till att medverka i kurser 
genom att informera om dessa på träffar, i månadsbrev, e-mail och 
medlemstidningar, samt även genom att i vissa fall låta dem vara 
kostnadsfria eller genom att ge ersättning för resor (4.5.2). Detta uppfattar 
vi som ett sätt att minska problemet med personliga begränsningar i form 
av brist på kunskap och information. 
 
Samtidigt existerar dock bekymret med brist på fullgoda kurser och/eller 
information, såsom beskrivits under 5.5.1. Detta innebär, förutom 
motivationsproblem, även att de frivilliga personligen begränsas i 
utförandet av sina arbetsuppgifter. De har ingen möjlighet att utföra ett bra 
jobb åt organisationen i sådana fall som exemplifieras med följande citat 
från 4.5.2:   
 
"Jag visste inte ens vad MUF stod för i de olika frågorna och nu skulle jag 
ringa runt till en massa förstagångsväljare och informera. Det var liksom 
självklart att jag skulle göra det också, ingen utbildning, ingenting".  
 
I 3.7.2 framhölls vikten av att organisationen ser till att frivilligarbetarna 
kan tillgodogöra sig den kunskap som finns inom organisationen, 
exempelvis genom att ge dem generell information om hur olika uppgifter 
bör utföras, samt se till att de får förståelse för organisationens policies. 
Intervjupersonerna sade att de inte ville bli alltför hårt styrda av riktlinjer, 
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men ändå kunna få mer tips och vägledning än vad de hade fått. Det fanns 
en uttrycklig önskan om att organisationerna skulle utforma fler vägledande 
policydokument för att bibehålla kunskap inom organisationen och kunna 
dra lärdom av tidigare händelser. (4.5.2) Därmed drar vi slutsatsen att den 
kunskapsbrist som leder till personliga begränsningar inom 
organisationerna också beror på avsaknaden av policydokument och andra 
riktlinjer som frivilligarbetarna kan följa. 
 
Styrproblem:  -   Bristande utbildning och information. 
                        -   Avsaknad av policydokument och andra riktlinjer.   
 

5.6 Delaktighet 

5.6.1 Brist på vägledning 
De flesta intervjupersonerna ansåg att det var helt upp till dem själva att 
utforma sina egna arbetsuppgifter, d.v.s. de fick hitta på aktiviteter och 
sedan genomföra dessa på det sätt de själva behagade (4.6). Detta tyder på 
att det existerar organisationer, vilka befinner sig i en av de två extremer 
som en organisation enligt 3.8 bör undvika vad gäller sin inställning till att 
låta frivilligarbetarna vara delaktiga i beslutsfattande, nämligen fullständig 
delaktighet. 
 
Vi menar att denna frihet ger upphov till en brist på vägledning, i den 
mening att en del av de aktiviteter de frivilliga utformar förmodligen inte 
ligger i linje med de externa målen, men det finns ingen från ledningen som 
informerar om detta. Visserligen uppgav frivilligarbetarna att de var nöjda 
med graden av frihet i organisationerna (4.6), men vi tror ändå inte att de 
skulle motsätta sig om ledningen i samband med varje ny aktivitet 
tillsammans med de frivilliga diskuterade den specifika aktivitetens bidrag 
till måluppnåelsen. 
 
Styrproblem:  -   Ingen kontrollerar att de frivilligas arbete ligger i linje  
                             med de externa målen. 
 

5.6.2 Motivationsproblem 
Det finns även tecken som tyder på att vissa organisationer istället befinner 
sig i den andra extremen vad gäller delaktighet, närmare bestämt den där 
organisationerna inte tillåter individerna att delta alls i beslutsfattandet. 
Exempel på detta är att några av frivilligarbetarna hade fått välja 
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arbetsuppgifter utifrån en färdig lista för att sedan utföra dessa på det sätt 
som organisationen hade bestämt (4.6). Såsom uppmärksammats i 3.8 kan 
avsaknad av delaktighet leda till frustrerade och omotiverade individer, 
vilket uttrycks av att de frivilligarbetare som inte fått påverka utformningen 
av sina arbetsuppgifter tyckte att arbetet blivit tråkigt efter en tid och att 
deras personliga utveckling hade avstannat (4.6). Eftersom individer som 
får vara med och påverka blir mer övertygade förespråkare för 
organisationen (3.8), ligger det en risk i att frivilliga som känner att de inte 
får vara delaktiga, inte längre vill arbeta för organisationen och därför 
lämnar den. 
 
Kopplat till bristen på delaktighet är det faktum att kreativiteten hämmas. 
Detta uttrycks i följande citat från 4.6.1: "Verksamheten får inte vara för 
styrd för då hämmas kreativiteten och lusten att arbeta försvinner.". Detta 
är ett bekymmer eftersom det är viktigt att personer är kreativa inom ideella 
organisationer, dels för att kunna anpassa organisationens arbete till 
ändrade samhällsförhållanden, men även för att det är motiverande för 
frivilligarbetarna att få utlopp för sin kreativitet. (3.8.1) 
 
Ett problem liknande det som uppstår med för liten möjlighet att påverka 
sina egna arbetsuppgifter, återfinns i bristen på delaktighet rörande 
organisationens val av arbetsmetod för att uppnå sina externa mål. Enligt 
3.8 förväntar sig frivilligarbetarna ha mycket att säga till om vad gäller 
organisationens skötsel och dess mål. Detta kan förklara varför flera av 
frivilligarbetarna uttryckte en frustration över sättet på vilket 
organisationerna arbetade, och själva hade idéer om hur målen bättre kunde 
uppnås (4.6). Denna frustration utgör en risk för att de frivilliga inte vill 
göra det som organisationen förväntar sig av dem.  
 
