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Förord 

Jag vill tacka de organisationer som ställt upp i min studie, Amnesty och Kooperation utan 

gränser. Jag vill även tacka de organisationer som tyvärr inte kunde medverka men som 

önskade mig lycka till i mitt arbete. Dessa ideella bistånd-, människorätts- och 

hjälporganisationer gör ett bra jobb och jag hoppas deras värderingar sätter sina spår och 

lämnar avtryck i varje individ de kommer i kontakt med. 

 

Jag vill även tack min handledare, Ahmad Ahmadi för stöd under en period av intensivt 

skrivande. 

 

 

Lina Erlandsson 

24 Maj 2010 
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Abstract 

Success appears in many contexts to involve profit and profitability. If you delete profitability 

from the reasoning regarding the concept, what values remains then?  

This is a study of non-profit humanitarian organizations. The essence of this study is to show 

how these organizations define success, what goals they have and which power structure that 

exists within them. The study was carried out with a subjectivist perspective and idealistic 

concept of reality followed by a rational view of knowledge. The data collection method has 

been a qualitative with two interviews. In this study are Amnesty and Kooperation utan 

gränser participating. The interviews has been conducted with Amnesty International's press 

secretary, Elisabeth Löfgren and the CEO of Kooperation utan gränser, Lennart Hjalmarsson 

 

The definition of what success is in an organization is influenced by the values, goals and 

power structures that exist within them. A strong leader or a dominant coalition could prevent 

change from happening and thus organizations become inflexible and unwilling to new 

dimensions of success. This study reviews the importance of power and goal of organizations 

based on a vision of success. The intention is to investigate non-profit humanitarian 

organizations and see what ideas they have about the concept of success and how they build 

up their organizations to achieve the success they seek. I would also like to examine the goals 

they have and see from a power perspective of who decides them. 

 

The theoretical framework consists of three organizational theories, classical theory, Human 

relations and system theory. These theories are given a cursory introduction and are based on 

which approach they have on the power structure and decision-path. In the theoretical 

framework is the goal functions also presented. 

 
The results showed that the success of organizations is a realization of their vision and thus a 

world where they do not need to exist. To get there, they have various milestones and smaller 

goals that they are working through to achieve that everyone in the world has human rights, 

good living standards and that people no longer have to live in poverty. Their success is also 

based on economic indicators because of the income in the form of resources required for the 

achievement of their goals. Both organizations are based on a democratic approach with a 

member elected board that has the supreme authority. However, both organizations have a 

different work approach and organizational structure. The power structure also differs to some 

extent, but both organizations have a bureaucratized centered power where decisions are 

taken. However, members have the power to influence board members. Decisions in 

organizations are limited by rules, standards and vision. 

 

Keywords are: success, non-profit, power structure and humanitarian organizations. 
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Sammanfattning 

Framgång framstår i många sammanhang att involvera vinst och lönsamhet. Utgår lönsamhet 

ur resonemanget kring begreppet vilka värden kvarstår då? Det här är en studie av ideella 

humanitära organisationer. Det centrala i studien är att visa hur dessa organisationer definierar 

framgång, vilka målsättningar de har samt vilken maktstruktur som existerar. Studien har 

genomförts med ett subjektivistiskt perspektiv och idealistisk verklighetsuppfattning följt av 

en rationell kunskapsuppfattning. Insamlingsmetoden har varit kvalitativ med hjälp av 

intervjuer. I denna studie medverkar organisationerna; Amnesty och Kooperation utan 

gränser. I Intervjuerna medverkade med Amnestys pressekreterare, Elisabeth Löfgren och 

VD:n för kooperation utan gränser, Lennart Hjalmarsson. 

 

Definitionen av vad framgång är inom en organisation påverkas av vilka värderingar, mål och 

maktstruktur som finns inom dem. En stark dominant ledare eller koalition skulle kunna 

hindra förändringar från att ske och på så sätt blir organisationen rigid och ovillig till nya 

framgångsmått. I denna studie görs en genomgång av betydelsen utav makt, målsättning och 

organisationerna syn på framgång. Syftet är att undersöka ideella humanitära organisationer 

och se vilka tankar de har kring begreppet framgång samt hur de bygger upp sina 

organisationer för att nå den framgång de eftersträvar.  Dessutom vill jag undersöka vilka mål 

de har samt se ur ett maktperspektiv vem som beslutar målen.  

 

Den teoretiska referensramen består utav tre organisationsteorier; klassisk teori, Human 

relations och systemteori. Teorierna presenteras med en kort introduktion samt vilket synsätt 

de har på maktstrukturen och beslutsvägen. I den teoretiska referensramen redovisas även en 

teori om målsättningens funktion. 

 

Resultatet visade att framgång för organisationerna är ett förverkligande av deras vision och 

på så vis en värld där de inte behöver existera. För att nå dit har de diverse delmål de arbetar 

med för att förverkliga en målsättning om att alla i världen ska ha mänskliga rättigheter, bra 

levnadsstandars och att människor inte längre ska behöva leva i fattigdom. Deras 

framgångsmått är även grundad på ekonomiska mått på grund av att intäkter i form av bistånd 

krävs för att måluppfyllelsen. Båda organisationerna grundas på ett demokratiskt synsätt med 

medlemsvald styrelse som högsta beslutande organ. Dock ser arbetssätt och 

organisationsuppbyggnad olika ut. Maktstrukturen skiljer sig till viss del men båda 

organisationerna har en byråkratiserad centrerad makt där besluten fattas. Dock har 

medlemmarna makt att påverka styrelsemedlemmarna. Beslut inom organisationerna är 

begränsade av regler, normer och vision. 
 

Nyckelord för studien är: framgång, ideell, maktstruktur samt människorätts och 

biståndsorganisationer. 
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1. Introduktion 

I detta inledande avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning till studiens valda ämne, framgång. 

Här redogörs även studiens syfte samt den frågeställning som kommer besvaras i slutsatsen 

1.1 Problembakgrund 

Vårt samhälle har genomgått ett paradigmskifte, från ett industrisamhälle till ett 

kunskapssamhälle
1
. Massproduktion har förändrats till en produktion utav små partier med 

kundens egna önskemål. Jag ser en samhällstrend mot att makten hos företagen har förändrats 

till makt hos konsumenterna genom kollektiva sammanslutningar. Det krävs mer utav ett 

företag idag för att driva en verksamhet än att bara fokusera på att öka produktionen och 

sänka kostnaderna. Vi lever i ett samhälle där fler och fler konsumenter och företag ser sig ha 

ett socialt samhällsansvar och ökad miljömedvetenhet. Lönsamhet värderas inte lika högt av 

samhället om det innebär att företaget exploaterar andra människor eller förstör miljön. Jag 

tror att denna ökade medvetenhet och att människor blir mer välutbildade gör att förändringar 

kommer ske inom traditionella synsätt inom organisationer. 

 

Vid tidigare kontakter jag har haft med kommersiella organisationer under studieperioden har 

det framkommit att deras främsta målsättning varit att göra ett bra resultat, det vill säga att 

företaget ska gå med vinst. Den ekonomiska delen utav en organisations framgång är 

självklart viktigt, utan en ekonomisk kapacitet kan inte företaget drivas. Men behöver 

framgång definieras utifrån ett ekonomiskt vinstperspektiv? Framgång betyder enligt 

Nationalencyklopedin: ”gott resultat av (målinriktad) verksamhet”
2
.  Hur ser en struktur ut för 

att vara framgångsrik utan att det vilar på ekonomiska mätbara värden?  För att närmare 

kunna undersöka detta valde jag att studera ideella humanitära organisationer. För ideella 

organisationer finns lagar om att de inte får vara kommersiella eller vinstdrivande
3
. Detta är 

centralt i studien där jag vill undersöka framgång bortsett ett kommersiellt vinstintresse. 

Organisationers syn på vad framgång är påverkar hur de definierar sin vision, sina mål och de 

strategier de formar för att nå uppsatta mål.  

1.2 Problemformulering 

Definitionen av vad framgång är inom en organisation påverkas av vilka värderingar, mål och 

maktstruktur som finns inom dem. En stark dominant ledare eller koalition skulle kunna 

hindra förändringar från att ske och på så sätt blir organisationen rigid och ovillig till nya 

framgångsmått. I denna studie görs en genomgång av betydelsen utav makt och målsättning 

samt organisationerna syn på framgång. För att undvika ekonomiska vinstintressen väljer jag 

att undersöka framgång utifrån en ideell organisations perspektiv. Dessutom vill jag 

undersöka vem som bestämmer definitionen utav framgång i organisationerna. För att utföra 

det görs en grundlig genomgång av organisationsstruktur, makt och målsättningar. Det leder 

till att ett nytt synsätt kan utrönas och uppmärksammas inom företagsekonomin.  

