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Abstract 

The subject leadership and management styles may at first glance be seen as clear and 

distinct concepts that are easy to understand. When we then apply these concepts in the 

context of nonprofit activities, it may also seem simple. This is not the case when one delves 

into the subject and start to realize that leadership is a complex concept that includes a 

variety of different things and different theories of leadership styles that adapt best in 

different situations. The Red Cross is one of many non-profit organizations in Sweden and is 

one of the few nonprofit organizations in the country that has its own management training, 

where leadership based on their vision spread and taught. The interest caught us when we in 

the context of leadership, leadership styles and charitable organizations wanted to see how 

the Red Cross leadership training designed and what leadership style they convey. Leadership 

style is no obvious and pronounced not in words but is more an effect of how you want 

something to be managed, and how would a non-profit organization directed and by whom, is 

a question we asked ourselves. The study is based on the theoretical framework to identify the 

leadership's view that the Red Cross conveys through its courses for nonprofit leadership.  

The purpose of this study is that by examining the course literature used by the Red Cross, an 

understanding of the organization's value by its leadership training. To fulfill our purpose has 

two of the Red Cross training directed against nonprofit leadership been studied. 

The final sets that we came to is that the Red Cross and its programs in nonprofit leadership 

should move towards a more focused form of education. Where leadership is described in all 

its parts, but where the situational leadership is the core of theories. 

This essay is written in Swedish.  

Keywords: Leadership, leadership style, nonprofit organization, Nonprofit Leadership, the 

Red Cross 

  



 

 
 

Sammanfattning 

Ämnet ledarskap och ledarskapsstilar kan vid en första anblick ses som ett klart och tydligt 

begrepp som är enkelt att förstå. När man sedan applicerar dessa begrepp inom ramen för 

ideell verksamhet kan det också verka enkelt. Detta är dock inte fallet när man fördjupar sig 

i ämnet och börjar inse att ledarskap är ett komplext begrepp som innefattar en mängd olika 

saker och skilda teorier kring ledarskapsstilar som anpassar sig bäst i olika situationer. 

Röda Korset är en av många ideella verksamheter i Sverige och är en av det få ideella 

organisationer i landet som har en egen ledarskapsutbildning, där ledarskapet utifrån deras 

vision sprids och lärs ut. Intresset fångade oss när vi inom ramen för ledarskap, 

ledarskapsstilar samt ideell verksamhet ville se hur Röda Korsets ledarskapsutbildning 

utformats samt vilken ledarskapsstil de förmedlar. Ledarskapsstilen är inget självklart och 

uttalas inte i ord utan är mer en verkan av hur man vill att någonting skall ledas, och hur vill 

en ideell verksamhet ledas och av vem, är en fråga vi då ställt oss. Studien utgår ifrån den 

teoretiska referensramen att finna den ledarskapssyn som Röda Korset förmedlar genom sina 

kurser för ideellt ledarskap. 

Syftet med studien är att genom en granskning av kurslitteratur använt av Röda Korset, 

skapa förståelse för organisationens värderingar utifrån dess ledarskapsutbildningar. För 

att uppfylla vårt syfte har två utav Röda Korsets utbildningar inriktade mot ideellt ledarskap 

undersökts. 

Slutsatser som vi kommit fram till är att Röda Korset och dess utbildningar inom ideellt 

ledarskap borde inrikta sig mot en mer fokuserad utbildningsform. Där ledarskapet beskrivs 

utifrån alla dess delar men där det situationsanpassade ledarskapet utgör kärnan i 

teoribildningen.  

Nyckelbegrepp: Ledarskap, ledarskapsstil, ideell organisation, Ideellt ledarskap, Röda Korset 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet redogör vi för vårt valda problemområde genom en 

bakgrundsbeskrivning till ämnesområdet som utmynnat i en problemdiskussion. Vidare har 

problemdiskussionen lett oss fram till konkreta forskningsfrågor, en syftes formulering och 

en avgränsning för vårt undersökningsområde. Därefter presenteras även dispositionen för 

vår studie. 

1.1 Problembakgrund 
Att arbeta frivilligt är något som blir allt mer synligare ute i vårt samhälle. Idag talar vi om 

ideellt arbete som den tredje kraften. 48 procent av alla svenskar är engagerade i ideellt 

arbete. Detta gäller framförallt inom idrott, kultur, fackföreningar/boende och socialt arbete. 

Omkring 15 procent är inom det socialt inriktade organisationerna. I snitt lägger volontärerna 

16 timmar i månaden på denna typ av frivillighetsarbete. Engagemanget är stort och många 

väljer att vända sig till ideella organisationer. Idag finns det ett stort antal ideella 

organisationer och att arbeta ideellt är något många gärna ser sig åstadkommit och med glädje 

och stolthet lägger till på sitt CV. Att vara volontär och arbeta ideellt innebär att göra en 

oavlönad insats. Det kan vara alltifrån att gå med en äldre person på promenad eller att hjälpa 

någon yngre person med deras matematikläxa. Det kan även innebära större insatser 

exempelvis att resa iväg till ett utvecklingsland där det finns ett visst behov av humanitärt 

bistånd och därigenom göra en insats i skola och omsorg (Leopold 2006).  

Ingen kan ha missat den ideella sektorns framskridning efter att ha upplevt vår tids 

engagemang inom just ideell verksamhet. Det har skett stora utvecklingar och detta ser vi inte 

minst genom att se till vad de ideella organisationerna har att erbjuda. De har tagit ett stort 

kliv och inte minst inom området för utbildning. Ideell verksamhet har fått så mycket 

uppmärksamhet att fokusen i dagens samhälle har lett till att det är möjligt att utveckla hela 

utbildningar för denna organisationsform. När det kommer till ledarskapsdelen inom ideell 

verksamhet i Sverige, har även den utvecklats. År 1990 grundades Röda Korsets folkhögskola 

och idag kan folk fritt söka kurser som sträcker sig från endagskurser till årslånga, särskilda 

kurser, inom dess verksamhet. Utbildningarna ämnar forma studenten till att kunna bli en mer 

effektiv del av organisationen och att bland annat bli en starkare ledare.  

 

Inom en ideell sektor såsom Röda Korset, gäller det att organisationen kan leda de frivilliga 

på rätt sätt eftersom det finns ett stort engagemang från de frivilliga. En förutsättning för att 

de frivilliga ska kunna bli ledda på ett korrekt vis är att det finns en vilja från ideella ledare att 

driva och leda detta arbete. Av denna orsak är just den ideella ledaren en viktig person. Hen 

finns där för att förmedla den rätta kunskapen, instruktionerna och inte minst det där lilla 

extra som får dem att vilja stanna kvar och jobba än mer (Leopold 2006). 

Genom åren som gått har vi kunnat urskilja en problematik kring ledare inom den ideella 

verksamheten, speciellt berörda är Röda Korset. 2009 drabbades Röda Korset hårt, då en 

intern skandal uppmärksammades. Aftonbladet (2009) skriver den 17 juni att 

kommunikationschefen Johan af Donner misstänks ha svindlat organisationen på enorma 

belopp. Under sina fem år som kommunikationschef för Röda Korset har Johan Af Donner 

förskingrat pengar genom falska fakturor. I samband med detta kan vi även i Svenskt 

Näringsliv läsa om att Bengt Westberg, styrelseordförande i Röda Korset kanske ska tvingas 
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avgå. Detta pågrund av att orimligt höga ersättningsnivåer utbetalats. Janerik Larsson Vd för 

Svenskt Näringsliv kommenterar detta genom att peka på titlarna i organisationen. 

” Att vara ordförande är ett heltidsarbete som både utförs i Sverige och internationellt. Röda 

Korset kan i många bemärkelser jämföras med ett storföretag. Omsättningen är drygt 900 

miljoner kr, man har 450 anställda och 40 000 frivilliga medarbetare organiserade i 1 200 

lokala kretsar som arbetar utan ersättning. Vid en värdering av dessa frivilligtimmar skulle 

det ekonomiska värdet på Röda Korsets frivilliginsatser kunna uppskattas till närmare en 

miljard kronor om året”
1
. 

Debatten handlar om att ideella verksamheter har som praxis att styrelseuppdrag skall anses 

jämställda med andra frivillighetsuppdrag, således arvodeslösa. Styrelsens arbete och den tid 

som läggs ner förväntas varvas med annat yrkesarbete. Problematiken uppstår då samhället 

idag består av många organisationer där ideellt, frivilligt arbetande människor utgör en del av 

arbetsmarknaden. Synen på detta frivillighetsarbete präglas av den icke-vinstdrivande tanken 

och där skillnaden mellan ett kommersiellt verkande företag och det icke kommersiella tydligt 

utgör en skillnad (Leopold 2006). Synen på den ideella sektorn beskriver Janerik Larsson, Vd 

på Svenskt Näringsliv som väl förankrad i vårt land. Dilemmat blir således att hantera 

situationen som uppstår då organisationen, exempelvis Röda Korset blir så stor och 

omfattande att ansvar blir en del i utvecklingsarbetet, det vill säga att ledningsstrukturen 

måste förändras och på så sätt blir mer och mer likt det kommersiella styret.  

”Att hantera organisationens rekryteringsbehov av kompetent ledning, omvärldens ibland 

förenklade bild av frivilligorganisationernas förutsättningar att verka samt värnandet om 

basen av de frivilliga insatserna och bidragen är inte någon enkel sak. Det leder lätt till den 

typ av svartvita kampanjer som vi just åser” (Janerik Larsson, Vd Svenskt Näringsliv)
2
.   

Den vinstrivande utgångspunkten kan skapa ett förvirrat ledarskap där ursprungsiden bakom 

det ideella glöms bort (Leopold 2006). 

1.2 Problemdiskussion 
Vid årsskiftet 2008/2009 uppdagar Röda Korsets medarbetare på 

kommunikationsavdelningen oseriösa affärer mellan kommunikationschefen Johan af Donner 

och en av Röda Korsets leverantörer. Därmed startar en intern utredning och några månader 

därefter avgår han på sin egen begäran. Skandalen förblev inte bara en utan Bengt Westberg, 

Röda Korsets styrelseordförande kom också upp för granskning och skandalen förblev även 

större
3
. 

 I och med denna problematik står Röda Korset helt plötsligt inför en ny framtid, där nya 

aspekter och åtgärder måste tas i beaktning. Röda Korset blir ifrågasatta av hela den 

                                                           
1
 http://www.newsmill.se/artikel/2010/02/17/stor-skada-f-r-r-da-korset-om-westerberg-tvingas-avg  

 
2
 http://www.newsmill.se/artikel/2010/02/17/stor-skada-f-r-r-da-korset-om-westerberg-tvingas-avg  

3
http://redcross.se/pressrum/nyheter/?itemid=19676&resid=1032636498&q=Johan+af+Donner&ilang=sv&hitn

r=3&url=http%3a%2f%2fwww.redcross.se%2fpressrum%2fnyheter%2f%3fitemid%3d19676&uaid=14E12D08AA
929B4FA76BCBB5060A5E2C%3a38352E3232342E34382E313431%3a5246487348676009694  

http://www.newsmill.se/artikel/2010/02/17/stor-skada-f-r-r-da-korset-om-westerberg-tvingas-avg
http://www.newsmill.se/artikel/2010/02/17/stor-skada-f-r-r-da-korset-om-westerberg-tvingas-avg
http://redcross.se/pressrum/nyheter/?itemid=19676&resid=1032636498&q=Johan+af+Donner&ilang=sv&hitnr=3&url=http%3a%2f%2fwww.redcross.se%2fpressrum%2fnyheter%2f%3fitemid%3d19676&uaid=14E12D08AA929B4FA76BCBB5060A5E2C%3a38352E3232342E34382E313431%3a5246487348676009694
http://redcross.se/pressrum/nyheter/?itemid=19676&resid=1032636498&q=Johan+af+Donner&ilang=sv&hitnr=3&url=http%3a%2f%2fwww.redcross.se%2fpressrum%2fnyheter%2f%3fitemid%3d19676&uaid=14E12D08AA929B4FA76BCBB5060A5E2C%3a38352E3232342E34382E313431%3a5246487348676009694
http://redcross.se/pressrum/nyheter/?itemid=19676&resid=1032636498&q=Johan+af+Donner&ilang=sv&hitnr=3&url=http%3a%2f%2fwww.redcross.se%2fpressrum%2fnyheter%2f%3fitemid%3d19676&uaid=14E12D08AA929B4FA76BCBB5060A5E2C%3a38352E3232342E34382E313431%3a5246487348676009694
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omgivning de verkar i, vilket även påverkar ett hållbart samhällsbygge. Genom ett skadat 

förtroende skapas stora svårigheter för en organisations omvärldsrelationer och färre blir 

villiga att vara med och bidra med resurser, som verksamheter likt Röda Korset är beroende 

av (Johansson & Jönsson 2006).  

Eftersom att frivilliga organisationer är starkt beroende av sin omgivning så kan dem inte utan 

ett förtroende från omvärlden verka för en långsiktig och gynnsam framtid. Desto mindre 

förtroende Röda Korset har desto mer resurser måste organisationen i sin tur investera i för att 

försöka övertyga och vinna tillbaka – i detta fall handlar det främst om medlemmar men även 

andra företag och samarbetspartners (Morgan 1999). Det är viktigt att organisationen följer de 

normer som finns, att man svarar upp mot de förväntningar som omgivning skapat och att 

man därigenom anpassar sig. Om förtroendet hotas, hotas också hela organisationens existens 

(Johansson & Jönsson 2006).  

I Röda Korsets årsredovisning från 2010
4
  finner vi att läsa, om Röda Korsets hantering av 

den kritik de ständigt blivit utsatta för i och med det som hänt. De ser sig själva arbeta i en 

förtroendebransch, där deras styrka ligger i det förtroende de har. Vidare benämns de senaste 

åren som tuffa då organisationen ifrågasatts av media och allmänheten men även av 

medlemmar och frivilliga. En åtgärd hade kunnat vara att gömma sig skriver dem, men de vill 

inte svika dem som sätter sitt hopp i Röda Korset och pekar istället på deras medvetna val att 

sätta en rad förtroendestärkande åtgärder till verket.  Åtgärder som att medverka i 

mediesammanhang på både lokal och central nivå, där de försökt tillrättalägga de felaktiga 

påståendena om Röda Korset som förekommit. De har även skärpt flera rutiner för att 

förstärka det inre kontrollsystemet. Röda Korsets medlemmar har även fått vara med och 

påverka genom att ge deras synpunkter på den nuvarande ordförande för Röda Korset, Bengt 

Westerberg, på hur hans ersättningsnivå och hans uppgifter ska vara utformade.  

I och med det skadade förtroendet, jobbar Röda Korset ihärdigare med deras satsning på det 

ideella ledarskapet. De strävar hela tiden efter att bli ännu bättre bland annat genom att 

utveckla nya och förbättrade ledarskapsprogram
5

. Frågan blir således hur förmedlar 

egentligen en ideell organisation som just Röda Korset sin ledarskapssyn? Vad är det för 

ledarskapsstil de efterstävar i sin organisation?  Kandidatuppsatsen bygger på dessa 

ovanstående frågeställningar och ska i möjligaste mån besvara dessa frågor. 

  

                                                           
4
 http://www.redcross.se/PageFiles/1046/Arsredovisning_2010.pdf  

5
 http://www.redcross.se/PageFiles/1046/Arsredovisning_2010.pdf  

http://www.redcross.se/PageFiles/1046/Arsredovisning_2010.pdf
http://www.redcross.se/PageFiles/1046/Arsredovisning_2010.pdf
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1.3 Forskningsfrågor 
 

1. Vilken ledarskapsstil förmedlar Röda Korset genom sina kurser inom ideellt 

ledarskap? 

 

1.2 Hur avspeglas Röda Korsets värderingar i deras ledarskapsutbildningar?  

1.3 Vilken kunskapssyn förmedlas genom kurserna Ideellt ledarskap och Ledarskap i en 

hållbar värld? 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att genom en granskning av kurslitteratur använt av Röda Korset, 

skapa förståelse för organisationens värderingar och se till vilken ledarskapsstil som 

förmedlas utifrån dess ledarskapsutbildningar. 

1.5 Avgränsningar 
På grund av den begränsade tidsramen på 10 veckor för uppsatsen har endast en ideell 

organisations studerats, Röda Korset. Studiens analys och slutsats ämnar därför bara att tala 

om ideellt ledarskap och ledarskapsstilar utifrån Röda Korset och dess utbildningar.  
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 1, Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi för vårt valda problemområde genom en 

bakgrundsbeskrivning till ämnesområdet som utmynnat i en problemdiskussion. Vidare har 

problemdiskussionen lett oss fram till konkreta forskningsfrågor, en syftes formulering och en 

avgränsning för vårt undersökningsområde. Därefter presenteras även dispositionen för vår 

studie. 

Kapitel 2, Metod 

I kapitel två presenterar vi urval samt hur vi gått tillväga för att genomföra vår studie. Vi 

beskriver vilken metod som vi använt oss av och vad den innebär. Vi beskriver även hur vi 

praktisk genomfört studien samt avgränsningar.  