Styrproblem:  -   Bristande möjlighet att påverka de egna arbetsuppgifterna  
                             och organisationens arbetsmetoder.  
  -   Kreativiteten hämmas genom avsaknad av delaktighet.  
 

5.7 Utvärdering 

5.7.1 Brist på vägledning 
Ingen av de frivilliga hade varit med om att deras individuella insatser 
utvärderats av någon annan än de själva (4.7), ett göromål som enligt 3.9 
fastslås vara av yttersta vikt. Att organisationerna inte uppmärksammar 
detta leder enligt oss till att få eller inga förbättringar kan ske, och innebär 
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för den enskilde individen att hon/han inte får reda på vad organisationen 
anser vara ett önskvärt respektive icke-önskvärt beteende. Med andra ord 
saknar personen vägledning i hur hon/han skall bete sig. Med tanke på att 
intervjupersonerna själva ansåg att det var riktigt att ingen individuell 
utvärdering genomfördes, eftersom varje person gjorde så gott hon/han 
kunde (4.7), anser vi att det här föreligger en stor svårighet för 
organisationerna att införa den typen av utvärderingar. 
 
På gruppnivå gjordes visserligen utvärderingar, men flertalet av dessa var 
oärligt positiva och ledde inte till några förändringar i organisationerna 
(4.7). Såsom lyftes fram i 3.9 är det dock angeläget att gruppen för en 
kritisk diskussion kring sina insatser, och att de frivilliga tillsammans med 
ledaren kommer överens om vad som behövs förändras för att förbättra 
prestationerna. Här blir slutsatsen densamma som i resonemanget kring 
individuell utvärdering, d.v.s. att ett bekymmer föreligger i och med att de 
frivilliga saknar vägledning och därmed kan missförstå vad organisationen 
förväntar sig av dem. Till skillnad från resonemanget ovan, existerar dock 
inte samma svårighet att genomföra ärliga utvärderingar på gruppnivå som 
på individnivå, utan detta är till och med något som efterfrågas av 
intervjupersonerna (4.7). 
 
Den svårighet som beskrivits ovan i samband med individuella 
utvärderingar, har sitt ursprung i att intervjupersonernas syn på 
frivilligarbetare inkluderar idén om att dessa är en extraresurs i 
verksamhetens arbete och att organisationerna därmed inte kan utkräva 
några mätbara resultat från dem (4.7). I referensramens stycke 3.9 
uppmärksammades just problemet med ansvarsutkrävande när det gäller 
frivilliga, och det konstaterades att det saknas generella principer för vad en 
organisation har rätt att ställa för krav och i vilken utsträckning 
frivilligarbetare har en plikt att efterleva dessa. 
 
Till ansvarsutkrävande hör bl.a. ansvar för misslyckanden, vilka slätades 
över eller allt som oftast förbisågs i organisationerna. Den allmänna 
uppfattningen var till och med att det inte gick att misslyckas i en ideell 
organisation, utan bara att lyckas i olika hög grad. (4.7) Vi hävdar att 
inställningen att det inte finns några misslyckade projekt, medför att det 
blir svårt att uttala sig om vilket beteende och vilka resultat som är bra 
respektive dåliga. Detta i sin tur innebär en brist på vägledning för de 
frivilliga. 
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Att skriva ett kontrakt mellan organisationen och den enskilde 
frivilligarbetaren kan vara ett hjälpmedel till att få individen att förstå vad 
som förväntas av henne/honom, och därmed fungera som vägledning för 
personens handlingar (3.9.1). Det var dock mycket ovanligt att något sådant 
kontrakt upprättades. Många av intervjupersonerna uttryckte till och med 
förvåning över tanken på att villkora ett ideellt arbete. (4.7.1) Till följd av 
denna inställning kan vi konstatera att det hos de frivilliga existerar ett 
motstånd till att förbinda sig till saker, speciellt sådant som har att göra 
med prestationer. 
 
Styrproblem:  -   Få förbättringar: frivilliga utvärderas inte ärligt vare sig  
                             på individ- eller gruppnivå. 
                        -   Inget ansvarsutkrävande.   
                        -   Inget kontrakt: missförstånd angående förväntningar. 
 

5.7.2 Motivationsproblem 
Oärligt positiva grupputvärderingar, och bristen på förbättringar som dessa 
ger upphov till, innebär att de frivilliga känner att gruppen inte på bästa sätt 
bidrar till uppnåelsen av de externa målen. Såsom presenterats i 4.7 känns 
det viktigt för frivilligarbetarna att uppnå dessa mål för att det skall vara 
motiverande att fortsätta sitt engagemang. 
 
Vad gäller ansvarsutkrävande finns det ytterligare en dimension förutom 
den som diskuterades under 5.7.1, nämligen uteslutning. I ideella 
organisationer finns det en motvilja att avlägsna en person som presterar 
lite eller dåligt, eftersom denne trots allt ses som en vapenbroder (3.9). 
Denna syn återfanns även hos intervjupersonerna, som menade att alla som 
ville engagera sig ideellt skulle ha rätten att göra det. Så länge personen 
inte gjorde något olagligt eller motarbetade organisationens syfte skulle 
denne inte kunna uteslutas (4.7). Dock måste det förekomma fall där en 
enskild frivilligarbetare uppträder störande, och i sådana situationer måste 
enligt 3.9 ledningen överväga att faktiskt be denna person lämna 
organisationen.  
 