 

 

 
                                                           
1
 Glavå, M. (1999) s. 358-360 

2
 www.ne.se sökord: framgång.  

3
 www.ne.se. Sökord: ideell 

http://www.ne.se/
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Min frågeställning är:  

 

”Hur definierar ideella humanitära organisationer framgång och hur bygger de upp sina 

organisationer genom struktur och målsättning för att nå önskad framgång?” 
 

1.3 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka ideella humanitära organisationer och se vilka tankar de har kring 

begreppet framgång samt hur de bygger upp sina organisationer för att nå den framgång de 

eftersträvar.  Dessutom vill jag undersöka vilka mål de har samt se ur ett maktperspektiv vem 

som beslutar målen.  

1.4 Avgränsning  

Studieobjektet betraktas utifrån ett framgångsperspektiv där organisationsuppbyggnad, 

maktstruktur och målsättningar är i fokus. Jag kommer inte att inrikta min undersökning mot 

marknadsföring, gällande lagar eller redovisningsregler. Fokus ligger på ledningsnivå i 

organisationerna och respondenterna har valts från denna nivå. Den grundläggande tanken 

med studien har varit att fokusera på hur de formulerar mål och vilken organisatorisk 

maktstruktur de har för att nå den framgång de eftersträvar. Jag har valt att inte fördjupa mig 

vidare än så. Samtidigt har jag valt att förhålla mig till respondenternas svar utan att vidare 

ifrågasätta eller gräva djupare i intervjun. Detta på grund utav att avsikten med studien är att 

se definitionen av framgång från deras perspektiv samt analysera deras svar och därför inte 

påverka svaren under intervjun. Den teoretiska referensramen är även begränsad då jag har 

valt att beskriva tre stora organisationsteorier ganska ytligt. Var av en av dessa hade kunnat 

användas ensamma i en uppsats, så på grund av dess omfattning är de kort presenterade med 

en sammanfattning av vad jag anser är de viktigaste delarna, för min studie, inom teorierna. 

  



 
 

 10 

2. Metod 

I metodavsnittet redogörs de ställningstaganden för studiens praktiska tillvägagångssätt. 

Följande områden presenteras: val av ämne, synsätt och perspektiv, insamlingsmetod, val av 

respondenter, slutledningsmetod, giltighetsanspråk samt källdiskussion. 

2.1 Val av ämne 

Ideella humanitära organisationer gör en viktig insats i samhället
4
. Därför ville jag undersöka 

dem lite närmare med perspektiv från min studietid i form av företagsekonomi och 

management. Vid en sökning av tidigare studier inom ideella organisationer hittar jag ett 

flertal, till exempel ”Managing the non-profit organization: practices and principles” skriven 

av Peter F Drucker
5
, och inser att det är ett välstuderat område. Inriktningarna på dessa studier 

är olika och handlar om redovisningsregler, motiverande ledarskap, med mera. Jag hittar dock 

ingen studie med mitt perspektiv på framgång och maktstruktur i ideella organisationer. 

Därför har denna studie relevans för forskningen. Nyckelbegrepp i studien är framgång, 

ideell, maktstruktur samt människorätts och biståndsorganisationer. 

2.2 Synsätt och perspektiv 

Den vetenskapliga metoden delas in i två teoretiska dikotomier, subjektivistisk och 

objektivistiskt.  Dessa två ställningstaganden innehåller motstridiga ställningstaganden om 

hur man uppfattar världen och ser på kunskap. Subjektivistiska har en idealistisk 

verklighetsuppfattning och en förnuftgrundad kunskapsuppfattning. Den objektivistiska har 

en verklighetsuppfattning som menar att världen är oberoende av medvetandet och en 

erfarenhetsgrundad kunskapsuppfattning
6
. Det finns även två forskningsideal, positivistisk 

och tolkande
7
. Det positivistiska idealet har ett fokus på det givna, det som direkt kan 

registreras och mätas. Det tolkande idealet har istället fokus på att förstå den mänskliga 

handlingens bakomliggande mening
8
. 

 

Studien utgår ifrån ett subjektivistiskt perspektiv samt ett tolkande forskningsideal. Ideella 

hjälporganisationer verkar ofta internationellt och påverkas då av olika kulturer och 

tolkningar om världen bland människorna de hjälper samt sina egna medarbetare. Kunskapen 

till studien har hämtats från personer på ledningsnivå i vissa utvalda ideella 

hjälporganisationer samt litteraturstudier.  Resultatet har formats av tolkningar, förståelse och 

reflektion utifrån empirin.  

2.3 Insamlingsmetod 

Insamlingen utav empiri till denna studie har skett genom en kvalitativ metod. En kvalitativ 

metod innebär att genom olika typer utav data insamling kunna skapa en djupare förståelse till 

det problem som studeras. Kunskapssyftet är först och främst förestående och inte 

                                                           
4
 Leopold. C.(2006) s.69 

5
 http://libris.kb.se/ sökord: non-profit 

6
 Johannessen. A (2003) s.16-17 

7
Ibid s.16-19 

8
 Andersen, I.(1998) s.179-183 
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förklarande, vilket är primärt i en kvantitativ undersökningsmetod
9
. De kvalitativa 

intervjuerna har skett med hjälp av ett frågeformulär. 

2.3.1 Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Strukturerade intervjuer har fast 

uppsättning frågor i ordningsföljd. Forskaren har mindre inverkan på respondentens svar och 

svaren visar hur frågorna uppfattats. Den ostrukturerade intervjun har inte färdigformulerade 

frågor eller uppställd ordningsföljd. Istället bär intervjun en prägel av ett samtal
10

. 

 

Steinar Kvale karaktäriserar den kvalitativa intervjun som ett samtal med en bestämd struktur 

och syfte. Strukturen är knuten till de roller som finns mellan deltagarna. På grund utav att det 

är intervjuaren som ställer frågorna och på så vis kontrollerar situationen är parterna i 

intervjun inte likställda. Forskningsfrågor kan delas in i följande kategorier: 

 

 Beskrivande frågor som är knutna till specifika händelser och handlingar 

 Tolkande frågor om hur informanten uppfattar händelser eller handlingar och vilken 

betydelse som tillägnas dessa. 

 Teoretiska frågor försöker att avslöja orsaker och avsikter med handlingar och 

händelser
11

. 

 

Studiens primärdata bygger på två intervjuer.  Den första intervjun gjordes med Elisabeth 

Löfgren den 29 april som är pressekreterare för Amnesty Sverige och nästa den 7 maj 

tillsammans med Lennart Hjalmarsson som är VD för Kooperation utan gränser. Dessa 

intervjuer genomfördes via telefon under 30 minuter vardera och var en blandning mellan en 

strukturerad och ostrukturerad intervjuform. Det fanns strukturerade och färdigformulerade 

frågor i en viss ordningsföljd som hölls under intervjun. Samtidigt hade intervjuerna en prägel 

av ett samtal med följdfrågor som ej varit färdigformulerade. 

 

Ib Andersen menar att telefonintervjuer ska konstrueras på ett sådant sätt att de uppfyller 

kraven från både respondenter och intervjuaren. Intervjuaren måste vara underförstådd och 

visa hänsyn till att det kan vara svårt för en respondent att delta i en telefonintervju. 

Respondenterna blir plötsligt uppringda och ombedd att svara på diverse frågor som de 

kanske inte helt förstår. Intervjuaren måste snabbt skapa kontakt med respondenten så att 

han/hon inte distraheras av andra pågående aktiviteter. Att etablera en kontakt med 

respondenten är viktigt då respondenten får tid att vänja sig vid intervjuarens sätt att prata, 

förstå visa ord samt se meningen med frågorna. Intervjuaren behöver även bevisa sin 

legitimitet och värdet av sitt projekt för att få respondenten att delta
12

. I processen att erhålla 

primärdata har det varit viktigt att först skapa en kontakt via mejl och sedan bestämma en 

bestämd tidpunkt för intervjun. Detta på grund av att visa respekt för respondenterna samt 

förvissa mig om svar på mina intervjufrågor. Eftersom intervjuerna varit korta har tiden inte 

används till att få dem att vänja sig vid min röst, att gå igenom syftet med frågorna eller få 

dem att förstå alla ord och termer. Dock försökte jag i processen av formulerandet utav 

frågorna göra dem enkla och lättförståeliga. 