Kapitel 3, Teoretiskreferensram 

I kapitel tre beskriver vi den teori som ligger till grund för vår undersökning. Vi börjar med en 

övergripande beskrivning av ledarskap, ledarskapsstilar, organisationsdramer och går sedan 

vidare med ideell organisation och ideellt ledarskap.  

Kapitel 4, Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras fakta om Röda Korset och dess verksamhet, samt fakta om 

dess utbildningar och Röda Korsets Folkhögskola. Vidare presenteras resultatet från 

genomförd litteraturgranskning samt kursinnehåll för kursen Ideellt ledarskap och Ledarskap 

för en hållbar utveckling. 

Kapitel 5, Analys 

I Kapitel fem jämförs resultatet av den empiriska undersökningen med uppsatsens 

teoriavsnitt. Vi kommer i detta kapitel tolka den empiri som vi samlat in och göra en analys 

av varje enskild kurs samt dess studiematerial.  

Kapitel 6, Slutsats och diskussion 

I det sista kapitlet presenterar vi den slutsats vi kommit fram till i uppsatsen. Slutsatsen 

återkopplas till syfte, forskningsfrågor samt problemformulering. Detta kapitel innehåller 

även en diskussion kring tolkad slutsats samt förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras hur vi gått tillväga för att genomföra studien. Vi beskriver val av 

metod samt dess användningsområde. Vi beskriver även hur vi praktisk genomfört studien 

genom granskning av litteratur samt för och nackdelar med vår valda metod och källkritik. 

Avslutningsvis presenteras avgränsningar mot gjord studie.  

Vi startade vår studie genom att läsa in oss på Röda Korset, ideella organisationer samt ideellt 

ledarskap för att få en uppfattning kring ämnesområdet, samt för att formulera de 

forskningsfrågor som ligger till grund för vår text. Att läsa in oss på området formade en start 

då våra tidigare kunskaper var knappa. Genom att ha arbetat fram en teoretiskreferensram har 

vi skapat en grund för oss själva att börja från och sedan kunna referera till när vår studie är 

gjord. Genom en närmre analys av den sekundärdata som vi tagit del av samt vår referensram 

är vår förhoppning att studien slutligen ska kunna besvara våra tillhörande forskningsfrågor, 

vilket också ska leda till att studiens syfte uppnås och en slutsats kan skildras. Valda metoder 

nedan kommer att representera de val vi valt att göra gällande arbetsmetod, vilket också 

beskriver vad vi känt anpassat sig bäst till valt ämnesområde. Vi har upplevt denna 

arbetsmetod som den bästa utifrån studiens karaktär, forskningsfrågor samt tidsram. 

2.1 Urval 
Denna uppsats riktar sig inte mot respondenter utan urvalet i denna studie består utav två av 

Röda Korsets utbildningar. Ideellt ledarskap, vilket är en 16 timmars kurs som anordnas av 

Röda Korset själva samt Ledarskap för en hållbar värld, en ettårig utbildning som är förlagd 

vid Röda Korsets Folkhögskola. Valet av dessa två baseras på våra forskningsfrågor som 

riktar sig mot att undersöka vilken typ av ledarskapssyn som Röda Korset förmedlar genom 

sina utbildningar inom Ideellt ledarskap. 

2.1.1 Varför Röda Korset? 

Vi har i vår studie valt att inrikta oss mot Röda Korset och dess ledarskapssyn. Valet av Röda 

Korset som ideell verksamhet baseras på att två utav deras kurser inriktar sig just mot 

ledarskap, vilket är ett ämne som vi är särskilt intresserade av då vi läst management. Då vårt 

syfte med studien riktar sig mot att se vilken ledarskapsstil som den ideella verksamheten (i 

vårt fall) Röda Korset eftersträvar anser vi att både Röda Korset och dess kurser inom 

ledarskap tillger oss en möjlighet att kunna besvara våra forskningsfrågor. 

2.1.2 Varför kurserna Ideellt ledarskap och Ledarskap för en hållbar värld? 

Röda Korset håller inte bara i ledarskapsutbildningar utan har även andra kurser som riktar sig 

gentemot ideell verksamhet överlag. Då vårt syfte med studien inriktar sig mot 

ledarskapsstilar, anser vi att kurserna inriktade mot ledarskap anpassar sig bäst. För att få en 

mer övergripande bild över Röda Korset och dess ledarskapssyn har vi valt att använda oss av 

två skilda kurser, Ideellt ledarskap som är en kurs som huvudorganisationen själva håller i, 

samt Ledarskap för en hållbar värld som Röda Korsets egen folkhögskola förmedlar. På detta 

sätt skapar vi oss en mer bredd över vad hela verksamheten bygger på, då både 

huvudorganisationen och folkhögskolan arbetar efter samma värderingar. 
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2.2 Undersökningsmetoder – kvalitativa och kvantitativa 

Forskningsmetodiken inom samhällsvetenskapen och den företagsekonomiska forskningen 

utgår ifrån två angreppssätt, kvantitativa och kvalitativa metoder. Det som skiljer dessa två 

metoder åt är hur forskaren samlar in och analyserar data. Frågeställningen i sin forskning 

avgör vilken av metoderna man väljer, båda har sina för- och nackdelar och enligt teorin går 

båda metoderna att kombinera (Bryman & Bell 2010). Nedan kommer den kvalitativa 

ansatsen att beskrivas. 

2.2.1 Kvalitativa metoder 

Den kvalitativa analysen har som utgångspunkt att den är verbal och ger en mer djupgående 

förståelse för undersökningsobjektet. Denna metod tillger också forskaren möjligheten att ge 

en helhetsbeskrivning samt att komma nära sina undersökningsobjekt. Hermeneutiken är den 

kunskapssyn som speglar den kvalitativa metoden, där vi tolkar och förstår det som undersöks 

(Holme & Solvang 1997). Inom denna tradition försöker vi inte att finna sanningar, det vill 

säga ett orsak – verkan samband, utan istället försöker forskaren att söka sätt att förstå 

företeelser i vår värld på ett mer djupgående sätt. Kvalitativa metoder används i syfte att 

erhålla kvalitativa insikter, det vill säga hur saker och ting skall tolkas samt förstås. Inom 

denna forskningstradition är intervjuer, fokusgrupper och observationer mest använda 

(Bryman & Bell 2010). 

2.3 Val av metod – kvalitativ metod 
I vår studie har vi valt en kvalitativ ansats, detta för att få en mer djupgående insikt i vårt 

studerade objekt. Detta bygger på hermeneutiken, det vill säga att genom tolkning av 

forskning och litteratur förstå Röda Korsets ledarskapssyn inom dess ideella verksamhet 

(Holme & Solvang 1997). Genom granskning av sekundärdata vill vi förstå dess innerbörder. 

Då vi inte från början vet vad vi kommer att få fram ger oss den kvalitativa ansatsen 

möjligheten till större frihet i vårt informationssök. Kurslitteraturen som studeras har ingen 

förutbestämd inriktining på en självklar ledarskapssyn som förmedlas utan en helthet kommer 

att skildras med utgångspunkt att försöka förstå författarnas tankar. 

2.4 Datainsamling – primär och sekundärdata 

När forskaren samlar in data skiljer man på så kallad primär – och sekundärdata. Primärdata 

innefattar den data som forskaren själv samlar in ute på fältet och sekundärdata är data som 

forskaren tar från redan existerande forskning, det vill säga facklitteratur, datakällor och all 

annan text i existerande form (Björklund & Paulsson 2003). 

Undersökningen i denna kandidatuppsats bygger på granskad kurslitteratur, vilket innebär att 

data har samlats in genom redan tillgänglig information. Denna information har samlats in för 

annat ändamål och benämns då som sekundärdata. Denna studie grundar sig på facklitteratur 

framtagen av Röda Korset i utbildningssyfte samt redan skrivna teorier kring ledarskap, 

ledarskapsstilar, ideella organisationer och ideellt ledarskap, vilket kommer utgöra grunden 

för vår teoretiska referensram. 
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2.5 För och nackdelar med vald metod 

Fördelen med vår valda metod, är att primärdata inte behöver samlas in ute på fältet genom 

exempelvis enkäter eller intervjuer, utan data finns redan tillgänglig att använda, det vill säga 

litteratur samt kurskompendier, vilket i sin tur sparar både tid och pengar. Nackdelarna är 

dock att denna sekundärdata kanske inte är aktuellt för studiens syfte och beskriver 

verkligheten idag. En annan nackdel är att den information som man söker kanske inte finns 

tillgängligt och bortfallet av värdefull information kan bli hög (Bryman & Bell 2010). Ännu 

en nackdel med valet av sekundärdata kan vara tolkningarna som vi kommer att göra. Risken 

med granskningen av kurslitteraturen är att vi utgår från en redan klar syn över vad vi söker. 

Detta i sin tur kan medföra att vi letar efter just det vi skapat oss en uppfattning om och tolkar 

därefter. 

2.6 Genomförande och tillvägagångssätt 

Insamlingen av vår empiri har skett genom kontakt med kursansvariga för respektive 

utbildning. Ideellt ledarskap samt Ledarskap för en hållbar värld. Vi har därigenom fått 

tillgång till allt det material som faller inom ramen för respektive kurs, det vill säga 

kursplaner med mål och syften samt litteratur och utbildningskompendium. Utifrån detta 

material har vi i vår empiridel sammanfattat detta material samt analyserat. Likaså har vi 

sammanfattat den kurslitteratur som används. När sammanställningen av detta är klart har en 

analys av empirin gjorts och förhoppningen är att genom detta kunna besvara våra  tillhörande 

forskningsfrågor. 

2.7 Begrepp och deras mätning 
Inom kvantitativ forskning, så väl kvalitativ utgörs teorin av begrepp, samtidigt som dessa 

begrepp är utgångspunkten för genomförandet av en företagsekonomisk samt 

samhällsvetenskaplig forskning. När man talar om begreppen reliabilitet och validitet inom 

den kvalitativa forskningen, sker en så kallad assimilering av begreppen. Detta menas med att 

man inte i grunden ändrar begreppens betydelse men lägger inte lika stor vikt vid frågorna 

som rör mätning (Bryman 2006). I denna uppsats kommer begreppen extern och intern 

validitet samt intern reliabilitet att diskuteras. För att man ska kunna uppnå en hög validitet 

samt reliabilitet krävs det att man som forskare väljer en metod som bidrar med relevant 

information, detta bygger då på att man i sitt resultat ska kunna besvara de forskningsfrågor 

som man valt att utgå ifrån (Bryman & Bell 2010). 

Då denna studie grundar sig på en genomförd litteraturstudie, det vill säga att studiens resultat 

och empiri bygger på teoretiska utsagor som samlats in genom granskning av teorier samt 

analyser av kurslitteratur kan man säga att trovärdigheten är hög. Dock bygger analysen och 

resultatet på såkallad sekundärdata som har tolkats utifrån vår syn på det som lästs, vid en 

replikation av studien av andra forskare är det inte nödvändigtvis så att samma resultat 

framkommer då tolkningar är individuellt. 

2.7.1 Extern validitet 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning de resultat som vi kommer fram till kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer, det vill säga exempelvis andra ideella 

organisationer och dess ledarskapssyner. Dock anses den Externa validiteten inom den 
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kvalitativa forskningen stöta på problem, detta på grund av att de flesta forskarna använder sig 

av fallstudier eller begränsade urval (Bryman 2006).  

2.7.2 Intern validitet 

Intern validitet handlar om att det ska finnas en god överrensstämmelse mellan det vi studerar 

och det teoretiska idéer som vi utvecklar. Den interna validiteten tenderar inom den 

kvalitativa forskningen att ses som en styrka, då närvaro och delaktighet är två begrepp som 

står i fokus. Genom dessa två faktorer kan en större säkerhet fastställas mellan begrepp och 

observation (Bryman 2006).  

2.7.3 Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet handlar om att medlemmarna i forskarlaget, det vill säga vi, kommer 

överrens om hur vi ska tolka den empiri som vi samlar in (Bryman 2006). 

2.8 Kvalitén i denna studie 

 När vi talar om den externa validiteten i denna studie, vill vi säga att den är relativt 

låg, då en till granskning av en annan ideell organisation skulle varit nödvändig för att 

kunna generalisera de resultat Röda Korset givit oss. Som ovan nämnt gällande 

problem vid extern validitet anser vi problemet vara att vårt urval varit begränsat, bara 

en ideell organisation studerats. I en vidare forskning av flera ideella organisationer 

och dess ledarskapssyner skulle en högre extern validitet kunna uppnås. 

 

 Om vi sedan ser till den interna validiteten i vår studie anser vi den vara hög. Då vi 

studerat det material och den kurslitteratur som Röda Korset själva använder sig av, 

vill vi påstå att de teoretiska idéer som vi utvecklat grundar sig på stor delaktighet i 

empiri som varit relevant. Genom ett nära samarbete med kursansvariga för respektive 

kurs, Ideellt ledarskap samt Ledarskap för en hållbar värld stödjer sig våra uttalanden 

på relevant bakgrundsfakta.  

 

 Den interna reliabilitet i studien anser vi vara hög, då vi tillsammans haft samma syfte 

och mål vid granskning av empiri. Då vår utgångspunkt varit att se till Röda Korsets 

ledarskapssyn har vi gemensamt kommit överrens om vad vi i empirin vi söker samt 

tittat djupare på just ledarskapsdelarna i böckerna som vi studerat. Utifrån detta har vi 

gemensamt formulerat ett resultat och dragit slutsatser där efter. 

2.9 Källkritik 
Då vi i vår studie behövt studera en hel del litteratur inom ämnet, har det varit viktigt att den 

litteratur som vi studerat varit relevant för valt ämne. Vi har därför valt att använda oss av den 

litteratur som Röda korset inom ramen för sin utbildning valt att använda sig av vid sin 

förmedling av ledarskapet gentemot sina studenter. För att komplettera detta och för att få 

information till våran referensram som även behandlar ledarskapet, ledarskapsstilar, ideella 

organisationer och ideellt ledarskap har vi valt att granska annan litteratur utöver Röda 

Korsets. Detta för att få en rikare bild av ämnet.  

2.10. Avgränsningar 
Då vi valt att studera det ideella ledarskapet genom Röda Korsets utbildningar har vi valt att 

begränsa oss i antalet kurser vi kommer att studera. Vi kommer enbart studera de två kurserna 

som specifikt berör ämnet ideellt ledarskap. Vi kommer därmed inte gå djupare in på andra 

typer av utbildningar inom Röda Korset. Ledarskapssynen som vi eftersträvar att få fram 
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kommer endast att beröra Röda korset, vilket innebär att vårt resultat inte är generaliserbart 

till övriga ideella organisationer. 

2.11 Alternativa metoder 
Alternativa metoder till den studie som gjorts skulle kunna vara deltagande observation vid 

utbildningstillfällena. På detta vis skulle inte bara kurslitteratur granskas utan även 

undervisningsformerna skulle bli en del av studien. I tillägg till detta skulle även studenter 

som går utbildningen kunna intervjuas för att se vad de har för bild av utbildningen. För att 

bredda studieområdet och gå utanför utbildningarnas ramar skulle även intervjuer av ledare 

för Röda Korset kunna utföras. Detta för att se om ledarskapet i organisationen 

överensstämmer med den ledarskapsutbildning som Röda Korset håller i, både 

huvudorganisationen och folkhögskolan.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskriver vi den teori som ligger till grund för vår undersökning. Vi börjar 

med en övergripande beskrivning av ledarskap, ledarskapsstilar, organisationsdramer, 

ideell organisation och ideellt ledarskap.  

3.1 Ledarskap 
Ledarskap är av stort intresse inom organisationsteori och detta kan konstateras genom den 

stora mängd böcker och forskningsrapporter som finns tillgängliga. Förenklat kan man säga 

att ledarskap handlar om att få saker och ting uträttat genom andra. Ledarskap är en slags 

påverkningsprocess där syftet är att få andra människor att helst frivilligt och engagerat, agera 

för att uppnå vissa mål. Det är en social process och en förbindelse mellan ledare och de som 

blir ledda. Vid ett väl fungerande ledarskap växer medarbetarnas respekt, tillit och förtroende 

för ledaren. Därmed så förstärks ledarens auktoritet, legitimitet och ledarställning. 

Ledarskapets viktigaste uppgift är att mobilisera organisationens medarbetare och stimulera 

dem genom beslut och handling, individuellt och gemensamt, agera så att organisationens mål 

uppnås (Bruzelius & Skärvad 2011). Det ställs ofta stora krav på ledare exempelvis så är det 

viktigt att ledaren känner sin organisation väl, att han/hon är väl insatt i de uppgifter som 

medarbetarna denne leder ska utföra.  Det finns många teorier kring vad som innefattar en 

ledares egenskaper och vad som gör en till en bättre ledare. Några exempel är; att man ska ha 

en positiv människosyn, ha god självinsikt, vara inspirerande, vara bra på att kommunicera 

(Rubenowitz 2004). Andra exempel är att ledaren ska inneha personliga egenskaper som: 

Organisationsförmåga, resultatorientering, medarbetarorientering, nyfikenhet och intellektuell 

kapacitet (Bruzelius & Skärvad 2011).  

Att ha inflytande och kunna påverka är också vad ledarskap innebär. Definierar vi vad makt 

innebär finner vi samma betydelse, vilket medför att ledarskap även är att ha makt. 