Vi hävdar dock att det inte nödvändigtvis bara är de personer som direkt 
uppträder störande som skapar ett problem inom organisationerna. 
Nedanstående resonemang är inspirerat av det citat som presenterats under 
3.9, och som handlar om att det är viktigt att frivilligarbetarna anstränger 
sig: ”If they try, they deserve another chance. If they don’t try, make sure 
they leave”.  
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Vi anser att det är mycket möjligt att en frivilligarbetare som inte har något 
större intresse för att konkret uträtta något, utan snarare stannar inom 
organisationen exempelvis för att hon/han tycker att det är trevligt att träffa 
människor, även påverkar sin omgivning med denna attityd. Med detta 
menar vi att det finns en risk att organisationskulturen påverkas så att fokus 
uteslutande ligger på att frivilligarbetarna skall ha det trevligt tillsammans, 
medan arbetet för att uppnå de externa målen hamnar i skymundan. 
Problemet med detta är att frivilligarbetarna då kan uppleva det som att 
”inget händer”, såsom en av intervjupersonerna uttryckte det i 4.1.2: "Jag 
ville se saker och ting bli gjorda, men allt blev så internt”. Just denna brist 
på resultat är något som skapar omotiverade frivilligarbetare. 
 
Styrproblem:  -   Få förbättringar: gruppen upplevs inte på bästa sätt bidra  
                             till måluppnåelsen. 
                        -    Omotiverade frivilligarbetare påverkar sin omgivning.  
 

5.7.3 Personliga begränsningar  
Som konstaterades under 5.7.1 skrevs det i stort sett aldrig några kontrakt 
mellan organisationen och frivilligarbetarna. Tanken om ett 
prestationskontrakt bygger dock inte bara på att individen skall få en 
förståelse för vad som är en godkänd prestation, utan även på att 
organisationen har en skyldighet i att bistå frivilligarbetaren med 
nödvändiga resurser och stöd för att denne skall kunna utföra sina 
arbetsuppgifter (3.9.1). Avsaknaden av ett kontrakt innebär därmed en risk 
att organisationen glömmer bort eller förbiser de behov frivilligarbetarna 
har för att kunna utföra sitt arbete, exempelvis i form av tillräcklig 
information.  
 
Vi tror att frivilligarbetarnas motvilja att skriva kontrakt, såsom diskuterats 
i sista stycket i 5.7.1, till viss del kommer sig av att de inte ser fördelarna 
med det för dem själva, d.v.s. de upplever ett kontrakt som något som 
förbinder dem till vissa saker, men inte att det också förbinder 
organisationen till andra saker. Även det faktum att intervjupersonerna 
bortser från att ett kontrakt kan utgöra en trygghet för den enskilde 
individen, så att denne skall slippa höra klagomål för att hon/han har gjort 
mindre än någon annan (3.9.1), anser vi bidrar till den negativa 
inställningen till kontrakt. Emellertid bör det påpekas att intervjupersonerna 
faktiskt kunde tänka sig att skriva kontrakt om hur mycket tid de var 
beredda att ge (4.7.1), vilket tyder på att deras motvilja till kontrakt inte är 
absolut. 
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Styrproblem:  -   Inget kontrakt: brister i organisationens stöd.                   
 

5.8 Uppskattning och belöning 

5.8.1 Brist på vägledning 
Överlag utgavs det inte prestationsrelaterade belöningar i organisationerna 
(4.8). Enligt 3.10 bör belöning vara relaterad till prestation, så att individen 
vet vad hon/han måste uträtta för att bli tilldelad belöningen. Vi anser att 
det faktum att organisationerna undviker prestationsrelaterade belöningar, 
skapar en osäkerhet hos de frivilliga angående vilka beteenden och 
handlingar som är önskvärda. Emellertid föreligger det en svårighet för 
organisationerna att införa den typen av belöningar, då intervjupersonerna 
inte tyckte att frivilligarbetare skulle värderas efter hur mycket de klarar av 
att göra (4.8). 
 
Styrproblem:  -   Avsaknad av prestationsrelaterade belöningar.                   
 

5.8.2 Motivationsproblem 
Eftersom frivilligarbetare inte ges ekonomisk ersättning, som får dem att 
stanna kvar i organisationen, krävs det att de får uppskattning för sina 
insatser för att de inte skall välja att lämna den. Uppskattningen kan 
komma såväl från ledningen som från klienterna/målgruppen och 
medarbetarna. (3.10) Intervjupersonerna uppgav att de kände sig 
uppskattade av andra frivilligarbetare samt av klienterna/målgruppen i den 
utsträckning de hade direktkontakt med dessa (4.8). Detta är något som 
alltså höjer motivationen hos de frivilliga.  
 
Intervjupersonerna uppgav dessutom att de kände sig motiverade bl.a. av 
att de fick arbeta med någonting som de trodde på och intresserade sig för, 
samt av det sociala forum som engagemanget medförde (4.8). Detta tycker 
vi kan ses som indirekta belöningar, vilka inte kräver någon ansträngning 
från ledningens sida.  
 