                                                           
9
 Andersen, I (1998)  s.31 

10
 Johannesson A (2003) s.97 

11
 Ibid s.96 

12
 Andersen I (1998) s. 173-174 
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2.3.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata i empiriavsnittet har främst inhämtats från organisationernas hemsidor. På 

grund av att organisationerna är beroende av externa resurser i form av bidrag från 

medlemmar och organisationer har de omfattande information att tillgå om organisationen via 

sin hemsida. På hemsidorna finns organisationernas årsredovisningar, årsberättelse, 

verksamhetsplan samt strategier och målsättningar. Jag har valt att grunda fakta om 

organisationerna från endast deras egna informationskanaler. Valet är grundat utifrån syftet att 

endast undersöka organisationen ur deras synvinkel och genom dessa fakta kunna forma min 

analys. Att endast hämta information från organisationernas informationskanaler kan utgöra 

ett hinder för att få objektiv fakta. Organisationernas information är subjektiv där de försöker 

förmedla den bästa möjliga bilden av organisationen. 
 

2.4 Val av respondenter 

Jag valde att vända mig till ideella bistånds, hjälp och människorättsorganisationer för en 

förfrågan om de kunde besvara ett utformat frågeformulär eller ställa upp på en intervju. Vid 

val av respondenter inom dessa organisationer ansåg jag att det var lämpligast att få kontakt 

med styrelse eller sekretariatet. Valet grundar sig på att de har övergipande information om 

hela organisationen samt ansvar för verksamheten. 

 

Organisationer som ställde upp på intervju 2 

Organisationer som ville medverka men som svar ej inkommit än 2 

Organisationer som avböjde medverkan 1 

Organisationer som ej besvarat förfrågan 4 

Summa: 9 

 

Förfrågan gick ut till nio olika organisationer för att öka chanserna för ett deltagande i 

undersökningen. Tabellen visar hur förfrågningarna besvarades. Två organisationer valde att 

medverka, Amnesty och Kooperation utan gränser. 

2.5 Slutledningsmetod 

Som slutledningsmetod har jag i min studie använt mig utav deduktion. Deduktion innebär att 

avleda, det vill säga en avledning från det generella till det konkreta
13

. Genom deduktion 

utgår studien utifrån teori för att dra slutsatser om enskilda händelser. Insamlat material inom 

ett område försöker utröna samband med ett redan igenkänt begrepp
14

. Deduktion har passat 

till studien genom möjligheten att använda och analysera teorier som varit inbäddade i 

företagsekonomiutbildningen. Dessutom har slutledningsmetoden passat på grund av den 

korta tid som funnits för att genomföra studien. 

 

                                                           
13

 Johannesen, A(2002) s. 35 
14

  Andersen I. (1998) s. 29 
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2.6 Giltighetsanspråk 

För att skriva en vetenskaplig studie är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till den 

valda metoden och litteraturen. Reliabilitet behandlar frågan om datas tillförlitlighet, vilka 

data som används, insamlingssätt och hur det bearbetats
15

. Validitetsbegreppet är uppdelat i 

två andra begrepp, giltighet och relevans. Giltigheten förklarar den generella 

överensstämmelsen mellan den teoretiska och empiriska begreppsplanen. Relevansen innebär 

hur relevant det empiriska begreppsurvalet är för problemställningen.
16

. Val av metod har gett 

studien både möjligheter samt begränsningar. Min valda slutledningsmetod, deduktion ger 

inte upphov till ny kunskap utan gör oss endast vetande av den typ av kunskap vi redan har. 

Deduktion ger ett säkert vetande men då förutsätts det att begreppen redan är kända. Den 

reliabilitet jag finner i den insamlade informationen anser jag vara tillförlitlig då den i första 

hand kommer från respondenter som är sakkunniga och som verkar inom det område jag valt 

att undersöka. Dock är jag medveten om att mitt resultat vilat på respondenternas egna 

tolkningar. Detta ger mindre giltighet pågrund utav att en liknande studie kan genomföras 

utav intervjuer av andra personer inom samma område och komma fram till ett resultat som 

inte överensstämmer med mitt. För att få validitet till min undersökning kommer insamling av 

fakta avgränsas så att den är relevant för min problemformulering och mitt syfte.  

2.7 Källdiskussion 

Det är även viktigt att i en vetenskaplig uppsats ha ett kritiskt förhållningssätt till den 

information som använda och återges. Källor till den teoretiska referensramen är hämtad från 

studielitteratur samt vetenskapliga böcker. All litteratur är inte den senaste uppdaterade 

informationen, men eftersom största delen av min teori utgörs av att återge tre av de stora 

organisationsteorierna som utvecklades i början och mitten utav 1900-talet har utgivningsåren 

på böckerna spelat en mindre roll då deras ursprungliga innebörd inte utvecklats. Tyngden har 

istället legat på dess vetenskapliga giltighet. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tre organisationsteorier, klassisk teori, Human 

relations och systemteori. Presentationen kommer att fokusera på hur teorierna beskriver 

struktur och makt i organisationer. Dessutom presenteras målsättningens funktion. Genom 

dessa teorier är målet att göra en analys som svarar på min frågeställning 

3.1 Organisationsteori- en introduktion 

Organisationsteorins grundläggande mål är att utveckla kunskap om organisationer
17

. Det var 

under den industriella revolutionen i England som det upptäcktes att arbetet i fabriker 

behövde struktureras. Samhället förändrades från att till största del bestå av hemhushåll och 

hantverkare till att arbetet samordnades i fabrikslokaler och uppgifterna för arbetarna 

specialiserades. I och med industrialismen följdes kapitalismen. Arbetsförhållanden 

förändrades till ett anställningsförhållande på ett antal samlade arbetsställen och det uppstod 

ett lönearbete. I och med nya arbetstillfällen uppstod en arbetsmarknad.
18

 

 

Organisationsteorin i sin moderna betydelse utvecklades under 1900-talet. Det finns flera 

olika skolbildningar inom organisationsteorin som har utvecklats genom åren
19

. Olika 

forskare har olika ingångsperspektiv till sina observationer och teorier beroende på vilken 

organisationsskola de tillkännager sig till
20

. Organisationsteorin avser att vara generell och 

utveckla allmängiltig kunskap från enskilda branscher och sektorer
21

. 

 

Begreppet organisation kommer ifrån det grekiska ordet ”organon” som betyder verktyg eller 

redskap. Organisation kan urskiljas som ett redskap för att samordna människors 

ansträngningar mot ett gemensamt mål. Det finns olika definitioner på vad en organisation är. 

En organisation kan definieras som en samling individer med olika behov, krav och 

förväntningar
22

. Organisationen kan även beskrivas som ett medvetet, stabilt och målinriktat 

samarbete mellan människor. En organisation innebär någon form utav strukturering av 

relationerna mellan människor och det finns en fördelning av arbete, makt och ansvar
23

. 

Skillnaden mellan grupp och organisation ligger i graden utav formalisering, en grupp 

beskrivs som informell medan en organisation uppfattas i högre grad som formell. En 

formalisering inom organisationerna sker med hjälp utav regler, instruktionshandböcker, 

avtal, med mera. Men även inom organisationer bildas det subgrupper av informell karaktär. 

Grupperna utvecklar ett socialt system med sociala normer, vilka är mer eller mindre uttryckta 

förväntningar på personernas beteende inom gruppen
24

.  

 

Organisationsformerna har förändrats och utvecklats de senaste hundra åren. Samhällen är 

inte statiska och inom sinom tid kommer samhällstrenderna åter igen skifta och förändras
25
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Förändringar i organisationsformer och organisationsförhållanden sker ofta i samband med 

samhällsförändringar såsom ny teknologi, ny kunskap och högre levnadsstandard.  

Förändringar uppstår även när kunskapen förnyas om hur organisationer och människorna 

inom dem fungerar.
26

. 

 

3.2 Maktstruktur 

I studien presenteras nedan tre av de stora organisationsteorierna. I presentationen läggs vikt 

på hur dessa teorier ser på maktstruktur inom en organisation. Därför sker först en genomgång 

av maktbegreppets betydelse. För denna studie om ideella organisationer är det viktigt att 

undersöka vilka värderingar och mål som styr när de inte har ett kommersiellt intresse samt 

vem som bestämmer dessa värderingar. Organisationsteorierna ger en bakgrund till hur 

organisationerna samordnas och hur de fungerar. Detta är av värde vid en analys av ideella 

organisationer och för att besvara frågeställning samt problemformulering. 

 

Makt har under lång tid fascinerat och förbryllat forskare inom flera vetenskapliga 

inriktningar såsom ekonomer, psykologer, statsvetare, med mera Det är ett omdiskuterat 

begrepp med många definitioner. Makt kan innebära inflytande eller tvång. Det kan även 

betraktas som en tvekamp med en förlorare och en vinnare eller definieras det som en ge-och-

ta relation Makt kan likaså ses som en idémakt vilket innebär övertalning, ideologisk kontroll 

och opinionsstyrning. 
27

. Peter M Blau (i Andersson) betraktar makt som ett socialt utbyte. 