Maktutövningen måste legitimeras och kan baseras på fem olika utövanden: Belöningsmakt 

(lönesättning, befordran, ledighet), bestraffningsmakt (löneavdrag, avskedande), 

positionsmakt, expertmakt, karismatisk makt. Ledaren kan välja att utöva makten själv eller 

genom decentralisering (Bruzelius & Skärvad 2011).  

Det finns även olika sätt att utöva sitt ledarskap, detta brukar kallas ledarskapsstilar. Det vill 

säga, ledarens beteendemönster och dennes olika sätt att utöva ledarskap på (Bruzelius & 

Skärvad 2011).  

3.2 Ledarskapsstilar 

Alla organisationer rymmer bestämda anspråk om framgångsrika organiserings- och 

ledarskapsstilar som ledarna tenderar att använda som manuskript för organisatorisk 

prestation. Enligt teorin finns det många olika slags ledarskapsstilar och skilda författare 

bemästrar dessa på olika vis. Ämnet gällande ledarskapsstilar har diskuterats länge och 

Goleman (2004) har i sin bok Primal Leadership utvecklat definitioner för sex olika 

ledarskapsstilar utifrån deras olika beteenden. Han beskriver dem som ”Den samförstående” 

vilket syftar till att individen kommer först. Denna typ av ledare tar sig tid till att förstå och 

uttrycka medkänsla för hur medarbetarna mår. Han sätter välfärden före organisationens mål. 

Den andra typen av ledare benämns som den ”Demokratiske” vilket förespråkar delaktighet. 

Viktiga grundstenar handlar om teamkänsla med delaktighet i beslutsprocesser. Den tredje 

stilen uttrycks som ”Coachen”, ledare men ändå medarbetare. Här sätts målen mot att hjälpa 

de anställda till utveckling. Den fjärde ledarstilen lyfter fram ”Tempo- hållaren”, vilket syftar 

till att uttrycka en tanke om att alla ska arbeta lika. Klarar jag, så klarar du. Den femte stilen 
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är ”visionären”, här arbetar ledaren utifrån tanken – jag har en dröm. Här arbetar man utifrån 

en tydlig vision om vad man vill och ska åstadkomma. Den sjätte och sista stilen är ”befälet”, 

där ledarens ord är lag, auktoritet värderas högt. 

Fler teorier talar om ledarskapsstilar och benämner dem med andra ord fast där budskapet är 

densamme som de Goleman (2004) talar om. De mest omtalade ledarstilarna behandlar 

auktoritet, demokrati, transformalitet och karisma. Utöver dessa talas det också om 

transaktionellt ledarskap samt situationsanpassat ledarskap. Nedan följer en beskrivning utav 

dessa sex. 

Auktoritär ledarskapsstil 

Granér (1994) talar om den auktoritära ledaren, och sammanfattar denna stil som en person 

som med järnhand styr sin organisation, beslut fattas bara av en person och det är ledaren 

själv. Den auktoritära ledaren ser sina anställda som maskiner, de är här av en anledning och 

det är att frambringa resultat. Sköldberg (1990) benämner denna typ av ledarstil som tragisk 

och talar om det som ett tragiskt organisationsdrama. Den tragiska ledaren arbetar mot mål 

och ser slutresultat som högsta prioritet. Denna ledarstil förespråkar ett byråkratiskt tankesätt 

där individerna tappar sina humana rättigheter och värderas inte högre än tillverkningsenheter. 

Det handlar om kontroll, där ledaren själv inte litar på sina anställdas kompetens, vilket 

medför att extra ansvar föreläggs hos ledaren själv som måste vara insatt i hela verksamheten 

(Genér 1994).  

Studier kring denna ledarstil visar på att denna styrning idag inte är särskilt framträdande. 

Man menar på att synen gällande ledarskap har förändrats och att ett effektivare ledarskap 

eftersträvas. Maskinsynsättet har i dagens organisationer tappat fäste och andra ledarstilar har 

klivit fram (Genér 1994).  

Demokratisk ledarskapsstil  

Den demokratiske ledaren benämns som en person med ett mer medarbetarperspektiv, här 

görs ingen uppdelning på medlemmarna i gruppen, utan allas röst har rätt att bli hörd. Genér 

(1994) talar om att denna ledarstil tillåter medarbetarna att aktivt agera och planera sin 

arbetsinsats. Arbetet styrs inte här av ledaren utan av de anställda själva. Forskning har visat 

på att denna typ av egenskap innefattar en mängd andra kompetenser, exempelvis menar man 

på att en demokratisk ledare besitter social kompetens, bred kunskap inom 

verksamhetsområdet samt en mer utvecklad personlig mognad (Genér 1994). Denna 

ledningsstil anses även som den mest effektiva inom verksamhetsstyrning och organisering.  

I dagen samhälle kan vi se en tydlig tendens till att just denna ledarstil är speciellt 

framträdande. Fler och fler medarbetare utbildar sig och besitter på så sätt allt större 

kompetens inom fler områden. Utbildningar leder inte bara till kunskap utan individer lär sig 

att på ett mer självgående sätt våga agera, vilket i sin tur underlättar för ett demokratiskt 

styrande där beslut kan fattas utan kontroll från någon övre uppsatt (Ruyter, Scepers & 

Wetzels 2005). 

Transformell ledarskapsstil 

Denna ledarskapsstil benämns som färgstark, stimulerande och ledaren beskrivs som 

motiverande och väldigt individanpassad. Här ser man till individerna och varje person är 

unik (Ruyter, Schepers & Wetzels 2005). Sköldberg (1990) talar om det romantiska 

organisationsdramat vilket beskriver denna ledarstil, där organisationer ses som mänskliga 

relationer.  
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Vi finner denna typ av styrning mest använd av ledare på högre nivå, där förändringar och 

beslut om långsiktiga mål fattas. Målet förefaller att handla om att få med sig hela 

organisationen genom motivation och stimulering, vilket påvisar ett humant tankesätt där 

individerna förefaller att få extra plats (Gill & Oshagbemi 2004). Sköldberg (1990) nämner 

också det komiska organisationsdramat och där helheten speglar delarna. Att använda sig av 

ett transformellt tankesätt påvisar förmögenheten till att förstå att delarna utgör helheten och 

ett funktionellt tankesätt präglar ledningsstilen. 

Karismatisk ledarskapsstil 

Den karismatiska ledaren besitter egenskaper som får de anställda att vilja följa med. 

Personliga egenskaper är faktorn som skapar den auktoritet som gör att anhängare vill följa 

samt bli ledda. I ordet karismatisk finner vi förmågan att kunna entusiasmera, inspirera samt 

kommunicera på ett sätt som göra att människor vill vara med och vara delaktiga, vilket 

grundar sig i att ledaren som besitter dessa egenskaper skapar en personlig påverkan på sina 

underordnade (Rholin 2001). 

House (1997) talar i sin teori gällande karismatiskt ledarskap om att de ledda uppfattar 

ledarens övertygelser som sanna, de ledda accepterar ledarens position utan ett ifrågasättande, 

vilket resulterar i att lydnad kan betecknas som en utav grundstenerna gällande denna typ av 

styrning. Denna typ av Lydnad benämner House (1997) som ett tecken på att makt är ett utav 

kärn behoven hos ledaren, där en stark övertygelse gällande sin egna tro och ideal är 

framträdande. Att spela på människor känslor för att skapa övertygels är den främsta 

drivkraften inom denna ledarskapsstil (House 1997).  

Transaktionellt ledarskap 

Transaktionellt ledarskap innebär att ledaren ser sin relation med de underordnade som en rad 

rationella transaktioner. Detta innebär att båda parterna, chefen och den underordnade 

förutsätter en gengäld för sin egna insats. Denna gengäld skall gagna båda parter på lika 

villkor, det kan exempelvis handla om olika slags förmåner, rättigheter till att utföra vissa 

ändamål eller bonusar. En viktig del i det transaktionella ledarskapet är att tydliga roller 

utmärker sig. Alla i organisationen tilldelas en specifik roll och tydliga riktlinjer för den rollen 

erhålls. Den transaktionella ledaren har förmågan att beskriva hur arbetsuppgifter bör utföras, 

samt hur belöningar och annat tilldelas efter prestation. Transaktionellt ledarskap innefattar 

också förmågan till att kunna förhandla och en strävan gentemot organisationens mål och 

vision står i fokus (Karlöf & Söderberg 1989). 

Situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap handlar om att kunna styra sitt ledarskap efter vem det är som 

man leder. Detta innebär att ledarskapet måste kunna anpassas beroende på vem det är som 

skall bli ledd och anpassningen beror på hur den underordnade besitter kunskaper inom det 

verksamma yrkesfältet. Denna ledarskapstyp intar ett slags rollspel, om den underordnade 

besitter stor kompetens inom ett specifikt område, tar ledaren ett steg tillbaka. Om fallet inte 

är så och den underordnade saknar kompetens tar ledaren ett steg framåt och intar en mer 

styrande position (Karlöf & Söderberg 1989). Denna typ av ledarsstil har idagens samhälle 

fått en mycket framträdande roll, kärnan i ledningsstilen befattar att ledaren nyttjar alla de 

olika ledarskapsstilarna beroende på vilken situation som råder (Karlöf & Söderberg 1989). 
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3.3 Organisationsdramer – Tragiskt, romantiskt, komiskt och 

satiriskt 
Varje organisationsdrama rymmer bestämda anspråk om framgångsrika organiserings- och 

ledarskapsstilar som ledarna tenderar att använda som manuskript för organisatorisk 

prestation (Sköldberg 1990).  

Tragiskt organisationsdrama 

Det tragiska organisationsdramat präglas av tankesättet att människan är en maskin, och lagar 

och regler är ledarens sätt att styra dessa maskiner mot organisationens mål. Allt präglas av 

regler, och den egna initiativ eller påverkansinstinkten får ej förekomma. Organisationen 

består av ett tankesätt, det vill säga ledarens tankesätt och det är detta synsätt som efterföljs. 

Den tragiska ledaren är väldigt målstyrd och sammanfaller att vilja ha rutiner som ser 

likadana ut, detta speglar då det maskinella tankesättet där medarbetarna arbetar på rutin och 

där avbrott är en kostnad. Man kan sammanfatta den tragiska ledaren som enformig, där 

kreativitet eller initiativförmåga inte faller inom ramen för kostnadseffektivitet, här handlar 

ledaren efter tid och beräkningar vilket utgör grunden för framgång (Sköldberg 1990). 

Romantiskt organisationsdrama 

Det romantiska organisationsdramat innefattar ett mer humant tankesätt där ledaren ser sina 

medarbetare som individer och där mänskliga relationer är i fokus. Till skillnad mot det 

tragiska organisationsdramat ser man möjligheter i kreativitet och initiativförmåga. Här ses de 

personliga resurserna som tillgångar för kostnadseffektivitet och målstyrning. Inom detta 

drama finns inga generella riktlinjer eller regler, processen är som ett flöde, där allt kan 

hända. Huvudfokus inom detta drama är att individerna (medarbetarna) ska finna sig själva 

och genom att interagera med andra. Ledaren med ett romantiskt synsätt tänker i termer av 

metaforer vilket menas med att den inre meningen med handlingar står i fokus, allt sker av en 

anledning och inget är förutbestämt (Sköldberg 1990). 

Komiskt organisationsdrama 

Det komiska organisationsdramat präglas av systemsynsättet. Systemsynsättet beskriver ett 

sätt av hur en organisation är uppbyggd. Detta system påvisar betydelsen av systemet och dess 

delsystem eller skilda komponenter. Detta synsätt präglas av ett biologiskt tankesätt där man 

ser organisationen som ett öppet system som är ofri av och har ett utbyte av sin omgivning. 

Det handlar om att se till helheten, vilket i sin tur förespråkar att delsystemen är anpassade till 

varandra och hjälper varandras funktion. Det talas om jämvikt, dynamisk jämvikt att upplösas 

i harmoni och allmänförsoning. Att finna balans trots yttre störningar och tillsammans genom 

organisationens funktioner upprätthålla dess mål. Komedins drama bygger också på 

funktionalismen. Vilket är en mental teori som bygger på filosofiska hypoteser att varje 

känsla eller tanke i vårt sinne sammanförs endast med tanken att alla har en funktion. Man 

talar om hjärnan och medvetandet och studien av dess olika funktioner snarare än dess 

struktur.  

”Funktionalismen.  Strukturerna, som innehåller aktörer, upprätthåller systemets (mål) 

genom sina funktioner, trots störningar från omgivningen” (Sköldberg 1990, s. 147). 

Det handlar om att alla komponenterna tillsammans interagerar och tillsammans bildar ett 

system, vilket bygger på systemteorins tankesätt, där allt mänskligt handlande och problem 

sker i ett samspel mellan människor och som inte kan förklaras utifrån den individuelle 
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personens medfödda egenskaper. Ledaren med ett komiskt angreppsätt tror på det lyckliga 

slutet, allt ordnar sig genom att alla delar tillsammans skapar denna helhet (sköldberg 1990). 

Satiriskt organisationsdrama 

Satirens organisationsdrama dekonstruerar de ovan nämnda dramerna, här visar sig en ledare 

som ser bakom fasader och urskiljer den egentliga meningen. Vi kan genom satiren finna 

andra vägar att gå och på så sätt skapa nya förutsättningar för framgång. Sköldberg (1990) 

menar på att genom den satiriske ledaren kan vi komma längre, då ifrågasättandet är ett 

faktum .  

3.4 Ideell organisation 
En ideell organisation är en icke statlig organisation, vilket innebär att kommersiella mål inte 

är aktuella, Organisationen präglas alltså av ideella mål, vilket innebär att intresset och 

välviljan styr ens drivkraft. När man talar om ideella verksamheter är definitionen väldigt vid 

men det man kan säga är att den inte är ihopkopplad med en stadsmakt eller förefaller att 

ägnas åt kommersiell verksamhet, det vill säga har ett vinstdrivande intresse (Leopold 2006). 

Nationalencyklopedin beskriver ideella organisationer som en sammanslutning av lokala, 

fristående och eller gemensamma riksorganisationer med utgångspunkt att arbeta mot 

medlemmarnas gemensamma syften att utesluta vinstintressen. I boken Management control 

in nonprofit organizations (2003) beskrivs den ideella organisationen utifrån dess tjänster och 

att dessa tjänster ska ha som utgångspunkt att skapa ett välbefinnande för allmänheten. 

Utifrån dessa tjänster kan man sedan mäta organisationens framgång. Den ideella 

organisationen definieras också utifrån skillnaden mellan ett ideellt och ett kommersiellt 

intresse där den ideella verksamheten strävar efter resultat utifrån redan tillgängliga resurser. 

Leopol (2006, S.43) uttrycker sig såhär gällande den ideella verksamheten "Verksamhetens 

unika fördel är att den gör det möjligt för jämlikar att verka tillsammans" Alla andra 

organisationstyper är ojämlika. Verksamheten bygger på principen "en man en röst" och på 

att medlemmarna kan såväl välja som avsätta ledningen. 

Enligt författarna Anthony & Young (2003) utmärks ideella organisationer av fem punkter, 

den ska vara formell, vilket innebär att någon slags av fast punkt måste finnas, detta kan vara 

en styrelse eller olika stadgar som utgör en grund för verksamheten. Organisationen ska även 

vara privat, vilket innebär att den inte är statlig. Någon utdelning av vinster får ej göras 

mellan ägare och huvudmän, organisationen måste vara ett självstyre, vilket syftar till att den 

inte får vara en del av någon annan verksamhet och till sist ska organisationen präglas av 

idealitet, bidrag och välvilja ska spegla organisationens syfte. 

Ideella organisationer står alltid inför förändringar, det ingår i en naturlig del. De flesta 

förändringar, även det mycket betydande sker oftast spontant, successivt utan att någon direkt 

leder dem. En del sådana förändringar är positiva och andra kan vara negativa. De spontana 

förändringarna utlöses oftast genom förändringar utanför eller inom organisationen (Leopold 

2006). Sedan finns det även planerade förändringar, sådana som ledningen skapar för att 

uppnå ett visst mål. Det medvetna förändringsarbetet har alltid ett utgångsläge, en process och 

ett mål (Leopold 2006) 

Utgångsläge -> Förändringsprocess 1) strategi 2) intervention -> Mål 

”Endast den högsta ledningen för en organisation har makt och legitimitet att genomföra och 

vidmakthålla förändringar. Allt förändringsarbete står och faller därför med ledaren eller 

ledarna. Framgångsrika förändringar är därför resultat av 1) ett starkt och modigt ledarskap 

2) en väl genomförd förändringsprocess.” (Leopold 2006, s. 266). 
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Ett gott förändringsarbete bygger på en klar förståelse av verksamheten, dess konsekvenser 

och omgivning. De som leder detta arbete måste därför ha förståelse för organisations – och 

förändringsteorier och veta hur man använder dem i specifika situationer (Leopold 2006).  