Samtidigt som frivilligarbetarna uppgav att de till stor del var nöjda med 
vad engagemanget gav dem personligen, bör det dock uppmärksammas att 
de inte tyckte att ledningen gav dem någon nämnvärd uppskattning på 
individnivå (4.8). Detta skulle kunna ha sin grund i att ideella 
organisationer ofta betraktar frivilligarbetare som personer som kommer till 
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organisationen med en ”gåva”, d.v.s. sin tid, och att de inte förväntar sig 
något i gengäld (3.10).  
 
Visserligen uppgav intervjupersonerna själva att de inte förväntade sig 
någon uppskattning från organisationens sida när de direkt tillfrågades om 
detta, men andra svar visade att de ändå hade värdesatt att få någon form av 
uppmuntran: ”Det är ju ofta så när man jobbar ideellt att man drivs av 
någonting annat än att få en julklapp vid jul, men får man en så är det ju 
jättetrevligt” (4.8). Vi menar därmed att det finns ett motivationsproblem, 
visserligen ett mindre, bland frivilligarbetarna, vilket är kopplat till bristen 
på uppskattning från ledningen. Eller annorlunda uttryckt, ledningen skulle 
enkelt kunna öka de frivilligas motivation, särskilt med tanke på att dessa 
sätter värde även på små gester: "Egentligen behöver de [ledarna på högre 
nivå] inte göra så mycket utan bara visa sig och fråga vad vi gör och hur vi 
går till väga, ge lite tips om hur andra gör." (4.8). 
 
Det är inte bara viktigt att organisationen visar sina frivilligarbetare 
uppskattning, utan även att denna uppskattning är kopplad till den enskilde 
individens specifika motiv till att engagera sig (3.10). Verkligheten visar 
dock en annan bild av de ideella organisationerna; för det första gör de inte 
någon ansträngning för att ta reda på frivilligarbetarnas motiv (4.4.2) och 
för det andra ger de sällan uppskattning som riktar sig till enskilda 
individer (4.8). Detta leder till ytterligare ett problem med motivationen. 
 
Styrproblem:  -   Brist på uppskattning och belöning från ledningens sida.                   
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6. Slutsatser 
 

 

För att sammanfatta den identifiering och systematisering vi har gjort av 
styrproblem kopplade till frivilligarbete, placerar vi nu i analysmodellen 
samtliga dessa problem i sin respektive problemkategori. Under modellen 
följer en sammanställning av vad varje kategori innehåller för problem. 

 

 
         Problemkategori 
 
Styrmedel 

 
Brist på 
vägledning 
 

 
Motivations-
problem 

 
Personliga 
begränsningar 

Organisationens 
externa mål 

- Missuppfattade 
  och negligerade 
  mål 
- Var ligger fokus?  

- Målinkongruens 
- Meningslösa och 
  ogrundade mål 
- Individens bidrag 
- Omätbara resultat 

- Stora resurskrav 
- Okunskap om 
   klienter/ 
   målgrupp 

Ledarskap 
 

- Vem leder? 
- Ideella ledare 

- För starkt/svagt 
  ledarskap 

- Inkompetenta 
  ledare 

Organisationskultur - Prestation 
  onämnbart 
- Fokus försvinner 

- Individens behov  
  svåra att  
  tillfredsställa 

- Alla får vara  
  med 

Rekrytering och 
placering 

- Inga urvals- 
  processer eller  
 arbetsbeskrivningar 

- Outnyttjad  
  kapacitet 
- Ingen matchning 

- Inga krav på  
  kompetens  
   

Utveckling 
 

  - ”Offrade” resultat 
- Personlig tidsbrist 
- Osedda 
  ambitioner 
- Otillfredsställt 
  kunskapssug 

- Informations- 
  brist 
- Avsaknad av  
  policydokument 

Delaktighet 
 

- Fria händer - Bristande möjlig- 
  het att påverka 
- Hämmad  
  kreativitet 

 

Utvärdering 
 

- Ingen kritik 
- Inget ansvar 
- Inget kontrakt 

- Gruppens bidrag 
- Omotivation  
  sprids 

- Brister i  
  organisationens 
  stöd 

Uppskattning och 
belöning 

- Avsaknad av  
  prestationsbaserad 
  belöning 

- Brist på  
  uppskattning och  
  belöning 

 

 
Figur 6.1 Analysmodell för styrproblem: Identifierade och 

systematiserade styrproblem 
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Brist på vägledning 
När organisationens externa mål är luddigt uttryckta missuppfattas de lätt, 
så att frivilligarbetarna endast tror sig känna till vad det är organisationen 
vill uppnå. Otydligheten i målen bidrar även till att människor tenderar att 
negligera dem helt.  Det blir dessutom svårt för frivilligarbetarna att veta 
vad de skall fokusera på när målen är många.   
 
Auktoritet och legitimitet gällande beslutsfattande och ledning råder det 
stora oklarheter om i de ideella organisationerna. Frånvaron av formellt 
hierarkiska strukturer skapar en brist i vägledning på så sätt att ingen vet 
vem som har rätt att vägleda och bestämma vad över vem.  
 
Det finns ingen kontinuitet och likriktning i organisationernas ledarskap, då 
ledarna ständigt byts ut mellan olika projekt. Många arbetar oavlönat och 
saknar då tid för att kunna utföra ett fullgott ledarskap. Att ledarna inte 
betraktar sig själva som arbetsledare åt de frivilliga som de är tänkta att 
leda bidrar dessutom till en utebliven vägledning som de frivilliga behöver 
för att kunna veta vad som förväntas av dem.     
 