Hans utgångspunkt är att det finns en tendens till att varje deltagare i en utbytesprocess 

försöker att kontrollera andras beteende i sitt eget intresse. En aktörs makt är beroende av i 

vilken omfattning aktören kan påverka och förändra olika förhållanden mot sin egen 

strävan
28

.  Kaj Sköldberg skildrar makt genom en diskussion av Webers maktbegrepp och 

beskriver att makt är: ” sannolikheten att få igenom sin egen vilja i en social relation trots 

motstånd, oavsett varpå denna sannolikhet beror på
29

”.  

 

Paul Flaa beskriver att ledning, makt och styrning är begrepp som inom organisationsteorin är 

nära förbundna med varandra. Det handlar om påverkan, ingripande mot och inflytande över 

individuellt och organisatoriskt beteende. Det kan ske direkt via ledning av en arbetsgrupp 

eller indirekt vi direktiv och regler
30

.  Michel Crozier (i Andersson) menar att makt är ett av 

de centrala problemen inom organisationsteorin. På grund utav detta är det viktigt att definiera 

var makten och maktcentrumet egentligen ligger
31

. Var makten finns inom en organisation 

besvaras olika beroende på vilken teoretisk skolbildning som är utgångspunkten. 
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3.2.1 Klassisk organisationsteori 

 

I den klassiska skolan har flera forskare dominerat. De tre största teorierna är; scientific 

management, administrationsteorin och byråkratiteorin. Dessa utvecklades från tidigt 1900-tal 

fram till efter andra världskriget.  

 

Frederick W. Taylor var en ingenjör som utvecklade scientific management. Teorin fokuserar 

på bättre planering inom organisationer, standardisering utav produkter och specialisering 

utav arbetskraften för att förbättra effektiviteten och rationaliteten
32

. Planeringen av arbetet är 

inte arbetarnas uppgift utan ska förläggas till en specifik planeringsavdelning som styrs av 

ledningen. Till varje arbetsmoment att det ska utprovas en optimal metod vid utförandet för 

att effektivisera arbetet. Arbetsinstruktionerna ska vara skriftliga, detaljrika och 

standardiserande. Kraven i organisationen blev i samband med Taylors idéer ökad kontroll 

och att arbetarna blev tvungna att specialisera sig. Arbetet är primärt organiserat utan tanke på 

människans individuella tillfredställelse för mesta möjliga vinst. För att hålla arbetarna 

motiverade förespråkar scientific management att de får belöning för sin prestation i form av 

ekonomisk kompensation. För Taylor var mänskligt beteende förutsägbart och styrbart, precis 

som en maskin.
 33

 

 

Henry Fayol var verksam inom fransk gruvindustri och från hans erfarenheter där drog han 

slutsatser om hur en organisation borde fungera och utvecklade administrationsteorin. Fokus 

för hans teori låg på företagsledningsnivå och specifikt den administrativa funktionen
34

.  

Administration definieras som en process bestående av flera olika funktioner där ledningen 

planerar, koordinerar och kontrollerar
35

. De administrativa funktionerna delas in i: 

 Planering. Med planering menas budgetering. 

 Befälsutövning. Denna funktion innebär ledning och ordergivning. 

Befälutövningen innebär även att stimulera initiativ från underordnade, föregå med 

gott exempel och känna sin personal 

 Samordning. En samordning mellan olika avdelningar är viktigt för att hela 

organisationens bästa ska efterlevas. 

 Kontroll. All verksamhet ska utföras i överensstämmelse med fastställda regler 

och order och ska kontrolleras efter stab-linjen
36

. 

Fayols teori menar att en chef inte borde ha mer än 6-8 anställda under sig för att kunna 

kontrollera dessa. Dessutom ska varje enskild chef fatta egna beslut och ha ett eget 

ansvarsområde istället för en kollektiv ledning.  Han förespråkar att det inom organisationen 

måste finnas en enhetlig och hierarkisk arbetsdelning som fattar de viktiga besluten. Fayol 
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betraktar organisationen som ett maskineri med överföring av auktoritet. Han anser att ansvar 

och auktoritet alltid är förenade
37

. 

Både Fayol och Taylor grundade sina teorier på sina praktiska erfarenheter inom industrin. 

Den byråkratiska teorin utvecklades av Max Weber. Vid skapandet av sin teori använde han 

av sig av en idealiserad verklighet. Denna idealiseringsmetod motsvarar inte verkligheten utan 

försöker formulera grundläggande egenskaper i ett system för att kunna analyser bestämda 

delar av världen
38

.  

 

Weber var intresserad av maktsystem, dess samhällsmässiga grund och funktionssätt. Under 

lång tid studerade han samt jämförde maktsystem och fann att alla stora civilisationer 

utvecklar former av byråkrati. Weber ansåg att byråkratin passade lika bra i privata företag 

som offentliga. Byråkrati är alltid maktutövning och får makten att bli stabiliserad och 

accepterad, den blir auktoritet
39

. Auktoritet betyder: ” sannolikheten att en order med bestämt 

innehåll åtlyds av vissa bestämda personer
40

”. Det finns tre former av legitim auktoritet enligt 

Weber: 

 

- Legal auktoritet. Vilar på föreställningen om rationalism och en formell legitimitet 

av makten 

- Karismatisk auktoritet. Magiska föreställningar om egenskaper som tillskrivs en 

viss person som förses med auktoritet. 

- Traditionell auktoritet. Vilar på en vördnad på personen som har nått auktoritet 

och position av tradition
41

. 

Byråkratin utövar sin auktoritet med hjälp av kunskap och denna organisationstyp 

kännetecknas av en hierarkiskt uppbyggd organisationsform
42

. En byråkratisk organisation 

kännetecknas av följande egenskaper: 

 

 Formaliserad arbetsdelning med klar definition av ansvarsområden. 

 En hierarkisk auktoritetsstruktur 

 Sakbehandling följer nedskrivna regler och instruktioner samt sker skriftligt och 

dokumenteras i ett arkiv. 

 Anställningar och tjänster förutsätter en formell träning. 

 Byråkratin tar inte hänsyn till en persons status utanför organisationen vid 

beslutsfattande 

 Administratörerna är oavsättliga
43

. 
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Inom de klassiska organisationsteorierna är målprocessen mindre intressant eftersom det 

självklara målet med verksamheten är vinst. Den klassiska skolan betonade även att det var 

organisationens ledning som hade plikt att formulera vad verksamheten strävade mot. Mål ses 

som något statiskt och oföränderligt
44

. 

3.2.2 Human relations 
 

Human relations blev en motvikt till de klassiska organisationssynsätten och lyfte fram 

människan i organisationen. Grunden till Human relations gjordes i Hawthorne-experimenten 

1924
45

. Denna studie var ett försök där testgrupper i organisationen undersöktes i ett 

belysningsexperiment. Forskarna ville undersöka om effektiviteten påverkades utav 

belysningen. Studien visade att oavsett belysning ökade produktionshastigheten och forskarna 

kom fram till att ljustyrkan var en mindre faktor som påverkade arbetsprestationen. Det fanns 

andra faktorer som var mer betydelsefulla
46

. De fann att den informella strukturen i 

organisationen samt de sociala relationerna hade en enorm betydelse i och trivseln på 

arbetsplatsen påverkade produktiviteten
47

. 

 

Human relation förespråkar vikten av att ta tillvara på de mänskliga resurserna och tillgodose 

människans olika sociala behov
48

. Human relationsteorin förnekar att det finns fullständigt 

rationella organisationer. Den anser att en organisation inte kan konstrueras och planeras på 

teoretisk väg utan organisationen är en levande organism som lever sitt eget naturliga och 

informella liv. Organisationsmedlemmarna är irrationella styrda av känslor, impulser och 

ologiska handlingar
49

. Ledningens funktion är att hålla systemet i jämvikt med en yttre 

ekonomisk balans och ett inre upprätthållande av den sociala organisationen som möjliggör 

att de anställda kan tillfredställa sina personliga önskningar och behov
50

. 

Organisationsledningen tänker ekonomiskt och rationellt medan arbetarnas tankar styrs av 

känslologik. För att kunna samarbeta och undvika konflikter behövs en ömsesidig förståelse 

för varandras tankesätt
51

.  

 

Kaj Sköldberg beskriver Human relations nyckelbegrepp som: ”det sociala systemet.” Han 

menar att strävan för den ”egentliga” världen är i Human relations en idealiserad värld av 

intressegemenskap, harmoni och lycka
52

. 