Röda Korsets ideella verksamhet är inriktade på humanitärt bistånd, och här följer några 

exempel på andra organisationer som verkar inom samma område:  

Rädda Barnen 

”Rädda Barnen är en politiskt och religöst obunden folkrörelse med verksamhet i både 

Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med barnkonventionen som grund arbetar vi 

för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
6
” 

Läkare utan gränser 

”Läkare Utan Gränser (Médecins Sans Frontières) ger humanitär medicinsk katastrofhjälp 

till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer 

samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk 

isolering.
7
” 

Individuell Människohjälp (IM) 

”IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och 

utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tolv länder världen över. IM 

arbetar långsiktigt och nära tillsammans med människor på plats. De samarbetar med lokala 

organisationer och eldsjälar, inom områdena utbildning, hälsa, försörjning och integration. 

Deras insatser utformas som hjälp till självhjälp och nya verksamheter börjar i liten skala.
8
”  

3.5 Ideellt ledarskap 
Det ideella ledarskapet beskrivs med en kunskapsbas som är väldigt låg. Erfarenheter och 

utbildningar är i allmänhet korta och ett brinnande intresse ligger till grund för dess arbete. 

Dessa kunskapsluckor inom ledarskapsämnet byggs i stället upp av en passion och en 

kreativitet för arbetet och detta är något som vi idag ofta ser fattas hos ledare inom 

kommersiella företagsstrukturer. Om vi sedan ser till utvecklingen av ideellt ledarskapsstyrda 

organisationer ser vi att denna bristande kunskap lutar mot att även detta typ ledarskap 

behöver öka sina kunskaper inom management området, detta för att stabilisera ojämlikheten 

mellan kommersiellt styrda organisationer och ideellt styrda (Dym & Hutson 2005). Dock ses 

en problematik kring detta, då huvudsyftet med den ideella verksamheten är ett icke 

vinstintresse och genom att skapa ett mer kommersiellt styrt tankesätt finnes risken av ett 

misslyckande. Den vinstrivande utgångspunkten kan skapa ett förvirrat ledarskap där 

ursprungsidén bakom det ideella arbetet glöms bort (Leopold 2006).  

Att leda en ideell förening kallar Leopold (2006, s. 243) för det fjärrstyrda ledarskapet. Han 

menar på att det fjärrstyrda ledarskapet bygger på något helt annat än det direkta ledarskapet. 

Det gäller att ledaren inspirerar, motiverar och skapar samhörighet. Detta har sin tyngdpunkt i 

ledarskapet då insatserna i verksamheten sker ideellt, men på grund av verksamhetens struktur 

                                                           
6
 http://www.rb.se/omraddabarnen/Pages/default.aspx  

7
 http://www.lakareutangranser.se/uppdrag/  

8
 http://manniskohjalp.se/im-ar-bistand-och-engagemang  

http://www.rb.se/omraddabarnen/Pages/default.aspx
http://www.lakareutangranser.se/uppdrag/
http://manniskohjalp.se/im-ar-bistand-och-engagemang
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så blir det hela än svårare. Det talas därför om vikten att systematiskt utbilda och träna de 

frivilliga som det första steget i det ideella ledarskapet. Folkrörelser ledda främst med hjälp av 

utbildning och det som lärs ut är den främsta kunskap som står till grund för att 

organisationen ska kunna fungera (Leopold 2006). Det handlar om att ta fasta på mål, 

strategier, ideologier, verksamheterna, organisationen och individuella metoder. När det 

kommer till viktigare dialoger inom organisationen krävs möten ansikte mot ansikte, då det 

handlar om exempelvis distriktssammandragningar. Det är då svårt för den ensamme 

generalsekreteraren i att hinna med ena en liten del av detta, så därför sker det allt som oftast 

via ombud. Ombuden sköter dialogen ute på lokala avdelningar på uppdrag av ledningen. 

Viktigt för det ideella ledarskapet blir därför: Masskommunikation via exempelvis välgjorda 

skrivelser och direktadresserade tidningar. Mottagarstyrd hämtinformation är också en viktig 

del, som ger en mer ingående kompletterad information för de som behöver.  

Grundstenarna i det ideella ledarskapet blir: 

- ”Utbildning och träning, som skapar en gemensam syn och handling. 

- Distrikten, som håller igång dialogen och leder som koordinerar regionalt.  

- Intern masskommunikation: ett aktivt informationsflöde som även kvalitetssäkrar 

dialogen. 

- Mottagarstyrd hämtinformation: ger kompletterad information till de som behöver det, 

för förtydligande os” 

 

(Leopold 2006, s. 245).  

Folkrörelser som Röda Korset behöver ett starkt, konsekvent, tålmodigt, tydligt och ett 

mycket synligt ledarskap. Det behövs starka ledare för att leda och hålla vid liv 

demokratiprocessen, där organisationen arbetar fram sina planer och mål. Den starka ledaren 

behövs även för att hålla genomförandeprocessen i schack, där verksamheten genomför de 

beslut som fattats samt driver vidare verksamheten (Leopold 2006).  

3.9 Sammanfattning och motiv till vald teoriram 
Som vi tidigare nämnt så innefattar begreppet ledarskap många aspekter, där av är det svårt att 

komma fram till en entydig definition. Vad vi kommit fram till är att det är en process av olika 

mottagar - och sändarsignaler och där ledaren är den som avsänder och medarbetarna dem 

som mottager. Det finns flera olika typer av ledare och i vårt fall har vi valt att inrikta oss 

gentemot den ideella ledaren i ideella organisationer. Dock har vi valt att i vår referensram att 

både beskriva ledarskap generellt samt att beskriva hur den ideella ledaren definieras. Vi har 

valt att benämna grundläggande teorier då ledarskapet i sin helhet utgör grunden för studien. 

Ledarskap behandlar inte bara begreppet att styra utan också skilda ledarskapsstilar som 

anpassar sig bäst i olika situationer. De ledarskapsstilar som vi valt att ta upp är det mest 

generella och de som teorierna beskriver mest, vi anser även att dessa skilda stilar är av 

relevans då vårt mål med studien är att definiera vilken ledarskapsstil som Röda Korset ger 

uttryck för genom sina utbildningar, därför har detta en självklar plats i teoriavsnittet. Vi har 

också valt att benämna organisationsdramer, vilket också är ett sätt att beskriva ledare på. 

Dessa dramer ger uttryck för skilda ledningsstilar på ett narrativt sätt.  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att beskriva all det empiriska material som ligger till grund för vår 

undersökning. Det vill säga kurslitteratur sammankopplat med Röda Korsets utbildningar, 

utbildningarnas disposition, bakgrund och syfte. Materialet har vi blivit tilldelade av 

kursansvarige för respektive kurs. Linda Folke (Ideellt ledarskap) och Göran Nordling 

(Ledarskap för en hållbar värld). Studiekompendiet som används för analys i ideellt 

ledarskap är ej tillgängligt för allmänheten, för information om kursmaterial kontakta 

Linda Folke kursansvarig för Röda Korset. Vi kommer börja med en introduktion till Röda 

Korsets verksamhet, utbildning och folkhögskola.  

4.1 Röda Korset 
Röda Korset är världens största humanitära nätverk. Organisationen tog sin första form på 

slagfältet i Seferino. År 1859 bevittnade den schweiziske bankiren Henry Dunant ett totalt 

kaos som rådde efter slaget mellan fransk-sardinska och österrikiska styrkor. På slagfältet låg 

övergivna, sårade, döende och döda soldater. Henry Dunant började då, tillsammans med ett 

antal frivilliga kvinnor från bygden, att organisera hjälpen till alla de tusentals som låg sårade. 

Upplevelsen ledde Henry till att ta ett initiativ till en internationell konferens i Genéve. Där 

antogs år 1964 den första Genévekonventionen som lade grunden till internationella 

humanitära rätten. Henry tog även initiativ till att en förening, Röda Korset, skulle utvecklas i 

varje land. Syftet var att utbilda frivilliga att ta hand om sårade och sjuka i krig. Genom 

ihärdigt påtryckande för sin idé och sina goda kunskaper. Lyckades Henry få till stånd en 

konferens i Genéve där 14 regeringar var representerade. Konferensen ledde till att den första 

internationella rödakorskommittén bildades 1863, vilket även räknas som året då Röda Korset 

föddes
9
.  

Svenska Röda Korset grundades år 1865 den 24 maj. De första åren bestod av förberedelser 

inför humanitära insatser i eventuella krig. Även en sjuksköterskeutbildning startades. Sedan 

starten för Svenska Röda Korset har de bistått sina systerföreningar runtom i världen med 

både finansiell, materiell och personell hjälp
10

.  

Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och 

hur det uppstår. Organisationen finns i 186 länder och har cirka 100 miljoner medlemmar och 

av dessa är cirka 188 000 frivilliga medlemmar ifrån Sverige. Ungefär 29 000 av dessa 

engagerar sig varje vecka frivilligt i deras olika organisationer. Svenska Röda Korset är 

Sveriges största humanitära organisation och har idag 1132 lokala Röda Korsföreningar 

runtom i landet. Det lokala arbetet skiljer sig åt från ort till ort då det finns olika behov på 

olika platser i landet. Fyra olika organ har koppling till Svenska Röda Korset: Röda Korsets 

behandlingscenter för tortyrskadade flyktingar i Stockholm, Röda Korsets folkhögskola, Röda 

Korsets Högskola och Röda Korsets sjukhus, vilket även gäller för Röda Korsets 

Ungdomsförbund samarbetar inom barn- och ungdomsverksamhet i Sverige
11

  

Styrningen inom svenska Röda Korset utföras i huvudsak genom en demokratisk förening 

som styrs av förtroendevalda. Styrningen sker i huvudsak genom Riksstämman, 

centralstyrelsen, revisorerna och ledningen. Vart fjärde år infaller en så kallad Riksstämma, 

som är föreningens högst beslutande organ och är ett forum där medlemmar genom sina 

ombud utövar sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter. Riksstämman väljer 

                                                           
9
 http://www.redcross.se/om-oss/historik/  

10
 http://www.redcross.se/om-oss/historik/  

11
 http://www.redcross.se/PageFiles/1046/Arsredovisning_2010.pdf  

http://www.redcross.se/om-oss/historik/
http://www.redcross.se/om-oss/historik/
http://www.redcross.se/PageFiles/1046/Arsredovisning_2010.pdf
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centralstyrelse och beslutar om verksamhetsinriktning och prioritering för föreningen. 

Centralstyrelsen är i sin tur det högst beslutande organet mellan Riksstämmorna och har det 

yttersta ansvaret för att stämmans avgöranden utförs. Centralstyrelsen bistås av en 

tjänstemannaorganisation under ledning av en generalsekreterare. Revisorerna för 

centralstyrelsen väljs ut av Riksstämman. Den ena revisorn är förtroendevald föreningsrevisor 

och den andra är auktoriserad. Huvudkontoret för Röda Korset ligger i Stockholm och 

organisationen leds av generalsekreteraren
12

.  

Röda Korset har sju grundprinciper som förenar medlemmarna i alla rödakors- och halvmåne 

föreningar runt om i världen. Grundprinciperna är konstruerade som verktyg ur en 

verktygslåda. Vid rätt hantering ger de styrka och möjlighet att navigera rätt i ofta väldigt 

svåra situationer, det kan vara alltifrån enskilda medlemmars dilemman till komplikationer 

vid stora katastrofer. Röda Korsets sju grundprinciper utgör även deras värderingar. Det är 

dessa principer som håller samman verksamheten och som alla frivilliga måste ställa sig 

bakom för att kunna arbete i organisationen.  

De två första principerna beskriver Röda Korsets mål, därefter följer två principer som 

beskriver deras medel och de tre sista handlar om deras organisation: 

”Humanitet 

Röda Korset arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda liv 

och hälsa samt verka för fred. 

Opartiskhet  

Vi gör ingen skillnad mellan vilken religion man praktiserar, etnisk tillhörighet, nationalitet 

eller vilka politiska åsikter man har. Vi tar ställning mot alla former av diskriminering. Vi 

verkar för att det ska finnas en mångfald i vår organisation där alla som delar våra 

värderingar är välkomna. 

Neutralitet 

För att förtroendet för Röda Korset som humanitär organisation ska bevaras tar. Röda 

Korset aldrig ställning i konflikter. Vi tar ställning för den enskilda människan. 

 

Självständighet 

Vi är oberoende och fria. Vi kan samarbeta med regeringar eller myndigheter, men bara om 

samarbetet stämmer överens med våra grundprinciper. 

 

Frivillighet 

Vår verksamhet bygger på frivilligt arbete. Det är frivilligt att engagera sig i och frivilligt att 

ta emot stöd från Röda Korset. 

 

                                                           
12

http://www.redcross.se/om-oss/kontroll-och-revision/mer-om-var-styrning-och-interna-kontroll/  

http://www.redcross.se/om-oss/kontroll-och-revision/mer-om-var-styrning-och-interna-kontroll/
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Enhet 

Det finns bara en rödakorsförening i varje land och Röda Korset finns i de flesta länder. 

Universalitet 

Alla rödakorsföreningar tar solidariskt ansvar för varandra. Föreningarna har en skyldighet 

att hjälpa varandra och en rättighet att söka hjälp hos varandra.”  

(Kompendium 2012, s.5) 

 

4.2 Röda korsets utbildning 

Röda korset, allmän kurs – Kurs för ordförande och frivilligledare, ideellt ledarskap 

Röda Korset har på deras hemsida även allmänna kurser som tar upp ämnet ”ideellt 

ledarskap” en kurs som sträcker sig på sexton studietimmar. Kursen är på grundläggande nivå 

där målgruppen är samtliga frivilliga ledare i Röda Korset, vilket även innebär att gruppen är 

blandad vad gäller förkunskaper och erfarenheter av ledarskap. I kursen står röda korset för 

det egna kursmaterialet som används och förutom ledarskap i allmänhet går de även specifikt 

in på ledarskap inom Röda Korset. Kursen innehåller praktisk tillämpning av ledarskap varvat 

med teori.  

4.3 Röda Korsets Folkhögskola 
Röda Korsets Folkhögskola startade år 1990. Sedan start har folkhögskolan gjort en del 

omstruktureringar, år 2010 flyttade skolan till Skärholmens centrum där skolan samlat sina 

samtliga längre kurser och där det även erbjuds ett forum för humanitära värderingar
13

.   

Folkhögskolan erbjuder allmänna kurser i ämnen som fördjupar ens kunskaper om det 

svenska samhället och dess roll i världen
14

. Kunskaper som fördjupar en och tränar en i det 

svenska språket och ger en större inblick i det svenska samhället
15

. Folkhögskolan erbjuder 

även något som de kallar ”särskilda kurser” som bland annat belyser ungas rätt i världen och 

ger en bredare kunskap i mänskliga rättigheter för barn och unga
16

.  

En annan kurs som också står inom denna kategori är ”Ledarskap för en hållbar värld”
17

. Det 

är en ettårig ledarskapsutbildning som röda korset utformat.  Kursen vänder sig till studenter 

som vill ta sitt ledarskap till en hållbar värld. Utbildningen börjar med en introduktion till 

röda korsets ”öppna” ledarskapsutbildning ”ideellt ledarskap” som är en introduktion till 

resten av kursen. Utbildningen har en stark anknytning till det ideella ledarskapet.  

4.4 Ideellt ledarskap (2 dagars kurs) 
Röda Korset strävar efter att utvecklas till en lärande organisation. Enligt Röda Korsets 

bildningspolicy, ”en viktig uppgift för varje nationell förening är att stärka föreningens 

mänskliga resurser. Det sker bl.a. genom stimulans för utbyte av kunskap, erfarenhet och 

idéer, bättre system för rekrytering och urval av medarbetare och ledare samt utbildning.” 

                                                           
13

 http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/om-oss  
14

 http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/vi-i-varlden   
15

 http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/hemma-i-sverige-baskurs  
16

 http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/ungas-ratt-i-varlden  

17
 http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/wp-content/uploads/2012/03/Ledarskap-1213-21.2-3.pdf  
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http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/ungas-ratt-i-varlden
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(Linda Folke 2012). Med detta i tanken har ledarskapsfrågor alltid varit betonad, men i olika 

bildningsformer. Kursen Ideellt Ledarskap startades 1993 som ersatte kursen 

Handledarutbildningen. Handledarutbildningen var verksamhetsbaserad och hade deltagarens 

verksamhet i fokus. Föreningsenheten såg ett behov som hade ledarskap i fokus och därför 

skapades en utbildning som anpassades till alla frivilliga ledare oavsett verksamhet. Till en 

början var utbildningen under fyra helgdagar med betalda tjänstemän från Röda Korset som 

utbildare. Med tiden framkom det att det var svårt att be kursdeltagarna att ge upp två av sina 

helger åt utbildningen, därför minskades utbildningen ned till 16 timmar under två helgdagar, 

som den är idag (ibid).  I början av 2000-talet började efterfrågan för att kvalitetssäkra 

utbildningen att växa. Med detta lades tonvikten på pedagogik med fokus på aktivt 

deltagande, såsom att ha övningar och diskussioner vid sidan av informationen. Under 2004 

fick feedbackmetoden en starkare roll när Region Syd gjorde utbildningsbedömningar och 

effektutvärderingar genom enkätundersökningar. Året 2005 genomförde psykologistudenter 

vid Stockholms Universitet en helhetsutvärdering av Ideellt Ledarskap som visade att 

utbildningen levde upp till sina mål (ibid).  Någonting som kunde förändras var hur 

utbildningen tog upp konflikthantering och delegering av ansvar då det visades stämma dåligt 

överens med verkligheten. Med hänsyn till uppgivna rekommendationer förändrades 

innehållet så att mindre tid spenderades på konflikthantering och istället har 

fortbildningstillfällen fokuserat på detta. Ytterligare en stor förändring var 2005/2006 när 

frivilliga rekryterades som utbildare.  År 2010 blev Lärandeenheten ansvarig för utbildningen 

och i nuläget genomförs utbildningen ungefär tio gånger om året på tio olika platser, oftast 

styrd av efterfrågan. Mångfalden bland kursdeltagarna speglar organisationens frivilliga och 

medlemmar. Åldern på deltagarna varierar men när det gäller etnicitet och kön är det ofta 

samma profiler. Huvudmålet med utbildningen är att deltagaren ska, genom ökad 

självkännedom samt kunskap om hur individer och grupper fungerar, känna sig trygga i 

ledarrollen och uppleva att uppdraget som ideell ledare är tydligt (ibid).  