Att det anses fult att nämna orden resultat och prestation, och att 
ansträngningen och den goda viljan värdesätts så mycket högre, bidrar till 
att fokus försvinner från engagemangets kärna.                         
 
När individen inte behöver genomgå någon urvalsprocess för att bli 
antagen som frivilligarbetare får hon/han inte heller någon vägledning om 
organisationens förväntningar på vad hon/han skall prestera. Avsaknaden 
av arbetsbeskrivningar bidrar också till att minska förståelsen för vad som 
förväntas av arbetsstyrkan.   
 
När ingen kontrollerar att de frivilligas arbete ligger i linje med 
organisationens externa mål kan arbetet inte korrigeras om det är på väg åt 
fel håll.  
 
Det sker inte särskilt många förbättringar av arbetet i organisationerna när 
frivilliga inte utvärderas alls eller utvärderas i oärligt positiva ordalag. När 
kontrakt inte signeras, rörande frivilligarbetarnas åtaganden i 
organisationerna, kan missförstånd angående förväntningarna på de 
frivilliga lätt uppstå. Att de inte kan hållas ansvariga för någonting eller 
kritiseras för att ha misslyckats med ett projekt innebär att ledningen 
fråntas en möjlighet att ge dem vägledning till att uppnå organisationens 
externa mål. 
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Att prestationsrelaterade belöningar inte utges skapar en osäkerhet hos de 
frivilliga angående vilka beteenden och handlingar som är önskvärda. 
 
Motivationsproblem 
Målinkongruens mellan individens personliga mål och organisationens 
externa, förvärras av den stora mängd övergripande mål som återfinns i de 
ideella organisationerna. Att ha för många externa mål kan dessutom 
medföra en upplevelse av att de skulle vara meningslösa och ogrundade, 
vilket absolut inte motiverar individen till att försöka uppnå dem.  
 
När frivilligarbetarna inte märker att deras egna insatser i organisationen 
bidrar till att uppnå de externa målen får de problem med att känna sig 
motiverade. Det är också svårt att uppvisa mätbara resultat från 
organisationernas verksamhet som helhet, vilket frivilligarbetarna 
efterfrågar för att känna att det är värt att lägga ned sin tid på 
engagemanget. 
 
Det gäller att hitta en balans i det ledarskap som utövas i de ideella 
organisationerna. När ledarskapet är för starkt hindras frivilligarbetarna att 
bidra till att uppnå organisationens externa mål och deras kreativitet 
hämmas, vilket inte motiverar dem till fortsatt engagemang och delaktighet. 
Ett alltför svagt ledarskap å sin sida, skapar oordning och sänker också 
arbetsstyrkans motivation.   
 
De många behov som individerna önskar få tillfredsställda genom det 
ideella engagemanget ställer krav på organisationerna som de inte klarar av 
att leva upp till.  
 
Frivilligarbetarna har mer att bidra med än vad organisationerna drar nytta 
av. Detta beror främst på att ingen ansträngning görs för att ta reda på 
individernas motiv till att engagera sig, samt deras intressen, kunskaper och 
färdigheter, för att sedan kunna matcha dem med arbetsuppgifter som är 
anpassade efter individens och organisationens önskemål. 
 
I början av individernas engagemang måste resultat ”offras” för att de skall 
känna sig motiverade av att få arbeta aktivt trots sin bristande kunskap och 
kompetens.  Personerna vill senare, när de har lärt sig mer om hur arbetet 
fungerar, avancera i organisationerna, men då har de inte den tid som krävs 
för att ta sig an mer ansvarfyllda uppgifter.  
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Frivilligarbetarnas ambitioner uppmärksammas inte av ledningen i så hög 
grad som de skulle vilja. Detta innebär att frivilliga som varit aktiva en 
längre tid kan tröttna och välja att avsluta sitt engagemang, och därmed går 
värdefull kunskap och erfarenhet förlorad för organisationerna.  
 
Frivilligas efterfrågan på kunskap är större än det kursutbud och den 
information som ges av organisationerna. Detta känns omotiverande för 
arbetsstyrkan eftersom den inte utvecklas tillräckligt på det 
kunskapsmässiga planet.   
 
En bristande möjlighet att påverka de egna arbetsuppgifterna och 
organisationernas arbetsmetoder medför ytterligare ett motivationsproblem 
hos frivilligarbetarna. Deras kreativitet hämmas p.g.a. avsaknaden av 
delaktighet.  
 
Arbetsgrupperna upplevs inte på bästa sätt bidra till måluppnåelsen, 
eftersom få förbättringar i arbetet kan göras då utvärderingar inte utförs 
ordentligt i organisationerna. 
 
Då uteslutning av människor inte förekommer i de ideella organisationerna 
uppstår ett problem med de som inte är motiverade att utföra ett bra arbete 
för organisationen, utan endast engagerar sig för att få sitt sociala behov 
tillfredsställt. Dessa personer påverkar stämningen i organisationen och kan 
till och med motarbeta den externa måluppnåelsen genom att ständigt 
umgås med sina medarbetare istället för att prestera någonting bra för 
organisationen.   
 
Bristen på uppskattning och belöning från ledningens sida är inget 
uppmärksammat problem av frivilligarbetarna själva, men intervjuresultatet 
visar ändå på att tydligare uppskattning hade värdesatts av individerna. 
Detta indikerar att ett motivationsproblem trots allt föreligger. 
 
Personliga begränsningar 
Många externa mål ställer orimliga höga krav på insatser i form av tid och 
ekonomiska resurser, som behövs för att de frivilliga över huvud taget skall 
kunna uppnå de externa målen.  
 