 

Human relations poängterar att informellt ledarskap är viktigare än formellt. De hävdar att 

makten finns hos de underordnade i hierarkin eftersom de väljer vilka order de är villiga att 

följa, på så sätt sätter de gränser för ledningens makt. Enligt Eric Rhenman har alla makt i en 

organisation, den måste uppfattas som en koalition av intressen och ledare fungerar bara som 
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medlare mellan olika intressegrupper
53

. Paul Flaas kritik till Human relations är att synsättet 

är utvecklat som en motvikt till de klassiska teorierna och har förstorat tanken om det 

ömsesidiga beroendet mellan organisationens olika grupper. Det finns omständigheter som 

kan göra att medlemmar presterar mer än vad de anser att de får tillbaka i belöningar eller att 

medlemmar som är nöjda med belöning och prestationsnivå ändå väljer att lämna 

organisationen
54

. 

3.2.3 Systemteori 

 

Systemtanken har sitt ursprung från biologin med en biologisk organism som metafor till en 

organisation av olika självreglerande processer. Systemteorin har historiska rötter långt 

tillbaka i tiden genom exempelvis tankar av Aristoteles. Emilie Durkheim konstruerade under 

1800-talet idén om att arbetsdelningen kunde sättas i samband med dess integrerade funktion i 

samhället
55

. Ludwig von Bertalanffy presenterade en teori på 1950-talet som syftade till att 

alla vetenskapliga företeelser från naturvetenskap till samhällsvetenskap hade ett samband. 

Samhällen består av grupper, grupper består av individer, individer av organ som består av 

celler som i sin tur består av atomer. Han beskrev alla dessa företeelser som ett system. Efter 

att ha byggt upp sin idé försökte han hitta de grundläggande lagar som styr och som kunde 

förklara samtliga system i samhället
56

. 

 

Ett system är något som innehåller delar vilka är relaterade till varandra. Varje del påverkar 

de andra delarna samt är beroende av helheten
57

. Organisationer inom den öppna systemteorin 

kan beskrivas som öppna och dynamiska. Dynamisk innebär att systemet har föränderliga 

egenskaper och ett öppet system både påverkas av samt i sin tur påverkar omvärlden
58

. 

Organisationer som är integrerade av systemteorin använder sig ofta av cybernetiska 

modellen (se figur nedan) för att korrigera i systemet. Modellen är ett redskap för analyser av 

bland annat försäljningsvolym och personalomsättning, antalet nöjda kunder samt anställdas 

uppfattning om organisationen. Resultaten av analyserna ger indikatorer och utgör en grund 

för självvärdering och utformning av nya handlingsplaner
59

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemteorin har till skillnad från tidigare teorier visat att organisationer inte kan studeras 

fristående från den omvärlden de verkar i och har kontakt med. En organisation som inte 
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ständigt bevakar tekniska, ekonomiska och värderingsförändringar i omvärlden misslyckas 

med att överleva
60

. Som systemmål brukar hänföras strävan efter överlevnad, balans och 

tillväxt
61

. Organisationen struktureras efter systemets behov utav stabilitet, mål samt behov av 

integration och anpassning
62

. Omgivningen påverkar organisationens resultat genom 

begränsningar och kräver anpassning för att säkerhetskälla organisationens överlevnad
63

. 

 

Burns och Stalker beskriver att det organiskt öppna systemet ständigt måste anpassa sig mot 

omvärlden. Anställda inom organisationen har specialistkunskaper som direkt bidrar till 

företagets övergripande mål. Samtidigt känner de anställda en stor identifikation till 

organisationen. Identifikation är viktigare än lojalitet. Företagsledningen betraktas inte som 

allvetare vilka besitter all kunskap utan kunnande inom olika områden kan finnas var som 

helst i nätverket. Arbetsuppgifterna inom systemet utvecklas och förändras då individerna i 

organisationen interagerar. Kommunikationen sker oftare vertikalt än horisontellt och 

organisationen är mer decentraliserad än hierarkisk. Kommunikationen består även till mesta 

dels av råd och information snarare än instruktioner, beslut och order
64

. 

 

Nu avslutas en genomgång av de tre stora teorierna som dominerat organisationsteorin. I 

teorierna har en genomgång förts om vem som har makten, hur arbetet är upplagt samt vilka 

grundläggande och principiella mål som finns för organisationerna. Nu kommer en närmare 

genomgång av målens funktion i en organisation. Målen är viktiga ett undersöka eftersom de 

utgör grunden i vad organisationen strävar mot. Vilket styrsätt som dominerar kan påverka 

vilka mål som sätt och då även påverka vems värderingar som blir operativa. 

3.3 Målens funktion 

En utav de mest centrala delarna i en organisation är att bestämma och klargöra de mål som 

de eftersträvar. Mål kan fylla olika funktioner för olika organisationer. I valet av mål behövs 

det ta hänsyn till enighet eller konflikt mellan de olika gruppernas värden, mål och intressen. 

Makt och resursfördelning bestämmer vilka värderingar som blir operativa och vilka mål 

verksamheten strävar mot
65

. Etzioni (i Flaa) skiljer mellan tre funktioner som målsättningar 

har för organisationen: 

 

1. Målsättningen används som ett rättesnöre för organisationens arbete genom att den 

pekar på det tillstånd som organisationen strävar efter att förverkliga. Målsättningen 

beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. 

2. Målsättnigen fungerar som en legitimering och organisationens beteende kan 

motiveras genom att hänvisa till dess uppsatta mål. Därför är organisationens mål ofta 

formulerade utifrån honnörsord som anspelar på centrala och accepterade värden i 

samhället. 
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3. Målsättningen används som ett hjälpmedel för att bedöma organisationens arbete, då 

de jämförs med de uppnådda resultaten
66

. 

 

W Richard Scott och Gerald F Davis diskuterar i sin bok ”Orgnisations and organizing” 

begreppen mål och makt samt deras gemensamma funktion. Genom existensen av sociala 

roller och deras inverkan på individuellt beteende gör de antaganden om att mål i 

organisationen inte endast kan urskiljas ur individuella motiv. Organisationer är uppbyggda 

av en koalition, det vill säga grupper och individer som strävar mot liknande intressen. Varje 

grupp försöker påtvinga och införa sina preferenser och mål till det större 

systemet/koalitionen. Genom förhandlingar och kompromisser mellan grupperna nås en 

överenskommelse. Varje grupp som behöver tas i övervägande hjälper att definiera målen för 

organisationen. Själva målen är gynnsamma framställningar som summerar de åtskilliga 

villkor varje accepterande val måste tillfredsställa. Makten ligger hos dem i den dominanta 

koalitionen. Anställda i en organisation har individuellt en begränsad makt, men som ett 

kollektiv har de större makt i form av hot om strejker, sabotage eller minska 

produktionseffektiviteten. Samtidigt har de som kollektiv möjlighet att ge uttryck och få 

igenom sina önskemål genom förhandlingar. En ökad utbildad arbetskraft med kompetens 

som organisationen eftersöker har potential att öka makten hos arbetarna i en organisation. 

Specifika grupper, individer som har gränsroller erhåller makt i organisationer. De har hand 

om exempelvis viktiga leverantörer, innehar viktiga nyckelroller i produktionen eller andra 

positioner som påverkar organisationens resultat och att nå sin målsättning. Individer som är 

duktiga på att hantera osäkerhet i en organisation erhåller även makt. Makt i organisationer är 

inte endast förbehållen interna aktörer utan olika externa intressenter influerar och påverkar i 

varierande grad organisationens beslut. Det finns även en koppling mellan externa villkor och 

intern maktfördelning. Ett exempel på detta är vilka som har varit bakgrunden hos ledare 

inom organisationer genom olika epoker inom 1900-talet. Till en början dominerade den 

karismatiske, entreprenören och har växlat till produktionsledare och senare till ekonomer. 

Vilka intressen som inom organisationen blir annorlunda även då omvärlden förändras
67

. 
 

I en undersökning av målens funktion i en organisation går det att utröna vilket tillstånd de 

strävar mot, vad som legitimerar deras verksamhet och hur de utvärderar dem. Teorierna som 

har presenterats har relevans i denna studie av ideella organisationer på grund av att ger 

verktyg till en närmare analys av verksamhetens målsättning. Vid en undersökning av 

organisationens egna målsättningar går det att analysera genom Etzonis modell vilken 

funktion de fyller för respektive organisation. 

Vidare i studien kommer nu en genomgång ske av två ideella humanitära organisationer. Men 

före en avslutning av teorikapitlet sker en presentation av ideella organisationer. Först ges en 

introduktion till begreppets betydelse. Sedan presenteras även en utvecklad modell om ideella 

organisationers relation mot omvärlden. Denna modell har bildats genom en integration av de 

ovanstående teorierna till en praktisk modell.  
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3.4 Introduktion av ideella organisationer 

En ideell organisation är en sammanslutning som har till uppgift att främja deras medlemmars 

gemensamma ideella strävanden och som inte direkt arbetar för deras ekonomiska intressen. 