4.4.1 Kursens mål 

o ”Att ha kunskap om ledarens uppdrag i organisationen 

o Att ha kunskap om ledarrollens olika delar med avseende på: Planering, rekrytering, 

stöd, utveckling, uppföljning och avveckling. 

o Att ha kunskap om normer och värderingar relaterat till ledarrollen. 

o Att kunskap om olika ledarstilar. 

o Att kunna urskilja olika faser i en grupps utvecklingsskeenden. 

o Att känna till förutsättningar för kommunikation och samarbete. 

o Att kunna förstå vikten av konflikthantering. 

o Att kunna använda feedback som arbetsmetod.”  

(Linda Folke 2012). 

4.4.2 Utbildningsmaterial 

Inom kursen för Ideellt ledarskap används en så kallad utbildningskatalog, motsvarande 38 

sidor. Denna katalog förutsätter att ett gemensamt utbyte av kunskaper och erfarenheter ligger 

i fokus under hela utbildningsdagen. Målet är att med stöd ifrån Röda korset, stödja sina 

elever i deras process mot ett lyckat ledarskap. Syftet med det ideella ledarskapet beskrivs i 

termer av att man som ledare arbetar tillsammans med sina medarbetare och på så sätt 

utvecklas i sin roll.  Kursmaterialet är uppdelat i 5 olika steg, där ledarskapets plattform är 

utgångspunkten. Därefter behandlas ledarens uppdrag och ansvar, att vara en grupp, att vara 

en ledare och till sist utveckling – ett ständigt pågående arbete. Nedan följer en 

sammanfattning på kurskatalogen Ideellt ledarskap, kompendium (2012).  
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Ledarskapets plattform 

Den första delen i utbildningskatalogen börjar med att introducera Röda Korsets sju 

grundprinciper som utgör deras värderingar. Värderingarnas innehåll och beskrivning finner 

ni närmre presenterade i punkt 4.1.   

Vidare så benämns vikten av att ledaren ska följa de regler som finns uppsatta och arbeta efter 

frivilligpolicyn och mångfaldspolicyn, som ledarna kan hämta på Röda Korsets 

föreningsnätverk, Rednet.  

Ledarskapet inom Röda Korset utgår från organisationens idé. Det påverkas även av ett antal 

faktorer som de grovt delar in i fyra delar och som har stor betydelse för hur den enskilde 

ledaren tar sitt ansvar och genomför sina uppgifter. Tillsammans bildar dessa delar 

ledarskapets arena. De fyra komponenterna består av Samhället, Organisationen, gruppen och 

individen och när dessa delar samverkar skapas ett bra ledarskap. Vidare finner vi denna 

förklaring i utbildningskatalogen ; 

 

”I vårt samhälle, i Sverige och i övriga världen finns en mängd mänskliga behov av hjälp. 

För Röda Korset gäller det att uppmärksamma och undersöka behoven för att kunna 

prioritera och använda resurserna rätt. Vi måste ständigt pröva våra verksamheter mot 

behoven i samhället och mot vårt uppdrag. Både du som individ, gruppmedlemmarna och 

Röda Korset påverkas av de förändringar som kontinuerligt sker i samhället.” 

(Kompendium 2012, s.7) 

 

Ledarens uppdrag och ansvar 

Vad gäller ledarens uppdrag och ansvar, har ledaren ansvar för hela gruppen, att ledaren 

arbetar i enlighet med organisationens mål samt verksamhetens normer. Ett bra fungerande 

ledarskap beskrivs genom ”kuggar i ett maskineri” där ledaren behöver delegera ut uppgifter 

och ansvar åt alla kuggar i maskineriet då han/hon inte kan fylla alla behov ensam. Därför 

benämns även vikten av att ledaren känner till sina medarbetares kunskap för att kunna 

fördela ut arbetet på bästa vis. För att lyckas med detta på bästa vis ska arbetet följa en cykel, 

som har sin utgångspunkt i en behovsanalys följt av planering, rekrytering, information, stöd 

och handledning, utveckling, uppföljning och utvärdering som slutligen mynnar ut i 

avveckling.  

 

Att känna sig trygg som ledare är av stor vikt, vilket ansvar och befogenheter som ligger på 

ens axlar är viktigt att vara klar över. Det är i sin tur även organisationens ansvar att ledaren 

har fått den information och det stöd som krävs. Om man inte har tillräckligt med kunskap 

inom något område är det viktigt att man vet vart man ska vända sig.  

 

Frivilligledarens uppdrag delas in i dessa punkter: 

 

”     - Ansvara för och leda gruppen och dess verksamhet utifrån riktlinjer, 

 

- Rekrytera och introducera nya frivilliga till verksamheten och även ibland 

avskilja frivilliga från sitt uppdrag, 

 

- Planera och samordna verksamheten, 

 

- Följa upp verksamheten utifrån plan och budget och rapportera till uppdragsgivaren, 
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- Utveckla verksamheten utifrån lokala behov (LUKS) i samråd med uppdragsgivare, 

frivilliga och brukare 

 

- Årligen lämna förslag på verksamhetsplan och budget till uppdragsgivaren, 

 

- Ge stöd, uppmuntran och kompetensutveckling till gruppens frivilliga”  

 

(Kompendium 2012, s.15). 

 

Att vara en grupp 

”En grupp består av ett antal individer som arbetar tillsammans för ett gemensamt 

mål och som var och en är beroende av varandra för att resultatet ska bli så bra 

som möjligt.“  

(Kompendium 2012, s.18) 

Detta Kapitel tar upp vilka förutsättningar som krävs för att kunna arbeta i grupp. Vikten av 

att kunna samarbeta vilket förutsätter att alla medlemmar i gruppen levererar utifrån dennes 

uppdrag, så att gruppen gemensamt kan nå sina mål. För att detta ska bli möjligt nämns två 

förutsättningar; organisatoriska och psykologiska. De organisatoriska förutsättningarna 

handlar om att alla måste förstå helheten, att det finns möjligheter till kommunikation, att det 

finns möjlighet att hjälpas åt. De psykologiska förutsättningarna handlar om att det råder 

ömsesidig tillit och trygghet i gruppen, att alla vill samarbeta. Gruppens intressen går före 

individens.  

Vidare beskrivs en så kallad grupprocess, det är den process som gör att ett antal människor 

tillsammans blir en effektiv arbetsgrupp, därmed går man igenom ett antal faser som grupp. 

Ingen fas går att hoppa över däremot tar det olika lång tid för grupper att gå igenom de olika 

faserna. Processen beskrivs med hjälp utav av teorin som kallas FIRO Will Schultz 

(Fundamental Interpersonal Relationship Orientation) (Kompendium 2012, s.20), en teori om 

relationer mellan människor. Fasen börjar med att tillhöra (försöka lära känna varandra) 

därefter gemyt (känslan av att alla är med i gruppen), rollsökning (börja klarlägga vilka roller 

var och en ska ha), idyll (att uppleva en stark vi-känsla i gruppen) och slutligen samhörighet 

(man vågar ta och ge konstruktiv kritik och utvecklas tillsammans).  

Att vara en ledare 

”Ledarskap är förmågan att kunna utnyttja individernas samlade kapacitet för att 

effektivt nå det gemensamma målet.” 

 (Kompendium 2012, s.23) 

Det goda ledarskapet består av tre punkter enligt Röda Korset: 

- ”Tydligt och ledande: Det ska inte råda några som helst tvivel över vem som bär det 

högsta ansvaret och i vems hand som avgör. Ledaren måste därför fatta tydliga beslut 

som ligger inom ramen för uppdraget. 

 

- Lyssnande och förstående: Som ledare ska man visa respekt och ha förtroende för 

sina medarbetare och samtidigt visa det tydligt. Ledaren ska uppmuntra vid framgång, 
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ställa upp vid problem och ge stöd till var och ansvar utifrån individuella behov och 

utgångspunkter.  

 

 

- Motiverande: ledaren ska stärka engagemanget ute hos medarbetarna, föra en dialog 

om verksamheten, motivera och skapa delaktighet i verksamhetens mål. Vi arbetar på 

som bäst när vi trivs och är motiverande inför vår uppgift.”  

 

(Kompendium 2012, s.24) 

Ledare är idag inte renodlade demokrater eller auktoritära utan alla ledare praktiserar en 

blandning av olika ledarskapsstilar och agerar olika i olika situationer beroende på 

förhållandena. Utifrån Röda Korsets sammansatta bild av ledarskap och dess 

beståndsdelar slår de fast att så väl målet, uppgiften som individerna i gruppen påverkar 

ledarens val av ledarskapsstil. En ledare som känner sin grupp och dess mognad kan 

därför bäst välja det ledarskapsbeteende som är mest effektivt. För att utföra uppgifter och 

för att utveckla gruppen framåt krävs olika former av ledarskap. Röda Korset talar om tre 

skilda sätt att leda en grupp som utgår ifrån FIRO-modellen (tillhöra och rollsökningsfas): 

- ”M-Makt (tillhöra): En ledare som visar makt är en ledare som ger gruppen en satt 

struktur att arbeta efter, som förmedlar kunskap om uppgift samt mål. För att skapa 

trygghet informerar ledaren om vilka regler som gäller för gruppen och 

verksamheten. 

 

- H-Handling (rollsökningsfas): Ledarens uppgift blir här att uppmuntra medarbetarna, 

ta initiativ till konstruktiv feedback, hantera konflikter och vara lyhörd inför gruppens 

behov.  

- A-Auktoritet: Gruppen förlitar sig på ledarens auktoritet, gruppen har förtroende för 

sin ledare och därmed kan ansvaret inom gruppen fördelas” 

 

(Kompendium 2012, s.25).  

Varje individs ledarstil måste stämma överens med dennes egna värderingar och personlighet. 

Ledarskap bygger på engagemang och övertygelse. Kommunikationen är viktigt för ledaren, 

detta för att kunna nå fram till sina medarbetare. Som ledare är man själv oftast insatt och har 

en tydlig bild över vad som behöver göras, här gäller det att förmedla detta till sina 

medarbetare. Utan att medarbetarna känner sig okunniga eller otillräckliga.  Ledaren ska 

kunna bemöta varje individ utifrån dennes förutsättningar. ”Öppenhet i kommunikationen 

innebär en ärlig, tydlig och öppen attityd i mötet med gruppen. Samarbete kräver öppen 

dialog utifrån ärliga avsikter. Tänk på att kunskap är makt, undanhåll inte gruppen viktiga 

upplysningar även om det handlar om obehagligheter” (Kompendium 2012, s. 27).  

Sista delen av detta kapitel behandlar konflikter. Olika typer av konflikter belyses såsom; 

sakkonflikt (att vara oenig i en sak, fakta, ett problem), rollkonflikt (de olika delarna av rollen 

stämmer inte överens), psuedokonflikt (missuppfattningar pga. Störningar i kommunikation 

eller bristande information), intressekonflikt (när deltagarnas mål och intressen ex. 

konkurrerar), personlig konflikt(om ens personligheter inte funkar tillsammans). Vidare 

beskrivs olika sätt att hantera konflikter det kan exempelvis handla om att kompromissa för 

att lösa problemen eller att samarbeta och försöka gå till botten med vart konflikten egentligen 

uppstod.   
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Utveckling – ett ständigt pågående arbete 

”En av ledarens uppgifter är att delta i och leda gruppens utveckling och verksamhet 

i takt med att samhället förändras.”  

(Kompendium 2012, s.32) 

I ledarens uppgift ingår det att utveckla gruppen och verksamheten i den riktning förändringar 

av behoven i samhället sker och i enlighet med de krav och förväntningar från gruppen och 

verksamheten i övrigt.  

 

De kriterier som Röda Korset utgår ifrån vid sökande av ny ledare beskrivs nedan. Vilka 

kriterier som väger tyngst varierar beroende på olika typer av uppdrag:  
 

” Kompetens och erfarenhet 

- Erfarenhet av frivilligt arbete 

- Organisationsförmåga 

- Erfarenhet av konflikthantering 

- Ledarskapserfarenhet 

- Erfarenhet inom verksamhetsområdet meriterande 

- Erfarenhet av projekt/projektorienterat arbetssätt 

- Vana att arbeta med dator 

 

Personliga egenskaper 

- Aktivt ställningstagande och engagemang för Röda Korsets värderingar 

- Förmåga att entusiasmera andra 

- Lyhörd 

- Samarbetsförmåga 

- Kan ta ansvar, fatta beslut och delegera 

- Mod 

- Utåtriktad 

- Strukturerad”  

 

(Kompendium 2012, s.34) 

 

Slutligen belyser utbildningsmaterialet ledarens uppgift vad gäller förändringsarbetet. Denne 

ska lotsa medarbetarna genom förändringarna så att slutresultatet stämmer överens med 

förändringens mål. För att medarbetarna ska kunna förstå förändringarna ska man som ledare 

visa öppenhet gentemot diskussion för att visa delaktighet och minska motståndet för 

förändringarna. Därefter följer några punkter att tänka på kring detta bland annat att informera 

gruppen i tid, vara tydlig om målet för förändringen samt skapa förutsättningar för 

delaktighet.  

4.5 Ledarskap för en hållbar värld (Ett år) 
”Vårt mål är att ge en bild av tillståndet i världen i dag med utgångspunkt från hållbar 

utveckling. Under kursen studeras ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling 

tematiskt. Inom varje delområde tar vi upp aktuella frågor som t ex den föränderliga 

världsekonomin, fairtrade, sociala företag, genus och antidiskrimineringsfrågor. Vi tittar på 

hur sociala medier kan påverka demokratisk utveckling med exempel från norra Afrika. Vi tar 
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också upp frågor kring ideellt ledarskap och konflikthantering och du får en utbildning i 

ideellt ledarskap i regi av Röda Korset.
18

” 

Ledarskapet ser olika ut i olika kontexter, kursen inriktar sig på ideella organisationer och det 

demokratiska ledarskapet, baserat på en tydlig värderingsgrund. Beroende på frågeställning 

och inriktning så undersöks det hur ledare inom dessa kontexter har agerat med misstag och 

lyckade aktioner och processer för att både lära av och hämta inspiration till egna praktiska 

fördjupningar. Kursen tittar även närmre på några ledare i historisk mening samt på hur 

processer startar till exempel den ”Nordafrikanska våren”.  

4.5.1 Utbildningsmaterial  

Upplägget för denna kurs består av arbete i små grupper varvat med diskussioner, 

föreläsningar, praktiska övningar och studiebesök. De bjuder in till aktuella föreläsare genom 

kursens gång som arbetar med frågorna i sin vardag och gör studiebesök på organisationer 

som försöker förändra och upplysa. Vi kommer rikta in oss på den kurslitteratur som används 

för de olika kurserna, med inriktning på det ideella ledarskapet. Vi kommer här nedan 

presentera den valda litteratur vi valt att studera.  
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4.6 Litteratursammanfattning  

Nedan följer sammanfattningar av kurslitteratur använd av Röda Korset i utbildningssyfte. 

En granskning av litteratur har skett och nedan skrivet är utdrag och beskrivningar av 

böckerna utifrån vad vi anser har varit relevant gentemot formulerade forskningsfrågor 

samt problemformulering. 

 

Kursen för, Ledarskap i en hållbar värld utgår ifrån Röda Korsets sju grundprinciper som 

utgör deras värderingar, för vidare läsning om dessa se punkt 4.1. Kursen innefattar även 

kurslitteratur bestående av: Arbetsgruppens psykologi, Grupp-psykologi – Om grupper, 

organisationer och ledarskap, Förändringsnavigatören och Reflektera – Om mening, glädje 

och ekonomisk framgång. Nedanför följer en sammanfattning av nämnd kurslitteratur.  