När arbetsstyrkan har dålig kunskap om klienterna/målgruppen som 
organisationen riktar sin verksamhet mot, hindras den att kunna utföra ett 
bra arbete.  
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Eftersom det är svårt att få människor att ställa upp och ge av sin tid till 
organisationerna, tar dessa tacksamt emot alla som vill ta på sig en 
ledarroll, oavsett av vad de har för kompetens att leda.   
 
Bristande utbildning och information till frivilligarbetarna försvårar deras 
arbete; det saknas policydokument som för kunskap vidare i 
organisationerna och hjälper frivilligarbetarna att överkomma sina 
personliga begränsningar.  
 
När de ideella organisationerna inte skriver kontrakt med sina 
frivilligarbetare är det lätt att de inte ger individerna det stöd de behöver för 
att utföra sina arbetsuppgifter.                   
 
 
Avslutningsvis anser vi att problemen som presenterats i uppsatsen kan 
delas upp i två grupper. Den första består av sådana problem som beror på 
bristande kunskap eller uppmärksamhet från ledningens sida, och därmed 
torde vara relativt lätta att avhjälpa. Den andra gruppen består av problem 
som utgör en inneboende svårighet för organisationerna, p.g.a. att de är 
relaterade dels till särdragen hos ideella organisationer och frivilligarbete, 
dels till individers värderingar och allmänna åsikter angående dessa 
företeelser. En sådan uppdelning menar vi är av intresse för vidare 
forskning som fokuserar på nästa steg i förbättringsprocessen, nämligen 
möjliga åtgärder till de problem vi identifierat. Med tanke på att de problem 
som vi har lyft fram sannolikt inte utgör en komplett och uttömmande 
sammanställning av samtliga styrproblem kopplat till frivilligarbete i 
ideella organisationer med externa mål, finns det naturligtvis även här 
utrymme för fortsatt forskning. 
 
Slutligen vill vi uppmärksamma att då vår undersökning har gällt svenska 
förhållanden, anser vi att de specifika problem vi har identifierat inte direkt 
kan appliceras på andra länder, p.g.a. kulturella skillnader som tar sig 
uttryck exempelvis i frivilligarbetarnas motiv och förväntningar, men även 
i hur de ideella organisationerna faktiskt fungerar. Emellertid, såsom 
beskrivits i inledningen, är styrning av frivilliga ett dilemma i världens alla 
icke-vinstsyftande organisationer. Vi anser att vår analysmodell, d.v.s. 
sättet att identifiera och systematisera styrproblem, vilka de än må vara, är 
av sådan generell karaktär att den skulle kunna appliceras även utomlands. 
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Bilaga I: Styrformer 
 
Målstyrning handlar om att organisationen sätter upp olika mål för olika 
områden, d.v.s. preciserar de resultat som den önskar att arbetsstyrkan skall 
prestera. Denna har dock frihet att själv välja de sätt den tror är bäst för att 
uppnå de uppsatta målen. Dessutom kopplas måluppfyllnad till belöning, 
vilket får till följd att människorna som arbetar inom organisationen 
motiveras att uppnå resultaten eftersom de då blir belönade. (Merchant och 
Van der Stede, 2003) 
 
Programstyrning är den mest direkta av de fyra styrformerna, i och med att 
den påverkar arbetsstyrkans handlingar genom att fokusera på just 
handlingarna. Detta inbegriper allt från lösenord till datorer och krav på 
godkännande av vissa utgifter, till ett informellt avstämningsmöte angående 
ett visst projekts framsteg och ansvarsskyldighet, vilket innebär att 
individen blir belönad eller bestraffad för sina handlingar. (Merchant och 
Van der Stede, 2003) 
 
Personalstyrning syftar till att försäkra organisationen om att personalen9 
är kapabel att göra ett bra arbete. Dessutom syftar den till att öka 
sannolikheten för att personalen skall ägna sig åt självreglering, vilken har 
sitt ursprung i de flesta människors naturliga vilja att göra ett bra jobb för 
att på så sätt känna tillfredsställelse. Rent praktiskt går personalstyrning 
bl.a. ut på rekrytering och placering av rätt människa på rätt plats, samt 
upplärning och utbildning. (Merchant och Van der Stede, 2003) 
 
Kulturell styrning är utformad för att uppmuntra ömsesidig övervakning, 
vilket kan definieras som en form av grupptryck på individer som avviker 
från gruppens normer och värderingar. Organisationskulturen bygger på 
gemensamma traditioner, normer, värderingar, attityder och sätt att bete 
sig. Organisationen försöker skapa och forma denna kultur exempelvis 
genom att sammanställa formella dokument över organisationens principer 
och handlingsregler, genom att införa gruppbaserade belöningar och genom 
att påbjuda viss klädsel och användande av en viss vokabulär. (Merchant 
och Van der Stede, 2003) 
                                                 
9 I detta stycke står begreppet personal för de människor som arbetar inom 
organisationen, d.v.s. även frivilligarbetare. 
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Bilaga II: Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Vilken organisation var du engagerad i? 
Hur länge? 
Vad gjorde du? 
 
 
Engagemang (individens motiv m.m.)10 
 
Varför valde du att engagera dig i just den här organisationen? 
 
Stämde dina förväntningar på vad ditt engagemang skulle innebära med 
vad det egentligen innebar? 
Var det något som gjorde dig besviken? Positivt överraskad? 
 