Organisationerna förlitar sig på bidrag från stat, företag och enskilda personer för sin inkomst. 

En ideell organisation är en icke-statlig organisation vilken har ideella mål och inte 

kommersiella, med sin verksamhet. Definitionen över vad som kan anses som en ideell 

organisation är väldigt bred, då det enda som uttryckligt utesluts är att den inte får vara knuten 

till någon statsmakt eller ägna sig åt kommersiell verksamhet. Ideella organisationer innefattar 

bland annat verksamheter rörande mänskliga rättigheter, humanitära insatser och miljöfrågor. 

Många ideella organisationer bedriver en ekonomisk verksamhet och därför kan gränsen till 

intresseorganisationerna ibland vara svår att fastställa.
68

 

 

Det ideella engagemanget är starkt bland Sveriges befolkning och ungefär hälften av alla 

vuxna som är aktiva i ideella organisationer och föreningar. Dessutom är nio av tio vuxna är 

medlemmar i en ideell organisation. Trots att den ideella verksamheten har ett stort antal 

medlemmar har både statsvetare och journalister skrivit om en folkrörelsekris och om 

föreningars beroende av statliga bidrag, problem med ny rekrytering och att de som verkligen 

vill engagera sig inte längre är lika lätta att hitta. I en ideell organisation är det naturligt att 

medlemsantal ökar i vissa perioder och minskar i andra. Om antalet stadigt skulle sjunka är 

det något grundläggande fel i organisationen, ledarskapet, brister i kompetens eller så har 

ändamålet förlorat sin relevans
69

. 

 

Alla organisationer har precis som människor en livscykel, de föds, utvecklas, konsolideras 

och åldras. Många ideella organisationer har varit verksamma under många år och har 

industrialiserats, byråkratiserats och professionaliserats. Det innebär att de kan ha svårt att 

anpassa sig till en föränderlig värld, inte längre påverkas av sina medlemmar och inte känner 

av samhällsförändringar utan fortsätter arbeta efter åldrade behov och mål. Ideella 

organisationer har sin en logik och fungerar inte på samma sätt som företag. Det innebär att 

lednings – och organisationsmodeller från företagsvärlden inte kan appliceras. Enligt Christer 

Leopold ska ideella organisationer vara allmännyttiga, tjäna allmänheten och sina 

medlemmar, vara demokratiska och obyråkratiska
70

. 

 

Orsaken till att ideella organisationer är komplexa och skiljer sig från företag beror bland 

annat på: 

 

- Finns inget naturligt mått på framgång 

- Intressenterna är många och inflytelserika med ofta motstridiga intressen 

- Den kritiska frontlinjen består av ett stort antal självstyrande enheter 

- Det ideella engagemanget utgör huvudresursen 

- Merparten av arbetskraften kommer ideellt 

- Produktionen går till en målgrupp medan resurserna hämtas från en annan källa.
71
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Den ideella organisationen uppstår ur en idé och först finns en grupp. Sedan växer fler 

grupper upp på andra håll och för att grupperna ska kunna samverka väljs en gemensam 

ledning. Styrkan i den ideella idén, ledningens kompetens och tillgången på människor som 

vill engagera sig avgör om organisationen växer eller inte
72

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ideella föreningen är beroende av samhället och denna figur visar relationen mellan 

samhället och den ideella organisationen. De resurser som ges utav samhället är i många olika 

former, förtroendevalda, ledare, tjänster och pengar. 

 

Även ett internationellt intresse kring ideella organisationer och att främja dessa 

organisationer har ökat på senare år. Det märks genom exempelvis resolutioner i FN samt 

införandet av den internationella frivilligdagen. Resolutionerna beskriver bland annat att 

ideellt arbete är ett värdefullt bidrag till samhällets ekonomiska och sociala utveckling 

Dessutom behövs ett ideellt engagemang för att FN ska kunna nå målsättningar, såsom en 

ökad social integrering, hållbar utveckling och en minskning av fattigdom
 73

. 

 

  

                                                           
72

 Leopold, C (2006) s.39-40 
73

 Ibid s.69-70 

Modell: Leopold, C s.40 

Tjänst  

            

Samhället 

Resurser 

Ideell  

organisation 



 
 

 24 

4. Empiri 

I empiriavsnittet återges respondenternas åsikter samt information från deras egna 

informationskanaler. Avsnittet är strukturerat med varje organisation presenterad för sig. 

Först ges en introduktion av organisationen sedan organisationsuppbyggnad, 

framgångsdefinition och målsättningar. 

 

4.1 Amnesty 

Amnesty grundades 1961 av en brittisk advokat vid namn Peter Brenson.  Organisationen har 

principer om strikt opartiskhet och det internationella skyddet av mänskliga rättigheter. 

Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och 

religioner. De har bidragsgivare i mer än 150 länder och ca 2,2 miljoner medlemmar. De 

samordnar sitt arbete genom sektioner i 73 länder. Arbetet inom Amnesty grundas på 

noggranna utredningar om brott mot de mänskliga rättigheterna och de bedriver en 

omfattande utbildnings- och informationsverksamhet samt uppmanar mellanstatliga 

organisationer, enskilda individer och alla samhällsorgan att stödja och respektera de 

mänskliga rättigheterna. De stoppar inskränkningar på mänskliga rättigheter genom att 

informera och mobilisera allmänheten, påverka regeringar, politiska grupper och företag 

genom demonstrationer, lobbyistverksamhet, vakor och ökad kännedom om de mänskliga 

rättigheterna. Deras arbete och kampanjer baseras på fakta från bland annat utsända experter 

som pratar med offer samt nationell och internationell media. De är allierade med andra 

människorättsaktivistgrupper som de delar information och övervakar händelser tillsammans 

med. Amnesty publicerar sina åsikter via posters, reklam och webbsidor. När fakta och 

resultat offentliggörs leder det till att medlemmar, sympatisörer samt anställda utövar 

offentliga påtryckningar för att stoppa kränkningarna
74

. 

 

Amnesty International är även en av initiativtagarna till International Non-Governmental 

Organizations' Accountability (INGO) Charter. De ger riktlinjer för internationella 

frivilligorganisationers arbete med kvalitet, ansvar, öppenhet och transparens. Dessa riktlinjer 

anger vilka fundamentala värderingar och arbetssätt som ska känneteckna 

frivilligorganisationerna och hanterar frågor om styrning, ledning och kontroll, samt etiska 

anvisningar för insamling och samarbeten med organisationernas olika intressenter
75

. 

4.1.1 Organisationsstruktur 

Den internationella styrelsen är ledningen inom Amnesty och det högsta beslutande organet
76

. 

Amnestys internationella styrelse röstas fram vart sjätte år på det internationella rådsmötet. 

Antal delegater från varje land varierar beroende på hur stor Amnestys organisation är i 

respektive land. En tid innan mötet får respektive land skicka in resolutioner, vilket är 

detsamma som motioner, som kommer tas upp för diskussion under mötet. På mötet fastställs 

mål för sex år framöver samt en tvåårig handlings- och aktionsplaner
77

. 

                                                           
74

 www.amnesty.se 
75

 Ibid  
76

 Ibid  
77

 Löfgren, Elisabeth 



 
 

 25 

Svenska enheten inom Amnesty har 183 lokala arbetsgrupper i Sverige. Dessa 183 

arbetsgrupper är uppdelade i 18 distrikt med egen ordförande, kassör och revisorer som har 

ansvar över distriktets ekonomi och samordnar dess verksamhet.  Den svenska sektionen har 

även specialgrupper som inte är lokalt indelade utan istället delas in i ett särskilt tema eller 

ämnesområde. Denna specialgrupp deltar i samt anordnar kampanjer och aktioner inom sitt 

speciella ämnesområde. Inom sektionen i Sverige finns även ett antal landsamordnare för att 

vara ytterligare en resurs i arbetet för de mänskliga rättigheterna
78

. Landsamordnarna är 

experter på länder eller regioner och fungerar som ett stöd för gruppernas arbete samt 

sekretariatets utformning av sanktioner och aktioner. Amnestys svenska styrelse väljs vid det 

årliga rådsmötet och styrelsen utser även generalsekreteraren som leder verksamheten på 

sektionens sekretariat. Styrelsens medlemmar har mandatperioder på 2 år och består av 

förtroendevalda som arbetar ideellt. Sverige följer de internationellt fastgivna målen och får 

materialrapporter för sin verksamhet. Sverige kan även ställa upp egna mål som de vill 

engagera sig i och lägga en egen handlingsplan. Den anpassas av sekretariatet med uppdrag 

från styrelsen
79

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Svenska Amnestys stadgar står det skrivet att årsmötet samt extra medlemsmöten är 

organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen är de som ansvarar för att årsmötets beslut 

genomförs och ansvarar även för sektionens ekonomi och verksamhet. 
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Enligt Elisabeth Löfgren är organisationen internationellt sett väldigt hierarkisk med många 

nivåer av mellanchefer. Den svenska organisationen upplever hon istället som mer 

decentraliserad då det inte finns samma nivåer av mellanchefer. Istället har verksamheten 

endast tre chefer på olika områden samt staben. Inom den svenska enheten råder ett stort mått 

av självständighet och frihet under ansvar
80

. 