4.6.1 Arbetsgruppens psykologi  

 

Boken Arbetsgruppens psykologi är utgiven 2005 i sin fjärde upplaga av Författarna och 

Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. De två författarna Barbro Lennéer Axelson och 

Ingela Thylefors är båda psykologer med inriktningar på olika områden, kris – och 

konflikthantering respektive organisationspsykologiska frågor. Innehållet i boken är anpassat 

efter de förändringar som skett inom arbetslivet sedan utgivningsåret. Boken används som 

kurslitteratur på högskoleutbildningar och vid chefs – och arbetsledarutbildningar inom olika 

branscher. Syftet med boken är att, ”lyfta fram kunskap om och skapa förståelse för vanliga 

händelser och processer i arbetsgruppen.” (Lenéer-Axelson & Thylefors 2005, s. 15) Några 

av kapitlen vi sett närmre på i boken, är följande: ”Grupper och grupprocesser – vad är en 

grupp? – Att förstå och beskriva grupper” Kapitlet går närmre n på olika typer av grupper, 

definierar en arbetsgrupp: som utgörs av tre eller flera personer som 1) har ett eller flera 

gemensamma mål 2) är ömsesidigt beroende av varandra för att nå målet 3) är medvetna om 

varandras existens och 4) uppfattar sig själva som en grupp (Lenéer-Axelson & Thylefors 

2005, s. 37).  Vad gäller grupprocessen så beskrivs grupper utifrån att de genomgår olika 

skeden under sin utveckling som innefattar en början, initial – eller etableringsfasen vilket 

visar sig i en osäkerhet, man har oklara normer och roller. Därefter följer en så kallad 

smekmånad, anspänning och konflikthot ersätts av avspänning och upprymdhet. Här växer en 

vi-känsla fram tillsammans med trygghet och uppskattning. Nästa steg blir integration, man 

erkänner och känner individerna i gruppen, deras styrkor och svagheter och därefter 

samordnas dessa resurser i verksamheten. Varje fas som man ingår i innebär dessvärre 

konflikter, frånvaro av konflikter i en grupp tyder inte på styrka och mognad utan snarare på 

rädsla och likgiltighet. Det är även möjligt att man hamnar i platåer vilket innebär en känsla 

av att ”stå och stampa” och inte kunna komma vidare. Kanske är det dags att bryta upp? 

Likaså kan grupper släpa med sig problem och konflikter från tidigare faser som de inte 

lyckas få bukt på, denna så kallade fixering kan handkappa gruppen. Regression kan även ske, 

detta innebär att man tar ett steg tillbaka i utvecklingen, denna kan vara kortvarig eller av det 

långvarigare slaget, om så är fallet kräver gruppen hjälp från någon utomstående, chef eller 

chefens chef exempelvis. Nästa steg i grupprocessen är mognadsfasen eller även kallat den 

effektiva arbetsgruppen, här är var och en stark nog att stå på egna ben men samtidigt 

upplever en samhörighet med de övriga. Till sist har vi hamnat vid det så kallade slutet för 

gruppen, gruppen har nu fötts, utvecklats och slutligen är det dags för den att dö ut. 

Separationsfasen, som sker naturligt på grund av omorganisering eller på grund av ett utsatt 

fast datum. ”Roller i arbetsgrupper – Formella och informella roller – Oklarhet, konflikter och 

överlastning” Detta kapitel går närmre in på tre olika informella grupproller: Arbetsroller, 

samarbetsroller och individuella roller. Utan dessa roller skulle arbetslivet bli kaotiskt, 

rollerna underlättar men de medför också problem. Så som oklarhet, konflikter och 
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överlastning (Lenéer & Axelsson  2005, ss. 83-89) ”Chefs- och ledarrollen – Chefens 

betydelse för arbetsgruppen – Personlig mognad och lust till makt – Ledarstilar – Mer 

demokratiska ledare efterlyses – Karismatiskt ledarskap – Svårigheter i arbetsledarrollen – 

När chefen brister” ”En ledare i en grupp är den individ, som vid en viss tidpunkt eller under 

en viss tidsrymd utövar mer inflytande än övriga gruppmedlemmar. Ledarskap handlar alltså 

om socialt inflytande” (Lennéer-Axelson & Thylefors 2005, s. 97). 

 

 Ledarskapet vilar även på en social makt, där det inte räcker att enbart ha rätt stil, teknik eller 

metod. Utan den sociala makten innefattar en speciell förmåga att påverka andra. Ett antal 

studier belyser att framgångsrika chefers primära drivkraft ligger i maktmotivet och inte i 

samhörigheten eller deras egna prestationer. Däremot måste maktmotivet balanseras av en 

personlig mognad. Slutsatser har dragits utifrån de olika översikterna kring detta, vilket 

resulterade i att den legitima makten tillsammans med expert – och referensmakten är 

effektivast i dagens arbetsliv, där makten även är delad. Medarbetarna använder samma typ av 

makt när de försöker påverka sina chefer (Lennéer-Axelson & Thylefors 2005). 

Ledarskapsstilarna som tas upp är av det klassiska slaget vilka benämns som, den auktoritära 

styrningen, vilket innebär att andra accepterar ledarens inflytande. Låt-gå-ledaren uppträder 

på ett alltför löst vis, är dålig på att sätta gränser och ger inga klara besked. Demokratiskt och 

flexibelt ledarskap, är lyhörd för synpunkter från sin grupp och låter sig gärna påverkas, 

han/hon vågar även stå på egna ben. Efter varje beskrivande del om ledarskapsstilar tas deras 

påverkan på gruppen i beaktning. Exempelvis benämns låt-gå-ledarens påverkan på gruppen 

som negativ då denne oftast sitter passiv på sammanträden och därmed sviker sin personal 

(Lenéer & Axelsson 2005). 

 

Vidare tas det karismatiska ledarskapet upp där ledaren beskrivs ha en stark personlighet med 

utstrålning och pondus. Denna typ av ledare väcker lätt engagemang och positiva känslor hos 

omgivningen (Lenéer & Axelsson 2005). De positiva effekterna som den karismatiske ledaren 

för med sig handlar exempelvis om, arbetsgruppen har fastnat i platåfasen, så kan den 

karismatiska ledaren ge dem en positiv injektion, så de kommer vidare.  Det negativa med 

karismatiska ledare är att de har stora begräsningar, vad gäller att utveckla arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen sugs oftast med av ledaren och finner trygghet och inspiration i denne så länge 

han/hon finns på plats. De står och faller med ledaren. (Lenéer & Axelsson 2005).  Slutligen 

benämns svårigheterna med arbetsledarrollen som exempelvis, bristande uppföljning, intresse 

och stöd från chefshållet.  

4.6.2 Grupp-psykologi - om grupper, organisationer och ledarskap 

Boken Grupp-psykologi – om grupper, organisationer och ledarskap är utgiven 2012 i sin 

femte upplaga av författaren och bokförlaget studentlitteratur, Lund. Författaren Lars 

Svedberg är docent och legitimerad psykolog och arbetar som utbildningschef vi 

Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet. Hans framgång baseras på stor erfarenhet av 

startande av lärarutbildningar samt ledarutbildningar inom både offentlig, ideell och 

privatsektor. Boken vänder sig till dem som söker en nyanserad bild över gruppers dynamik, 

ledarskap och organisationsfrågor. Syftet med boken är att förstå att ledarskapet inte handlar 

om vackra ord och en god vilja. Att förstå sig på grupper kräver mycket mer, speciellt en 

samlad kompetenskraft och potential. Författaren tar systematiskt upp skilda teoribildningar 

gällande ledarskap och gruppsykologi.  Lars Svedberg menar på att den professionella och 

sociala kompetensen är nödvändig i moderna organisationer.  

När vi ser till ledarskapet kan vi utläsa att Lars Svedberg behandlar begreppet utifrån mål. 

Han menar på att det finns två vägar att gå, ”Att leda mot mål, eller genom mål” (Svedberg 

2012, s. 257). Genom flera sekel kan vi se att organisationskulturen utgått ifrån att leda mot 



 

29 
 

mål, vilket förlägger ansvaret på ledningen och som i sin tur även då ska kunna besvara frågor 

som behandlar hur man kommer dit. Svedberg (2012) menar på att om man istället leder 

igenom mål förskjuter man frågan om mål så att alla utifrån en förståelse av målen, kan vara 

delaktiga och på så vis anta sig en roll och ge sitt bidrag på vägen. Han ställer sig frågan: 

”Leder den som styr minst bäst?” (Svedberg 2012, s. 258). Han talar även om att ledarskapet 

på något sätt hela tiden ska försöka förklaras i termer av det ideala ledarskapet, där teorier 

tagits fram om hur det ska vara för att man ska lyckas. Dock menar Svedberg (2012) på att det 

finns inget rätt. Han citerar Soren Kierkegaard – ”All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet 

inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är en vilja 

av att härska, utan att tjäna” (s. 269). Han benämner rollen som verktyg, den är abstrakt men 

kraftfull. När vi ställer oss frågan vilka verktyg som ledaren har, menar han på att ledarens 

verktyg inte är konkreta, vi besitter inte samma resurser som exempelvis en snickare eller en 

sömmerska men vi har annat. Ett gott resultat förutsätter att vi vårdar våra verktyg och 

framförallt att vi använder dem rätt. Här kommer grupperna in, att arbeta med grupper innebär 

att vi måste arrangera, regissera och delta i ett mänskligt samspel. Ledarens verktyg blir 

således att etablera förtroendefulla professionella relationer. ”Professionaliteten ligger bl.a i 

att hantera dessa relationer med respekt, utifrån kunskap, syften samt förmågan att ställa 

krav, erbjuda stöd och sätta gränser” (Svedberg 2012, s. 326).  Dessa roller som man intar 

bildar tillsammans en rollstruktur – organisationen. Svedberg (2012) beskriver det som ett 

fotbollslag, där de elva spelarna bildar ett lag och i samma sekund som alla intar sina roller 

startar matchen. Det viktiga är bara att vara på de klara med vilken roll man har, för alla kan 

inte spela center.  Forskning visar på att just denna rollstruktur är den avgörande faktorn för 

att organisationen ska kunna svara mot sin huvuduppgift. Ledarens roll är att tillge dessa 

roller och på så sätt skapa ett lag. ”Rollen är platsen där personen och organisationen möts” 

(Svedberg  2012, s. 327).  

En sista och viktig sak som boken benämner är makten, skulden och ledarskapet. Svedberg 

(2012) citerar Baltasar Gracian: ”The sole advantage of power is that you can do more good” 

(s. 334).  

4.6.3 Reflektera – Om mening, glädje och ekonomisk framgång 

Boken Reflektera – om mening, glädje och ekonomisk framgång är utgiven 2003 av 

författarna och Bookhouse Publishing AB, Stockholm. Författarna Hans Åkerblom och 

Joanne Pirie startande tillsammans företaget Q-med. Företaget arbetar med affärsplanering 

och tillsammans har det kommit fram till en systematik som förenar arbetslivets kropp och 

själ. Bokens syfte är att förklara enkelheten och självklarheten i livet och grundar sig i att jag 

som läsare ska finna nya idéer till utvecklingen av mitt eget ledarskap.  

”Dagens och morgon dagens ledare måste klara konstycket att kombinera mening, glädje och 

ekonomiskframgång. Ett sätt att lyckas med detta är att reflektera. Det är lönsamt att 

reflektera” (Åkerblom & Pirie 2003, s. 216). 

Boken har som utgångspunkt att presentera ett tillvägagångssätt för reflektion, 

beslutsfattande, genomförande samt uppföljning. Detta ska då vara hjälpmedel som man ska 

använda sig av om och om igen. Boken behandlar inte bara yrkeslivets vägar utan hänvisar 

också till att dessa begrepp även är applicerbara i ens privata liv. Strukturen bygger på en 

karta som vi ska följa, ett tankesätt, där vi som ledare ska kunna formulera våra tankar och hur 

dessa utvecklas, ett hjälpmedel som ska bidra till att ge dina medmänniskor förutsättningar att 

kunna ta eget ansvar (Åkerblom & Pirie 2003). Det handlar inte bara om ledaren utan 

behandlar alla runt om kring sig. Denna process skapar ett gemensamt synsätt och ett 

gemensamt språk för ens reflektioner, beslutfattande, genomförande och uppföljning i hela 
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organisationen. Processen handlar också om en själv som individ, och att ta ansvar över sin 

egen livssituation, att kunna vidta konstruktiva åtgärder i ens egen personliga utveckling. 

Boken bygger på riktiga händelser, riktiga ledarskapserfarenhet och Åkerblom och Pirie 

(2003) hävdar att allt går att kombinera, det vill säga mening, glädje och ekonomisk 

framgång.  

Nyckelingredienserna  i denna reflektionsprocess bygger på, Kärlek och rädsla, Livet = 

förändring, Utifrån och in – och inifrån och ut – tänkande, Samma person hemma och på 

jobbet, Det lönar sig att reflektera, Ett fågel perspektiv, Förändring börjar hos oss själva, 

Konstruktiva relationer, Vi behöver struktur, 30 års fokusering, Öppna processfrågor för 

reflektion, Hög grad av delaktighet samt Ekonomisk medvetenhet. När man funderat över 

dessa benämner författarna de fem aspekterna som sedan är en modell för 

medvetandeutveckling. Det handlar om att lära sig att uppfatta mer och syftet med modellen 

är att stimulera oss att se och bli medvetna om fem olika delar eller aspekter av oss själva. 

Detta ska sedan resultera i att vi inte bara lär oss mer om oss själva men också mer om andra, 

vilket i sin tur hjälper oss att vidta ”Livs- och verksamhetsbefrämjande åtgärder” (Åkerblom 

& Pirie 2003, s. 35).  – att leda! 

Den första aspekten är kroppen, vilket hänvisar till att vi ska lyssna på vår kropp och dess 

signaler, detta i sin tur hjälper oss att skapa en kroppsmedvetenhet som bidrar till att vi blir 

bättre på att fatta alltmer medvetna beslut. Nästa aspekt är Känslan, om vi ökar vår 

medvetenhet för våra känslor, i alla situationer, ökar sannolikheten för att vi ska kunna ta 

medvetna initiativ samt öka vårt eget välbefinnande och på så sätt förbättra våra resultat. Den 

tredje aspekten är Tanken. Författarna menar på att vi har en förmåga att tänka i dåtid, nutid 

och framtid och att de flesta av oss tillbringar större delen av vår tankeverksamhet i det 

förflutna eller på framtiden. Vilket i sin tur medför att vi inte är här och nu. Genom att tänka i 

allt annat än i nutid menar Åkerblom och Pirie (2003) att vi förlorar förmågan att vara 

närvarande i stunden och går miste om det vi gör eller dem vi möter. Lev i nuet! Den fjärde 

aspekten är Själen, vilket innefattar begreppen, kvalitet, kärlek, vilja, passion, kreativitet, 

lekfullhet, spontanitet, humor, empati och nyfikenhet. Författarna menar på att det är svårt att 

leva ett gott liv utan dessa och genom att ta vara på dessa faktorer i ens liv skapar vi ett sätt att 

kunna interagera med andra. Den sista och femte aspekten behandlar Anden, vilket hänvisar 

till vår livsenergi, vårt hopp och vår tro inför framtiden och utan att reflektera över de fyra 

andra aspekterna ovan tappar vi denna gnista som för oss framåt. Aspekterna är en modell 

som vi ska använda oss av för att stimulera och reflektera samt ta ställning, först och främst 

över oss själva. Utan att kunna göra det, kan vi inte heller leda och inte heller leda rätt.  

4.6.4 Förändringsnavigatören  

Boken Förändringsnavigatören är utgiven 2002 av författaren och R&U Förlag, Stockholm. 

Författaren Greger Hjelm har i över 25 år arbetat med frågor som rör ämnena ledarskap och 

organisationsutveckling. Han är en utbildad pedagog med ett special intresse för metoder och 

förhållningssätt som bidrar till långvarg utveckling för grupper, individer och organisationer. 

Syftet med boken är kort och koncist ”att stärka dig i din roll som förändringsnavigatör.” 

(Hjelm 2002, s. 5).  

Boken belyser hur förteg och organisationer ska kunna ta sig an och hantera dagens och 

morgondagens förändringar genom att ha en stark förändringskompetens. Boken vänder sig 

därför till personer som vill utveckla denna typ av kompetens. Det kan vara i en roll som 

ledare, projektledare, chef eller motsvarande. Boken beskriver därför olika perspektiv som 

kräver uppmärksamhet när det gäller utformandet och genomförandet av utvecklings – och 
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förändringsprocesser, även en koppling till det strategiska tänkandet, pedagogiskt 

förhållningssätt och metodmässiga val (Hjelm  2002).  

Greger Hjelm tar upp olika teorier och modeller som har hämtats från flera av hans tidigare 

böcker och andra källor för att skapa en bred bild över ämnet förändring och 

förändringsmetodik. Han beskriver hur man ska upprätthålla eller utveckla sitt ledarskap, för 

att kunna leda en organisation behöver man veta vart i livscykeln man befinner sig. Fungerar 

det att behålla nuvarande idé och arbetssätt ett tag till, om så är fallet, så behöver ledarskapet 

ha en upprätthållande inriktning. Vilket bland annat betyder att man ska skapa stabilitet, hålla 

verksamheten innan för dess gränser, förstärka det arbete som organisationen redan bedriver 

och att fördjupa och förfina det rådande systemet. Är det dock så att organisationen behöver 

förändra sina idéer och arbetssätt utifrån krav och förändringar, så talar vi om ett ledarskap 

som kräver mer förutseende och utvecklande inriktning. Vilket bland annat innebär, att man 

väcker frågor kring sin omvärlds utveckling och de krav som ställs på ens verksamhet, man 

uppmuntrar till kreativitet och nytänk och har ett ifrågasättande och omprövande fokus 

(Hjelm 2002).  