Till de som slutat, Varför slutade du? 
 
Vad gav det dig personligen att vara engagerad i organisationen? 
 
 
Organisationens externa mål 
 
Visste du vad organisationens mål var? 
Om ja, Vilka? På vilket sätt fick du kunskap om dessa? Kände du att du 
bidrog till att uppnå dessa mål genom ditt arbete i organisationen? 
 
 
Ledarskap 
 
Vad tyckte du fungerade bra respektive dåligt i organisationen? 
På vilket sätt påverkade detta dig personligen? 
 

                                                 
10 Svaren på dessa frågor hör egentligen hemma under Organisationskultur, 
Organisationskultur – Individens motiv respektive Utveckling – Engagemangets 
utveckling, men i intervjuerna valde vi att lägga dem i början eftersom det kändes 
naturligt att inleda ett samtal kring en persons frivilligengagemang med just dessa 
frågor. 
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Fanns det någon situation då du saknade ett tydligt ledarskap eller då du 
upplevde det som för starkt? 
 
Urval 
 
Fanns det några kriterier för att du skulle få engagera dig i organisationen? 
Vad tyckte du om det? 
 
Åt andra hållet, gjorde organisationen någon ansträngning för att ta reda på 
dina motiv till att engagera dig, dina intressen, den tid du ville lägga på 
engagemanget och dina kunskaper/erfarenheter?  
Om ja, på vilket sätt upplevde du att organisationen tog tillvara på denna 
information?  
 
 
Utveckling 
 
När du var ny i organisationen, vad motiverade dig då att vara med och 
engagera dig? 
Hur förändrades detta över tiden, var det något annat som blev viktigt 
senare? 
 
Vilken utbildning och information erbjöds/påbjöds du av organisationen? 
Hur upplevde du den? 
Om frivillig utbildning, Vad gjorde organisationen för att uppmuntra dig att 
delta i utbildningen? 
 
 
Delaktighet 
 
I vilken utsträckning fick du vara med och bestämma dina egna/gruppens 
arbetsuppgifter? 
Vad tyckte du om det? 
 
Hur tog organisationen emot dina idéer? Önskade du att det hade varit 
annorlunda? 
 
Fanns det redan bestämda rutiner eller tillvägagångssätt för hur du skulle 
lösa dina uppgifter? 
Vad tyckte du om det? 
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Utvärdering 
 
Hur utvärderades din insats i organisationen? Hur kändes det? 
Ledde utvärderingen till några förändringar? 
Tycker du att någon hade rätt att bedöma din insats? Vem i så fall? 
 
Vem tog ansvaret för ett misslyckat projekt i organisationen?  
 
Skrev du under någon form av kontrakt med organisationen angående ditt 
engagemang, vad du förband dig till och/eller vad organisationen lovade att 
bistå med? Vad tyckte du om det? 
 
 
Uppskattning och belöning 
 
Hur visade organisationen uppskattning för din insats? (ex.: i ord, julfest, 
rekommendationsbrev när man slutar, möjlighet till nya, mer ansvarsfulla 
arbetsuppgifter i organisationen) Var du nöjd med detta eller var det något 
särskilt du saknade?
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Bilaga III: Intervjupersonerna 
 
Jennie Bengtsson, 26 år 
Centerns Ungdomsförbund, aktiv 1994 – 1998/99  
inklusive ideellt förtroendeuppdrag i styrelse på lokal nivå 
 
Rune Carlsson, 55 år 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund, aktiv 1975 – 1990 
inklusive ideellt förtroendeuppdrag i styrelse på lokal nivå 
 
Ulrika Hedby, 24 år 
Moderata Ungdomsförbundet, aktiv 1997 – 2000  
inklusive ideellt förtroendeuppdrag i styrelse på lokal nivå  
 
Unga Aktiesparare, aktiv 2002 tillsvidare 
inklusive ideellt förtroendeuppdrag i styrelse på lokal nivå 
 
Jonas Larsson, 31 år 
Stadsmissionen, aktiv 2002 tillsvidare 
 
Kristin Lilieqvist, 18 år 
Fältbiologerna, aktiv 2004 tillsvidare 
 
Fredrik Sandberg, 32 år 
Erikshjälpen, aktiv 1996 - 1997  
 
Hans Winander, 69 år 
Stadsmissionen, aktiv 2002 tillsvidare 
inklusive ideellt förtroendeuppdrag i styrelse på lokal nivå 
 
Helena Wingbrandt, 27 år 
Amnesty International, aktiv 2000 tillsvidare
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Bilaga IV: Organisationerna 
 
Nedan presenteras de organisationer inom vilka våra intervjupersoner är 
eller har varit aktiva. 
 