Amnesty har nedskrivna program för att arbeta med effektivitet. Dels förklarar dessa program 

att de inte ska slösa med resurser utan att de ska till största del använda sig av lokala resurser 

och samarbeta med lokalbefolkningen och lokala instanser. Dessutom får Amnestys arbete 

aldrig medverka till att göra befolkningen beroende av extern support. De ska även bidra till 

en hållbar utveckling
81

. Elisabeth menar att det är svårt att mäta effektiviteten i det arbete de 

utför. Det påverkas och är beroende av vad som händer runt om i världen. Inom den 

ekonomiska verksamheten finns dock verktyg för att mäta effektiviteten
82

. 

Organisationen är grundad på frivilligt medlemskap vilket gör organisationen beroende av 

frivilligas engagemang till en aktiv medverkan och verksamheten.
83

 

4.1.2 Framgångsdefinition 

 

Amnesty vision är en värld där varje människa erhåller alla de rättigheter som ingår i FN:s 

allmänna förklarning om mänskliga rättigheter och andra internationella normer gällande 

mänskliga rättigheter
84

. Amnesty är ett globalt samfund av vad de kallar 

människorättsförsvarare som arbetar enligt principerna: 

 

- Internationell solidaritet 

- Effektivt agerande för drabbade individer 

- Global täckning 

- De mänskliga rättigheternas allmängiltighet och odelbarhet 

- Opartiskhet och oberoende 

- Demokrati 

- Ömsesidig respekt
85

. 

 

Framgång för dem menar Elisabeth Löfgren är svårt att definiera utifrån Amnestys 

organisation. De arbetar med att främja mänskliga rättigheter och det är svårt att utvärdera 

deras arbete eftersom de engagerar sig på alla nivåer i samhället, från individuellt till att 

försöka påverka och uppmärksamma regeringar. De driver även individuella fall och 

kampanjer. De har en policy att aldrig gå ut i media och påstå att de är genom deras arbete 

som samhället blivit bättre eller att en viss persons fall uppmärksammats och räddats. 

Elisabeth drar på det till sin yttersta kant med begreppet och menar att den största framgången 

vore att de inte behövde finnas
86

. 
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4.1.3 Målsättningar 

 

Övergripande frågor som Amnesty International arbetar för är: 

 

- rätten till åsikts- och yttrandefrihet  

- ett avskaffande av tortyr och dödsstraff 

- rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, 

etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning  

- att stoppa våld mot kvinnor 

- flyktingars och migranters rättigheter 

- rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

tillgodosedda.
87

 

 

Den internationella styrelsen beslutar på rådsmötet mål som ska uppnås med handlingsplaner 

under en sexårsperiod och tvååriga verksamhets- och aktionsplaner. 

I sin sexåriga handlingsplan beskrivs både externa och interna mål. De externa beskriver vad 

organisationen och de interna beskriver hur de ska bedriva sitt arbete. 
88

 

 

Externa mål fram till 2010 har varit att: 

 

- Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet 

- Slå vakt om kvinnors rättigheter 

- Skydda flyktingars rättigheter 

- Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet. 

-  

Interna mål som beskrivs i handlingsplanen är: 

 

- Öka aktivismen 

- Växa
89

 

 

För att konkretisera de internationella målen har svenska Amnesty formulerat ett antal 

etappmål som följs upp och rapporteras var fjärde månad. Några etappmål 2009-2010 är bland 

annat: 

 

- Arbeta med att förbudet mot dödsstraff för minderåriga efterföljs i hela världen 

- Att tortyr uttryckligen ska förbjudas i svensk lagstiftning. 

- Arbeta för att EU:s diskrimineringsdirektiv antas. 

- Växa med ett mångfaldsperspektiv där andelen medlemmar och bidragsgivare med 

utländsk bakgrund ska öka
90
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4.2 Kooperation utan gränser 

Kooperation utan gränser bildades 1958 i Sverige med visionen att hjälpa fattiga människor i 

andra länder att förbättra sina liv. De arbetar i ca 30 länder, främst i Afrika och Latinamerika. 

Deras filosofi bygger på att alla människor har drömmar och att människor själva vill och kan 

förändra sin livssituation. Biståndsarbetet byggs upp utav hjälp till självhjälp. Kooperation 

Utan Gränser anser att de inte är en vanlig biståndsorganisation utan deras arbete går ut på att 

försöka hjälpa fattiga att själva bekämpa fattigdomen. Genom att de är uppbyggda som en 

kooperation samt att flera av deras medlemsorganisationer har samma ägarskap vet de att 

engagemang och samarbete ger bra resultat. Kooperation utan gränser består av ca 60 

medlemsorganisationer vilka bland annat är Coop, OKQ8, Folksam och Riksbyggen. 

Medlemsorganisationerna stödjer organisationen genom att de sprider information om 

organisationen och globala utvecklingsfrågor samt samlar in pengar och hjälper till i olika 

utlandsprojekt. Organisationen anser att de är politiskt och religöst obundet. Verksamheten 

baseras på insikten att utveckling skapas inifrån och av människor som tar initiativ och 

organiserar sig i det egna samhället. Kooperation utan gränser stödjer genom finansiellt stöd, 

rådgivning, utbildning och samarbete. De arbetar tillsammans med och genom partnerskap 

med olika organisationer för att bygga upp kapaciteten inom dessa och för att stödja deras 

medlemmar samt arbeta för deras intressen. Dessutom bedriver de sitt arbete genom olika 

kommunikationskanaler för att skapa opinionsbildning i Sverige för att väcka engagemang 

och få stöd.
 91

 

4.2.1 Organisationsstruktur 
 

Kooperation utan gränser är en medlemsorganisation och varje år hålls en årsstämma för att 

välja en ny styrelse. I styrelsen sitter 8 personer bestående av personer ur 

medlemsorganisationerna. De möts 4-5 ggr per år och diskuterar bland annat strategifrågor. 

Styrelsen tillsätter en VD som är ansvarig för det operativa arbetet. Organisationen är 

uppdelad i fyra regioner, en i Asien/ Europa regionen och Latinamerika samt två regioner i 

Afrika.
92

 

 

I Stockholm ligger huvudkontoret för hela organisationen. Där är verksamheten indelat i tre 

team: 

 

 Administration. Inom detta team sköts alla de administrativa arbetsuppgifterna. 

 Bistånd. Detta team är stöd för regionerna 

 Kommunikation och insamling De ansvarar för kommunikation ut mot 

medlemsorganisationer samt insamling av bistånd.
 93

. 
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Lennart Hjalmarsson anser att de är en väldigt decentraliserad organisation och förklarar att 

den inte skulle fungera på något annat sätt eftersom de är så utspridda över världen. De lokala 

kontoren måste ta hänsyn till kultur och traditioner. Strategierna, vad de vill göra, samt vision 

utvecklas i Sverige, men det operativa arbetet sker ute på regionkontoren
94

. 

 

Organisationen har ingen frivilligverksamhet eller volontärer. Detta förklarar Lennart med att 

de valt bort på grund utav att de i vissa sammanhang kan bli oprofessionellt och ineffektivt. 

Exempelvis när volontärer hellre vill göra vissa saker när det egentligen behövs göras andra. 

Främst har organisationen lokalt anställda i deras regioner på plats där arbetet sker. Lennart 

förklarar att det bör vara på det sättet av många anledningar, men speciellt eftersom de vill att 

lokalbefolkningen ska engageras
95

. 

 

I organisationen är det viktigt med effektivitet. Organisationen förvaltar mycket pengar via 

både människor, medlemmar och Sida. Det är ett stort ansvar att förvalta dessa på ett effektivt 

sätt, men det förväntas utav dem. För att mäta effektiviteten ekonomiskt gör de ett bokslut 
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varje månad samt reviderar och följer upp fyra gånger per år
96

. Planering och uppföljning utav 

deras arbete sker med hjälp av LFA-metoden. Den bygger på ett resonemang där de först 

identifierar problemområden och därefter de åtgärder som utförts för att lösa problemen. De 

anser att denna metod underlättar framtagandet av tydliga mål och mätverktyg
97

. 