Förändringskarta, är vägledande arbetsmodell som tar upp de frågor som bör bearbetas under 

en förändringsprocess. Fem faktorer (Nuläge, Mål, Utvecklingsområden, Förändringsmetoder 

och Ledarskap) bildar tillsammans en förändringskarta som hjälper en navigera och få 

vägledning vid planering och genomförande av en utvecklings – och förändringsprocess 

exempelvis vid en verksamhetsutveckling. Det handlar om fem grundfrågor:  

1. ”Hur ser nuläget ut, och vilka förutsättningar skapar det för vår utveckling – eller 

förändringsarbete?  

2. Vilket skall vara det övergripande målet för förändringen? Vad är det vi vill 

åstadkomma? 

3. Inom vilka områden behöver vi utvecklas och genomföra förändring för att målet ska 

nås? 

4. På vilket sätt bör dessa förändringar genomföras? Vilken eller vilka 

förändringsmetoder är mest lämpliga?  

5. Vem eller vilka är villiga att ta ansvar för en sådan förändring och leda 

organisationen (eller motsvarande) genom processen?” (Hjelm 2002, ss. 37-38) 

Ledarskapet är som ni ser den femte delen i förändringskartan, en del som egentligen ingår i 

alla delar av kartan. Detta ledarskap behöver utövas av så väl ledningen som medarbetarna 

och deltagarna i utvecklings – och förändringsprocessen. Som ledare gäller det bland annat 

att, hjälpa sin verksamhet att sätta upp mål för förändringsprocessen, visa ett personligt 

engagemang för genomförandet av förändringarna (Hjelm 2002). 

 

För att kunna åstadkomma en förändring så gäller det att någon eller några kan ta på sig rollen 

som en förändringsnavigatör, en roll som innefattar fyra olika uppgifter: 

 

1. ”Att hjälpa organisationen att planera genomförandet av en utvecklings – och 

förändringsprocess, och skapa en struktur för hur processen skall utformas praktiskt. 

2. Att leda deltagarna genom processens olika moment, och bidra till ett kreativt och 

utvecklande klimat.  

3. Att erbjuda metoder och verktyg som kan hjälpa deltagarna att bearbeta de olika 

frågor som processen behöver aktualisera.  

4. Att i förekommande fall bidra med egna egenskaper, erfarenheter och idéer i samband 

med bearbetningen av dessa frågor. ” (Hjelm  2002, s. 56).  
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5. Analys & Tolkning 

I detta kapitel kommer vår analys av kurserna Ideellt ledarskap och Ledarskap för en 

hållbar värld att presenteras. Analysen kommer att kopplas samman med vår teoretiska 

referensram och ligga till grund för de tolkningar som skrivs. Inom ramen för kursen 

Ledarskap för en hållbar värld kommer analysen ske av respektive 

litteratursammanfattning, vilket innebär att varje bok kommer att analyseras var för sig. 

5.1 Ledarskap för en hållbar värld 
Ledarskap för en hållbar värld innefattar den kurslitteratur som presenterats i punkt 4.6.  

Utifrån kursen beskrivning och mål, beskrivs inte ledarskapet som ett entydigt begrepp, utan 

att ledarskap är något som skiljer sig beroende på vilken kontext man befinner sig i. Dock är 

grundtanken att utgå ifrån det demokratiska ledarskapet, baserat på en tydlig värderingsgrund.  

5.1.1 Grupp-psykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap 

Författaren Svedberg (2010) talar i sin bok om ledarskapet, han menar på att begreppet inte är 

vedertaget och det finns egentligen inget begrepp som säger vad ledarskap är eller vad som 

anses som ett lyckat ledarskap. I vår referensram kan vi även här utläsa att begreppet 

ledarskap inte har en entydig definition och många aspekter bör invägas i bedömningen av 

ordets betydelse. Han talar inte om den ideella ledaren specifikt utan behandlar ledarskapet i 

alla dess aspekter och organisationsformer. Svedberg (2010) menar på att ledarskapet skiljer 

sig inte mellan olika ledare, utan menar på att professionalitet och social kompetens är 

faktorer som överlag är viktiga inom alla typer av organisationsformer. Men om vi ser till vad 

vi skrivit om det ideella ledarskapet kan vi se att Leopold (2006) uttrycker sig genom att påstå 

att det ideella ledarskapet bygger på att inspirera, motivera och skapa samhörighet, vilket 

också Svedberg talar om. Svedberg (2010) menar på att ett gott resultat härstammar ifrån hur 

vi vårdar våra verktyg, alltså våra medarbetare. Vi måste lära oss att använda dem rätt. Han 

säger att vi som ledare måste kunna arrangera (Inspirera, skapa), regissera (motivera, hjälpa) 

samt delta i det mänskliga samspelet (skapa samhörighet).  

Svedberg (2010) benämner relationerna och rollerna i organisationen, vilket tillsammans 

skapar en rollstruktur, det vill säga organisationen. Han talar i metaforer kring ett fotbollslag 

där alla spelarna tillsammans bildar laget. Här kan vi se till de organisationsdramer som vi 

ovan nämnt och se likheter med det komiska organisationsdramat, där systemsynsättet 

präglas. Innebörden av detta drama härstammar ifrån att delarna utgör helheten. Det handlar 

om att alla komponenterna tillsammans interagerar och tillsammans bildar ett system, vilket 

bygger på systemteorins tankesätt, där allt mänskligt handlande och problem sker i ett 

samspel mellan människor och som inte kan förklaras utifrån den individuelle personens 

medfödda egenskaper (Sköldberg 1990). Ledaren med ett komiskt angreppsätt tror på det 

lyckliga slutet, att allt ordnar sig genom att alla delar tillsammans skapar denna helhet 

(Sköldberg, 1990).  

Vi kan även se en koppling mellan det komiska organisationsdramat och Svedbergs (2010) 

tankar kring att ”leda genom mål”,  om man istället leder igenom mål förskjuter man frågan 

om mål så att alla utifrån en förståelse av målen, kan vara delaktiga och på så vis anta sig en 

roll och ge sitt bidrag på vägen. Delarna skapar helheten. Det är inte bara det komiska 

organisationsdramat som kan utläsas ifrån Svedbergs (2010) resonemang kring ledarskapet. 

Vi ser även det romantiska dramat i hans ord. Det romantiska organisationsdramat innefattar 

ett mer humant tankesätt där ledaren ser sina medarbetare som individer och där mänskliga 
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relationer är i fokus (Sköldberg, 1990). Svedberg (2010) talar i samma termer och menar på 

att delaktighet och det sociala samspelet är en viktig faktor för att kunna arbeta tillsammans. 

Man måste alltså se sina medarbetare som individer, eller som han uttrycker det, lagkamrater 

som spelar i samma lag. Detta förutsätter att ett socialt samspel mellan de skilda parterna 

existerar.   

För att övergå till ledarskapsstilar, som vi i vår referensram tagit upp, tolkar vi det utifrån 

Goleman (2004) som att två skilda typer av ledarskapsstilar är framträdande i Svedbergs 

(2010) resonemang. Vi ser tydliga spår av en demokratisk ledarstil, där delaktighet är den 

största kärnan. Delaktigheten innebär teamkänsla, vilket Svedberg (2010) talar mycket om. 

Han menar på att det är organisationen tillsammans som utgör helheten, och där alla har sina 

roller men arbetar gemensamt mot uppsatta mål. Vi ser även inslag av den Coachande 

ledaren, man är ledare men ändå medarbetare. Målet är att utvecklas tillsammans och på så 

sätt framåt (Golman, 2004). För att återkoppla detta till Svedberg (2010) kan vi se att han 

uttrycker sig i termer av att istället för att ”leda mot mål” ska man ”leda genom mål”. Detta 

skapar då förutsättningar för att alla får plats till att arbeta utifrån sin roll och på så sätt ge sitt 

bidrag genom att själva få vara en del i processen. Detta förutsätter att ledaren tar ett steg 

tillbaka och litar på sina medarbetare.  

Ett annat sätt att se på ledarskapsstilen är att benämna Svedbergs (2010) resonemang med att 

tala om den Transformella ledaren. Denna ledare innefattar alla ovan nämnda stilar, Komisk, 

romantisk och demokratisk. Den transformella ledaren arbetar utifrån visionen att få med sig 

hela organisationen genom motivation och stimulering och där individerna och dess roller får 

extra plats (Gill & Oshagbemi 2004). Transformellt ledarskap är ett individanpassat ledarskap 

och precis som Svedberg (2010) benämner det, så är organisationen och dess delar ett 

gemensamt team. I likhet med det transformella ledarskapet ser vi även att det 

situationsanpassade ledarskapet är framträdande. Ledaren som arbetar utifrån denna modell 

anpassar sin ledarstil efter medarbetaren, detta förutsätter att ledaren erhåller goda insikter om 

sina medarbetare (Karlöf & Söderberg 1989). 

 

5.1.2 Reflektera – Om mening, glädje och ekonomisk framgång.  

I boken Reflektera – Om mening, glädje och ekonomisk framgång, kan vi se att Åkerblom 

och Pirie (2003) inte heller talar om ledarskapet utifrån någon vedertagen definition. Utan 

ledarskapet anses som ett större begrepp med fler dimensioner än någon etikett av betydelse. 

Boken syftar mer till att förklara ledarskapet utifrån tillvägagångssätt där olika delar skapar 

möjligheter för ett ledarskap. När vi då ser till vår referensram och begreppet ledarskap kan vi 

även här se att ledarskapsbegreppet innefattar skilda aspekter. Det handlar om en process, en 

social process och en förbindelse mellan ledare och de som blir ledda (Bruzelius & Skärvad 

2011). Denna process benämner Åkerblom och Pirie (2003) som – att reflektera. Strukturen i 

Åkerbloms & Piries (2003) resonemang bygger på en karta som vi ska följa, ett tankesätt, där 

vi som ledare ska kunna formulera våra tankar och hur dessa utvecklas, ett hjälpmedel som 

ska bidra till att ge dina medmänniskor förutsättningar att kunna ta eget ansvar samt en själv. 

Detta kan vi även se i det ideella ledarskapets ideologi, där det handlar om att ta fasta på mål, 

strategier, ideologier, verksamheten, organisationen och de individuella metoderna samt 

individerna i sig och dess egna livshändelser (Leopold 2006).  Ledarskapet i sig vare sig det är 

ideellt eller vanligt så handlar det inte bara om ledaren utan alla faktorer runt omkring, interna 

samt externa är viktiga.  
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Att se på ledarskapet med flera ögon och att förstå innebörden av att skilda aspekter utgör 

begreppet och dess mening, kopplar vi samman med den Satiriske ledaren som Sköldberg 

(1990) talar om. Organisationsdramat för Satiren beskriver en ledare som söker att finna de 

egentliga meningarna med handlingar. Denne person söker nya vägar för tolkning och genom 

detta skapar sig förutsättningar för framgång. Sköldberg (1990) menar på att genom den 

satiriske ledaren kan vi komma längre, då ifrågasättandet är ett faktum. Ifrågasättandet kan ses 

som de Åkerblom & Pirie (2003) talar om utifrån reflektion. Reflektionen är en modell för 

medvetandeutveckling. Det handlar om att lära sig att uppfatta mer och syftet med modellen 

är att stimulera oss att se och bli medvetna om olika delar eller aspekter av oss själva och 

andra. Detta ska sedan resultera i att vi inte bara lär oss mer om oss själva men också mer om 

andra och olika uttryckssätt, vilket i sin tur hjälper oss att vidta ”Livs- och 

verksamhetsbefrämjande åtgärder” – att leda (Åkerblom & Pirie  2003, s. 35). 

Vid tolkningen av vilken typ av ledarskapsstil som Åkerblom & Pirie (2003) talar om, har vi 

en lite svårt att få fram en entydig bild. När man talar i termer av en så kallad satirisk ledare 

som vi ovan benämnt, dekonstruerar man de andra dramerna och på något sätt skapar sig en 

ny, helt fristående ledare. Men för att se till hur Goleman (2004) uttrycker sig så tolkar vi 

denne typ av ledare som en så kallad ”visionär”. Här arbetar ledaren utifrån tanken – jag har 

en dröm. Arbetet präglas av en tydlig vision om vad man vill och ska åstadkomma. Detta 

förutsätter att man reflekterar över olika processer och aspekter i sitt liv, så att man både kan 

förstå sig själv och sina medarbetare. Vi tolkar ”visionären” som en person med mycket 

självmedvetenhet och som förstår att om man ska kunna drömma så måste man leva i nuet 

och börja där man är idag för att komma framåt. Att ta ställning, är det första steget mot ett 

bra ledarskap, vilket innefattar att reflektera. Att leva i nuet, innefattar också att kunna se till 

individerna. Det vill säga att man ser alla sina medarbetare som enskilda individer med skilda 

behov. Man måste alltså starta ifrån vart man är idag, vilket innebär att reflektera över vem 

och vad det är som man skall ledas. När man startar med en utgångspunkt som denna, 

sammanfaller resonemanget med det situationsanpassade ledarskapet, där kärnan i 

ledningsstilen befattar att ledaren nyttjar alla de olika ledarskapsstilarna beroende på vilken 

situation som råder, vilket förutsätter att man lever i nuet och reflekterar (Karlöf & Söderberg 

1989). 

5.1.3  Arbetsgruppens psykologi 

I vår referensram beskrivs ledarskapet som en slags påverkningsprocess där syftet är att få 

människor att, helst frivilligt och engagerat, agera för att uppnå vissa mål (Bruzelius & 

Skärvad, 2011,375). I ”Arbetsgruppens psykologi” finner vi denna definition av en ledare: 

”En ledare i en grupp är den individ, som vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsrymd 

utövar mer inflytande än övriga gruppmedlemmar. Ledarskap handlar alltså om socialt 

inflytande” (Lennéer-Axelson & Thylefors 2005, s. 97). Att ha inflytande och kunna påverka 

är också vad ledarskap innebär, står det vidare i vår referensram. Definierar vi makt så finner 

vi en samma betydelse, vilket medför att ledarskap även innebär makt. Maktutövande måste 

legitimeras, vilket exempelvis kan göras via belöningssystem (Bruzelius & Skärvad 2011). 

Lennéer-Axelson och Thylefors drar också likande paralleller då de nämner att ledarskap vilar 

på en social makt, där det inte räcker att enbart ha rätt stil, teknik eller metod. Utan att den 

sociala makten innefattar en speciell förmåga att påverka andra. Vidare så benämns ett antal 

studier som belyser att framgångsrika chefers primära drivkraft ligger i maktmotivet och inte i 

samhörigheten eller deras egna prestationer. Däremot måste maktmotivet balanseras av en 

personlig mognad. Författarna drar slutsatsen utifrån de olika översikterna kring detta. 

Resultatet blev att den legitima makten tillsammans med expert – och referensmakten är 

effektivast i dagens arbetsliv, där makten även är delad. Medarbetarna använder samma typ av 

makt när de försöker påverka sina chefer (2005). 
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Vad gäller de olika ledarskapsstilarna vi tagit upp i vår referensram så kan vi dra liknelser vid 

de klassiska ledarskapsstilar som Lenéer-Axelson och Thylefors (2005) tar upp, skillnaden är 

att Lenéer-Axelson och Thylefors går in på djupet vad gäller de olika ledarskapsstilarnas 

påverkan på gruppen. De beskriver exempelvis att den auktoritära ledaren kan bidra till en 

hög sammanhållning eller splittring. Splittringen uppstår då medarbetarna istället för att vara 

med och hålla samman gruppen väljer att hålla sig borta(2005). Strävan i en grupp är att den 

ska hållas samman, då detta leder till ett socialt stöd, flexibilitet och effektiv problemlösning. 

Dock så fungerar inte alltid samarbetet i gruppen problemfritt och därför gäller det att gå till 

botten med problemen och även skaffa sig en förståelse. Förstår man sig på sin grupp bättre så 

kan även arbetet i den underlättas. Arbetsguppens psykologi (2005) strävar efter att ge läsaren 

ett bredare perspektiv på hur grupper är sammansatta, vilka faser de går igenom och vilken 

roll ledaren spelar i det hela. Alla delar måste likt ett komiskt organisationsdrama avspeglas i 

en helhet, som förespråkar ett delsystem som är anpassat till varandra och hjälper varandras 

funktioner. Men för att nå hela vägen dit måste vi dekonstruera det vi tidigare byggt upp och 

ta till det satiriska organisationsdramat. För att finna nya vägar och därigenom skapa nya sätt 

för att nå framgång (Sköldberg 1990). Förstår vi de olika grupprocesserna vi tillsammans går 

igenom, samt vad för typ av ledare som vi avspeglar, hur vi påverkar gruppen, så kan vi 

tillsammans sträva vidare. 

5.1.4 Förändringsnavigatören 

Förändringsnavigatören(2002) är en bok som belyser hur företag och organisationer ska ta sig 

an och hantera dagens och morgondagens förändringar, genom att förstärka vår 

förändringskompetens. I vår referensram klarlägger vi just att de som leder ett 

förändringsarbete måste ha en förståelse för väsentliga organisationer – och 

förändringsteorier, för att man ska veta hur man ska agera och tillämpa dem på specifika 

situationer (Leopold 2006).  