 
Amnesty International 
Amnesty International är en global organisation som arbetar för mänskliga 
rättigheter. Organisationens vision är en värld där varje människa åtnjuter 
alla de rättigheter som ingår i FN:s deklaration. Därför arbetar Amnesty för 
människor som fängslas för sina åsikters skull, torteras, döms till döden 
eller mördas av politiska skäl eller utsätts för allvarlig och systematisk 
diskriminering p.g.a. politisk eller religiös åsikt, etnisk tillhörighet, kön 
eller sexuell läggning. Detta gör Amnesty genom att utreda och 
dokumentera, utöva påtryckningar, samt informera, utbilda och skapa 
opinion i syfte att förebygga, förhindra och stoppa kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. Organisationen grundades 1961 i England, och 
den svenska sektionen bildades tre år senare. Svenska Amnesty har ca 
59 000 medlemmar och 250 lokala arbetsgrupper. (www.amnesty.se) 
 
 
Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) 
CUF är ett politiskt parti, och en självständig organisation inom 
Centerrörelsen. Förbundets syfte är att ”vara ett redskap för medlemmar 
och andra som vill engagera sig för att förändra samhället enligt vår 
ideologi, ekohumanismen”, men även att ”ge ungdomar möjlighet att lära 
sig mer om demokrati och om hur samhället fungera”, samt att ”vara en 
demokratisk ungdomsrörelse med respekt för alla människors lika värde” 
(ur förbundets stadgar: 1§, www.cuf.se). Förbundet startade 1921 (då som 
Svenska landsbygdens Ungdomsförbund), och är idag uppdelat i 25 
distrikt, i vilka det ingår ett antal lokalföreningar. (www.cuf.se, 
www.centerpartiet.se) 
 
 
Erikshjälpen 
Erikshjälpen är en biståndsorganisation, som startades 1946 av Erik 
Nilsson. Utifrån en kristen livssyn och FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter, medverkar organisationen till att barn och familjer ges 
förutsättningar att genom egen drivkraft utvecklas under goda 
levnadsvillkor. Erikshjälpen har även ett väl utvecklat arbete i ett 50-tal 
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länder via lokala samarbetspartners. Utbildning och hälsovård är 
prioriterade områden, med barn och kvinnor som främsta målgrupper. 
(www.erikshjalpen.se, www.missioncouncil.se/medlemmar/erikshjalpen) 
 
 
Fältbiologerna 
Fältbiologerna är en oberoende, ideell förening för natur- och 
miljöintresserade ungdomar, och dessutom Svenska Naturskydds-
föreningens fristående ungdomsorganisation. Föreningen, som bildades 
1947, verkar för ett hållbart samhälle, global rättvisa och en god miljö 
genom att anordna kurser, utflykter och utbildningar för att sprida kunskap 
om natur och miljö. Dessutom bedriver Fältbiologerna opinionsbildning 
och försöker påverka myndigheter, politiker, företag m.fl. till att skapa en 
bättre värld. Föreningens medlemmar är mellan 7-25 år, och organisationen 
består av ett antal lokalgrupper indelade i åtta distrikt. 
(www.faltbiologerna.se) 
 
 
Moderata Ungdomsförbundet (MUF) 
MUF bildades 1934 (då under namnet Ungsvenskarna) och är ett politiskt 
parti kopplat till Moderata Samlingspartiet. Följande fyra 
ställningstaganden redovisar ungdomspartiet på sin hemsida: 

• För individens frihet. Mot politiskt förtryck och tvång. 
• För varje människas ansvar för sin framtid. Mot förmynderi och 

politisk klåfingrighet. 
• För mångfald och respekt för olikheter. Mot intolerans och 

likriktning. 
• För en fri marknad och en värld utan gränser. Mot murar och 

regleringar. 
I dagsläget har förbundet nästan 9 500 medlemmar (personer mellan 12-30 
år tillåts vara medlemmar). Organisationen består av 25 distrikt i Sverige, 
inom vilka det finns ett antal lokalföreningar. (www.muf.se, 
www.moderat.se) 
 
 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) 
MHF är en trafiksäkerhetsorganisation med fokus på trafiknykterhet. 
Förbundet startade 1926, och har i dagsläget ca 34 000 medlemmar 
uppdelade i ungefär 310 lokalavdelningar. Organisationen bedriver 
verksamhet i Sverige, och dess övergripande mål är att minska rattfylleriet i 
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landet. Detta ska ske bl.a. genom utbildning av barn och ungdomar i 
trafiknykterhet, genom att arbeta för en skärpning av tillämpningen av 
rattfyllerilagstiftningen och genom att lobba för fler alkolås i bilar. 
(www.mhf.se) 
 
 
Stadsmissionen i Linköping 
Stadsmissionen i Linköping är en ideell förening, som grundades 1972 och 
ägs av 27 församlingar och samfälligheter. Organisationens vision är att 
utifrån en kristen människosyn hjälpa och stödja människor i utsatta 
situationer genom att komplettera och utmana samhällets insatser för dessa 
människor. Vid starten fokuserade Stadsmissionen på arbete med tunga 
missbrukare, men har efterhand utökat verksamheten för att anpassa sig till 
de behov som finns i samhället. I dagsläget har organisationen ca 50 
anställda och ytterligare drygt 50 personer är knutna till verksamheten på 
frivillig basis. (www.linkoping.stadsmissionen.se) 
 
 
Unga Aktiesparare 
Unga Aktiesparare har funnits sedan 1977 och sedan 1990 som ett eget 
riksförbund, och har idag ca 8 000 medlemmar (personer upp till 29 år 
tillåts vara med). Syftet med verksamheten är att öka intresset för och 
kunskapen om det svenska näringslivet i allmänhet och aktiesparande i 
synnerhet. Organisationen har fokus på ungdomar och sprider information 
bl.a. genom besök på skolor och mässor. Sammanlagt träffar Unga 
Aktiesparare ca 15 000 ungdomar varje år. Föreningen är organiserad i ett 
30-tal lokalavdelningar, vilka var och en består av fem till tio 
förtroendevalda medlemmar som utgör en styrelse. Dessa styrelser ordnar 
olika arrangemang om aktier och näringsliv. (www.ungaaktiesparare.se) 