Greger Hjelm (2002), tar upp en förändringskarta som ska vara till hjälp för att navigera och 

få vägledning vad gäller planerandet och genomförandet av en utveckling – och 

förändringsprocess. Den första grundfrågan handlar om nuläget, hur nuläget ser ut och vilka 

förutsättningar det skapar för utveckling – och förändringsarbete (s.37). I liknelse med denna 

har vi i vår referensram beskrivit förändringsprocessen i en ideell organisation, som alltid 

börjar med ett utgångsläge, där man tar fasta på i vilken ände man ska börja och vikten av att 

förstå utgångsläget för att kunna börja ett förändringsarbete (Leopold 2006). Nästa steg enligt 

Greger Hjelm (2002) är, vad som ska vara det övergripande målet för förändringen och vad 

det är vi egentligen vill åstadkomma? (s.37). Leopold (2006) beskriver även målet som nästa 

steg och vikten av att ledningen har en klar bild över detta så att det kan förklaras på rätt sätt 

för alla inblandade. Målet måste finnas för att mäta indikationen på om man har lyckats eller 

inte i förändringsarbetet. Mellan utgångsläget och målet finner vi själva förändringsprocessen 

som består av en strategi och en intervention, som måste väljas ut med stor omsorg (s.264). 

Delar som skulle kunna vara en del av förändringskartan, som även handlar om 

utvecklingsområden, inom vilka områden vi behöver utvecklas för att genomföra 

förändringar. Vilka förändringsmetoder som är mest lämpliga och slutligen en del som inte 

Leopold tagit med, nämligen ledarskapet. Ledarskapet är den femte delen i förändringskartan, 

en del som egentligen ingår i alla delar av kartan. Ett ledarskap som behöver utövas av så väl 

ledningen som medarbetarna och deltagarna i utvecklings – och förändringsprocessen (Hjelm 

2002). Leopold beskriver ledningens betydelse och hur viktigt det är att de står bakom 

förändringen, och därmed att förändringsarbetet står och faller med ledarna. De framgångsrika 

förändringarna är resultatet av, det starka och modiga ledarskapet samt en väl genomförd 

förändringsprocess (2006).  
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5.2 Ideellt ledarskap (2 dagars kurs) 

Innehållet för denna kurs utgår från ett studiekompendium – Ideellt ledarskap.  

Huvudmålet med utbildningen är att deltagaren ska, genom ökad självkännedom samt 

kunskap om hur individer och grupper fungerar, känna sig trygga i ledarrollen och uppleva att 

uppdraget som ideell ledare är tydligt. Det finns skilda ledarskapsstilar och tillvägagångssätt 

för att leda en grupp. Målet med kursen är att belysa dessa olika delar som ledarskapet 

innefattar. 

5.2.1 Studiekompendium, 38 sidor. 

Kompendiet belyser vikten av att kunna arbeta i grupp. Förutsättningarna för ett gott 

samarbete bygger på att gruppmedlemmarna levererar utifrån deras uppdrag, så att man 

gemensamt som grupp kan nå sina mål. För att detta ska bli möjligt nämns två förutsättningar; 

organisatoriska och psykologiska. De organisatoriska förutsättningarna handlar om att alla 

måste förstå helheten, att det finns möjligheter till kommunikation, att det finns möjlighet att 

hjälpas åt, med mera. De psykologiska förutsättningarna handlar om att det råder ömsesidig 

tillit och trygghet i gruppen, att alla vill samarbeta. Gruppens intressen går före individens 

egna (Kompendium). Dessa tankar kring att arbete i grupp som kompendiet belyser kopplar vi 

till det komiska organisationsdramat där det handlar om att alla komponenterna tillsammans 

interagerar och tillsammans bildar ett system. Vilket bygger på systemteorins tankesätt, där 

allt mänskligt handlande och problem sker i ett samspel mellan människor och som inte kan 

förklaras utifrån den individuelle personens medfödda egenskaper. Ledaren med ett komiskt 

angreppsätt tror på det lyckliga slutet, att allt ordnar sig genom att alla delar tillsammans 

skapar denna helhet (Sköldberg 1990). 

 I vår referensram tar vi upp att det finns många skilda teorier kring vad som innefattar en 

ledares egenskaper och vad som gör en till en bättre ledare. Några exempel vi funnit är; att 

man ska ha en positiv människosyn, ha god självinsikt, vara inspirerande, vara bra på att 

kommunicera (Rubenowitz 2004). Andra exempel är att ledaren ska inneha personliga 

egenskaper som: Organisationsförmåga, resultatorientering, medarbetarorientering, 

nyfikenhet och intellektuell kapacitet (Bruzelius & Skärvad 2011). Detta ger en bild av att alla 

fungerar olika och att vi därför söker olika egenskaper hos våra ledare. Det goda ledarskapet 

enligt Röda Korset består främst av tre punkter enligt deras kompendium:  

- ”Tydligt och ledande: Det ska inte råda några som helst tvivel över vem som bär det 

högsta ansvaret och i vems hand som avgör. Ledaren måste därför fatta tydliga beslut 

som ligger inom ramen för uppdraget. 

- Lyssnande och förstående: Som ledare ska man visa respekt och ha förtroende för 

sina medarbetare och samtidigt visa det tydligt. Ledaren ska uppmuntra vid framgång, 

ställa upp vid problem och ge stöd till medarbetarna och ge ansvar utifrån 

individuella behov och utgångspunkter.  

- Motiverande: ledaren ska stärka engagemanget ute hos medarbetarna, föra en dialog 

om verksamheten, motivera och skapa delaktighet i verksamhetens mål. Vi arbetar på 

som bäst när vi trivs och är motiverande inför vår uppgift.” (Kompendium, s.24). 

Vår analys av detta är att det inte finns någon entydig definition för vad en ledare är eller bör 

vara, utan att vissa egenskaper är ett faktum för styrning. Aspekterna är vitt skilda och utgår 

ifrån olika situationer och angreppsätt. I vår referensram har vi beskrivit om sex stycken olika 

ledarskapsstilar som innefattar: den auktoritära, den demokratiska, den transformella, den 

karismatiska, transaktionellt ledarskap och till sist situationsanpassat ledarskap. Kompendiet 
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hänvisar till att det idag inte finns helt renodlade ledare som är just enbart demokratiska eller 

auktoritära, utan att ledare praktiserar en blandning av de olika ledarskapsstilarna. Som ledare 

agerar man utifrån olika situationer och förhållanden (Kompendium). Karlöf & Söderberg 

(1998) benämner detta typ av ledarskap som situationsanpassat ledarskap. Här styr man sitt 

ledarskap utefter vem det är som man leder och i vilken situation som man befinner sig i. 

Anpassningen beror på skilda aspekter hos den ledde, och kan handla om kunskaper inom det 

verksamma yrkesfältet. Gällande denna typ av styrning, intar man en slags rollspel som 

präglas av situationen. Användningen av olika ledarskapsstilar begränsas alltså inte till en viss 

specifik utan alla olika kan blandas och användas efter behov. Det Röda Korset menar på tror 

vi är att alla olika ledarskapsstilarna tillsammans utgör viktiga faktorer, man måste kunna 

styra men också leda. 
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6. Slutsatser & Diskussion 

I detta kapitel kommer slutsatser utifrån våra forskningsfrågor att skildras. Vi avslutar med 

en diskussion gällande vår syn av den granskning som vi gjort och vad vi anser om Röda 

Korsets utbildningsmaterial och vilken ledarskapssyn som de förmedlar. Inslag för fortsatt 

forskning kring ämnet kommer även att benämnas.  

Forskningsfråga 1 

6.1 Vilken ledarskapsstil förmedlar Röda Korset genom sina kurser 

inom ideellt ledarskap? 
När vi tittat till allt det material som studien innehåller, både teorin, empirin och analysdelen 

ser vi en tydlig bild av ett situationsanpassat ledarskap, men som inte entydigt skrivs ut. 

Inom ramen för båda kurserna förklaras alla de skilda ledarskapsstilarna, dock läggs ingen 

tyngdpunkt på en enskild ledarskapsstil. Det handlar om att se till situationen och att 

ledarskapet utgör sig olika utifrån olika aspekter. Så som ledarskap inte har någon entydig 

definition likaså tolkar vi att Röda Korset förmedlar ledarskapsstilarna. Allting handlar om att 

utifrån den situation som man befinner sig i och vem det är som man möter, måste en 

anpassning ske, men där skilda grundstenar utgör förutsättningen för lyckad kommunikation. 

Med detta menar vi att alla de olika ledarskapsstilarna är något som man använder sig av, men 

att man intar olika roller beroende på vilken roll man måste spela. Att vara ledare handlar om 

att kunna läsa av situationen och utifrån det ta fram de redskap som behövs (Bruzelius & 

Skärvad 2011). Ibland kanske en auktoritär styrning förefaller att behövas, medan en annan 

gång kanske den karismatiska sidan behöver tas fram för att motivera dem som skall bli ledda. 

Situationen bestämmer alltså över handlingarna och skilda verktyg anpassar sig olika utifrån 

hur, vem eller vad som skall göras. Det situationsanpassade ledarskapet bygger på iden om att 

alla skilda ledarstilar utgör sig bättre i olika situationer. Detta i sin tur förespråkar kunskapen 

om att kunna anpassa sin ledarstil gentemot vem det är man ska leda. Den situationsanpassade 

ledaren är snabbtänkt, flexibel och kan växla sin ledarstil efter hur situationen finner sig 

(Hersey 2007). Modellen över denna typ av styrning präglas av tankesättet att långsiktigt 

utveckla individer, målet är att få ledaren att bemöta sin högsta prestationsnivå utifrån 

situationen den befinner sig i och på så sätt hjälpa den som skall bli ledd att så småningom 

klara sig själv. Grundtanken är att varje individ är unik och alla människor behöver olika 

sorters motivation och vägledning för att kunna prestera (Hersey 2007).  

Forskningsfråga 1.2 

6.4 Hur avspeglas Röda Korsets värderingar i deras 

ledarskapsutbildningar? 

De två ledarskapsutbildningarna som vi i detta arbete har granskat, utgår ifrån Röda Korsets 

sju grundprinciper som utgör deras värderingar. Principerna håller samman verksamheten och 

för att kunna få arbeta i Röda Korset måste man ställa sig bakom dessa. De två första 

principerna beskriver Röda Korsets mål (Humanitet, Opartiskhet) och därefter följer två 

principer som beskriver deras medel (Neutralitet, Självständighet)och de tre sista handlar om 

deras organisation (Frivillighet, Enhet och Universalitet) (Linda Folke, Röda Korset 2012). 

Värderingarna ingår i deras undervisning och skapar därmed en etisk grund. De sju 

grundprinciperna förenar även Röda Korsets medlemmar runt om i hela världen och finns 

med som en påminnelse. Genom utbildningsmaterialet vi tagit del av, kan vi se tydliga 
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kopplingar till Röda Korsets värderingar, då de lyser igenom väldigt tydligt.  Värderingen 

som belyser Humanitet, sätter prägel på förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred 

mellan folk
19

 . 

Vad gäller ledarskapsutbildningarna så sätter de stort avtryck på att man som grupp ska känna 

samhörighet och att man från sin ledare därmed ska få stöd och uppmuntran. Att man ska 

känna ömsesidig tillit och trygghet sin grupp samt vikten av samarbete är en grundsten 

(Kompendium 2012, s.20). Utbildningarna belyser bland annat vikten av att ledaren följer de 

regler som finns uppsatta och att man arbetar efter frivillig- och mångfald policyn 

(Kompendium 2012 s. 7). Detta kan kopplas till värderingen om opartiskhet. Opartiskhet, 

handlar om att man inte ska göra någon skillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, 

religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Inom värderingen för självständighet benämns 

vikten av att alltid handla i enlighet med Röda Korsets principer
20

 

Forskningsfråga 1.3 

6.3 Vilken kunskapssyn förmedlas genom kurserna Ideellt 

ledarskap och Ledarskap i en hållbar värld? 
Kunskapssynen som Röda Korset förmedlar ut till sina studenter kan betraktas som relativt 

bred. Den innefattar gruppsykologi, organisationspsykologi, ledarskapsteori, 

personlighetspsykologi samt systemteori. Liksom ledarskaps begreppet som beskrivs som 

svår definierat och ingen entydig definition går egentligen att finna handlar allting om skilda 

aspekter och situationer. Likaså ser vi på Röda Korsets röst att förmedla sina kunskaper. Dem 

beskriver ledarskapet utifrån olika aspekter där alla delarna har en funktion för att forma 

ledarskapet. Att förstå sig på grupper är en av de viktigaste faktorerna inom ledarskapet då det 

handlar om dem ska skall bli ledda (Lenéer-Axelson & Thylefors 2005). 

Organisationspsykologin likaså, då ledarskapet är en process som sker inom och för en 

organisation (Svedberg 2012). Personlighetspsykologin som vi finner i all kurslitteratur som 

Röda Korset använder sig av vänder sig till ledaren, som måste förstå att det startar hos en 

själv, och kan man inte förstå sig själv hur ska man då kunna förstå andra. Systemteorin som 

också alla av de analyserade böckerna i stort sätt tar upp handlar också om delarna, det vill 

säga gruppen, organisation och ledaren. Det är delarna som utgör helheten, alltså ledaren och 

de som blir ledda (Sköldberg 1990). Tyngdpunkten inom allt kursmaterial som Röda Korset 

använder sig av, behandlar alltså en vidd av skeenden inom ledarskaps begreppet och 

kunskapen som förmedlas pekar just på denna vidd. Ledarskapet handlar inte om en specifik 

sak, utan i processen finner vi ett flertal av påverkansprocesser. Som ledare är det därför 

viktigt att kunna se till helheten, det vill säga att man då måste veta vad helheten innefattar. 

Genom att använda sig av flera olika verktyg, så som skilda teorier och utgångspunkter, 

skapar Röda Korset en plattform där ledarskapet inte går att beskriva på ett enda sett, utan 

olika delar behöver kombineras för att skapa en dynamisk jämvikt. Denna dynamiska jämvikt 

präglas av att individer är olika. Det vill säga att vi alla behöver mötas på skilda vis och 
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genom att kombinera olika utgångspunkter samt olika ledarstilar skapar vi en dynamisk 

jämvikt där allt tas i beaktning. Vi utesluter ingen utan arbetar för att alla ska kunna anpassas 

in i den cirkel som vi omsluter oss i, det vill säga den organisation vi arbetar för (Svedberg 

2012). Sammantaget av all den studerade kurslitteraturen pekar alla författarna på en öppen 

kunskapssyn, det vill säga där inget utesluts. Alla skilda delar i en organisation och dess 

ledarskap behandlas. 

6.4 Diskussion   
Efter gjord studie och granskning anser vi att ledarskapssynen som Röda Korset förmedlar 

borde ha en mer fokuserad inriktning, det situationsanpassade ledarskapet skulle kunna 

skrivas ut tydligare. Det situationsanpassade ledarskapet handlar om att kunna styra sitt 

ledarskap efter vem det är som leder. Vilket innebär att ledarskapet måste kunna anpassas 

beroende på vem det är som skall bli ledd. Anpassningen beror på hur den underordnade 

besitter kunskaper inom det verksamma yrkesfältet (Karlöf & Söderberg 1989). Vår tolkning 

och slutsats är att Röda Korset menar att alla de olika ledarskapsstilarna utgör viktiga 

funktioner men att ingen av dem skall begränsas till en specifik. Att då istället belysa det 

situationsanpassade ledarskapet skulle leda till att en tydligare bild av användandet av skilda 

ledarskapsstilar skulle framträda. Vi tror att man på ett lättare sätt skulle kunna förstå 

användbarheten i att ledarskapet präglas av olika situationer och olika individer som skall bli 

ledda. Vi anser att teorin blir för bred när alla de olika ledarskapsstilarna behandlas var för sig 

istället för att sättas i ett specifikt sammanhang. Dock säger vi inte att man ska ta bort 

teorierna kring de olika ledarskapsstilarna, utan vi menar på att man borde knyta ihop säcken 

och sätta in det hela i en och samma kontext. För att förtydliga menar vi på att det 

situationsanpassade ledarskapet ska vara utgångspunkten och de övriga ledarskapsstilarna, ska 

vara underrubriker därtill. Att anpassa sig till situationen handlar om att inta en roll som utgör 

sig bäst vid just denna tidpunkt, det kan vara att vara auktoritär, demokratisk, karismatisk eller 

transformell. Att ha som utgångspunkt det situationsanpassade ledarskapet skulle enligt vår 

åsikt, tydliggöra vad Röda Korset egentligen förmedlar inom ramen för sina kurser i ideellt 

ledarskap. 

För att gå djupare in på ledarskapet för Röda Korset skulle en vidare studie kunna göras, Det 

skulle vara intressant att göra en fallstudie där man undersöker hur ideella ledare verkligen 

leder. Är Röda Korsets ledare, så som ledarskapsutbildningarna vill forma dem? Använder sig 

Röda Korsets ledare av ett situationsanpassat ledarskap? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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