. 

4.2.2 Framgångsdefinition 

 

Kooperation utan gränser bygger på principer om frivilligt och öppet medlemskap, 

demokratisk medlemskontroll, solidaritet, självständighet och oberoende. De anser sig ha 

kunskaper, erfarenheter och pengar som de kan bidra med för att hjälpa lokala organisationer 

och deras medlemmar att bygga ett bättre liv. De lägger stor vikt vid ett lokalt ägande 

och inflytande och det är genom det som de ser att kan åstadkomma långsiktiga och 

bärkraftiga resultat
98

. 

 

Framgång för organisationen är att de lever upp till sin vision – en rättvis värld fri från 

fattigdom. Det går inte att mäta framgång i form av siffror förutom de som är inkomna 

biståndsresurser från medlemsorganisationer och staten. Vid kvalitativa frågor gäller det 

istället att föra ett resonemang kring, samt göra research. Lennart Hjalmarsson beskriver att 

organisationen lägger mycket jobb på att få fram sådan information
99

. 
. 

4.2.3 Målsättningar 

 

Målen för organisationen uttrycks i en femårig strategiplan. Sedan kompletteras den med en 

treårig handlingsplan. Det är styrelsen som sätter målen men Lennart Hjalmarsson klargör att 

de arbetar nära medlemsorganisationerna med insamling och resurser, information, 

opinionsbildning samt i vissa projekt utomlands
100

. Dessutom görs det i varje region görs en 

omvärldsanalys för att kartlägga problem och möjligheter. Utifrån analysen formuleras en 

operativ strategi för verksamheten i respektive region
101

. 

 

Kooperation utan gränsers mål är att arbeta för att skapa engagemang, opinion, mobilisera 

resurser samt ett långsiktigt biståndsarbete.  Deras vision är; ”en rättvis värld fri från 

fattigdom”. Dessa mål utgår från deras princip; hjälp till självhjälp
102

. 

 

 

 

 

De tre huvudsakliga arbetsområden är en livskraftig landsbyggd, ett värdigt boende samt 

finansiella resurser för utveckling. I organisationerna mål och strategier för 2007-2011 är 

målen uppdelade inom respektive arbetsområde: 
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 En livskraftig landsbygd 

 

- Utveckla projekt och program som stämmer överens med vår strategi för en 

marknadsbaserad landsbygdsutveckling med fokus på jordbruk 

- Utveckla insatser som kan användas för att öka och breda biståndet i 

nuvarande samt nya geografiska områden. 

- I Sverige bedriva opinionsbildningsarbete för att bli den mest drivande och 

trovärdiga aktören kring globala jordbruk- och livsmedelsfrågor 

- Inom landsbygdsutvecklingen vidareutveckla ett starkt samarbete med 

medlemsorganisationerna. 

 

 Ett värdigt boende 

 

- sprida erfarenheter för bostadsbyggande som tidigare utvecklats i Latinamerika 

och implementera delar utav dem och anpassa dem till lokala förutsättningar i 

projekt i Afrika. 

- Utveckla samarbete med UN Habitat samt skapa allianser med andra aktörer 

för att bredda arbetet kring bostadsfrågor 

 

 Finansiella resurser för utveckling: 

- stärka människors tillgång på finansiella tjänster 

- arbeta för att hitta och utveckla finansieringssystem som är lokalt anpassade 

och som möjliggör för medlemmar i partnerorganisationer att skapa sig ett 

värdigt boende
103

 

 

Kooperation utan gränsers arbete sker i samhällsmiljöer som hindrar och försvårar deras 

framsteg. För att de ska göra framsteg krävs att de engagerar sig och arbetar med särskilda 

frågor som är av betydelse för deras vision. Dessa strategiskt prioriterade områden är: 

 

 demokratiskt deltagande 

 jämställdhet 

 miljömässigt hållbar utveckling 

 Hiv och aidsbekämpning.
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Denna modell visar att deras arbete behöver ske parallellt för att organisationen ska nå sina 

målsättningar: 

 

 

 

Jämställdhet Demokrati Miljömässigt 

hållbar 

utveckling 

Hiv/Aidsbekämpning 

En livskraftig 

landsbygd 

    

Ett värdigt 

boende 

    

Finansiella 

resurser för 

utveckling 

    

 

 

 

Deras arbetsmetoder är för att uppnå sina mål är: 

 

 Studiecirklar 

 Kooperativt samarbete 

 Microfinansprojekt.
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5. Tolkning 

I detta avsnitt kommer en tolkning göras mellan den teoretiska referensramen och empirin. 

Tolkningen kommer ske på respektive organisation. Vidare i kommande kapitel följer 

diskussion och slutsats. 

 

5.1 Tolkning: Amnesty 

Maktstrukturen inom Amnesty har skapats i en demokratisk anda men har  internationellt sett 

blivit hierarkisk och byråkratisk. I Sverige är organisationen enligt pressekreteraren Elisabeth 

Löfgren decentraliserad och fungerar med självständighet under ansvar då personal och 

styrelse måste lita på varandras kunskaper. Instruktioner och material kommer från Amnestys 

internationella ledning till sektionerna. På så sätt påvisas den klassiska organisationsteorins 

maktstruktur inom organisationen där besluten kommer ovanifrån. Administrationsteorin 

påträffas även inom organisationen med planering, samordning, budgetering och kontroll. 

Planering behövs för att veta vad som ska göras och hur organisationen ska följa upp vad som 

gjorts. Amnestys intäkter är i form av bistånd och på grund av det behövs en noga 

budgetering så att resurserna hjälper till att förverkliga målen och att inte att för stor del 

bekostar den administrativa funktionen. Kontroll och uppföljning av vad som åstadkommit 

och värdera om vad det lett till är viktigt eftersom organisationen är involverad i många fall, 

aktioner och händelser för att försvara de mänskliga rättigheterna. Dock fungerar inte 

Amnesty på ett sådant sätt som ofta förespråkas inom den klassiska organisationsteorin. 

Effektivitet är viktigt, men för Amnesty är människor och demokrati mer centrala begrepp. 

Grundprinciper inom klassisk organisationsteori är hierarkisk ledning samt ekonomisk 

belöning som motivation. En hierarkisk ledning kan visserligen påvisas men deras högsta 

beslutande organ beslutas demokratiskt i en omröstning i det internationella rådet. Dock är det 

bara utvalda ledamöter som får delta på det mötet. I den svenska sektionen får dock alla 

medlemmar närvara på rådsmötet och alla har en lika röst. På mötet bestäms 

verksamhetsplaner och etappmål för den svenska organisationen samt så väljs nya 

styrelsemedlemmar som arbetar ideellt. Aktiva medlemmar inom Amnesty gör en stor del av 

deras arbete och även de arbetar helt ideellt. En klassisk teori om ekonomisk belöning för 

arbete får därmed förkastas. Här kan istället hänvisningar göras till Human relation. Inom 

Human relations menar de att de största motivationsfaktorerna för arbetare är sociala faktorer 

såsom beröm, grupptillhörelse och självförverkligande.  

 

Medlemmar till styrelsen välj demokratiskt både internationellt och i sektionen i Sverige. Då 

är det intressant att fundera närmare på vilken sorts legitimitet styrelsen besitter. Enligt 

Webers (i Sköldberg) tre former av legitim auktoritet finns det tecken på att det karismatiska 

ledarskapet är centralt för valda styrelsemedlemmar. Eftersom styrelsemedlemmar väljs ut 

från organisationens medlemmar bör inte deras formella position inom organisationen eller 

utbildning vara lika viktig som hur deras personlighet är. Vad medlemmarna åstadkommit 

inom organisationen och vilka värderingar de för med sig bör ses som en viktig beståndsdel i 

vem övriga medlemmar röstar på. Även här kan paralleller dras till Human Relation som 

menar att det informella ledarskapet är viktigare än det formella.  

 

Eftersom medlemmarna arbetar ideellt kan de när syftet inom organisationen inte intresserar 

dem längre välja att lämna organisationen och inte längre stödja den. Eftersom medlemmarna 
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samtidigt är Amnestys intäkter finns stor makt till deras förfogande. Inom Amnesty finns en 

ömsesidig relation mellan medlemmar och ledning. Den relationen utgörs utav sambandet 

mellan arbete och intäkter samt självförverkligande och samhällshjälp.  

 

En stor identifikation finns även till systemteorin. Alla delar inom organisationen är relaterade 

till varandra. Vad som exempelvis lobbyistverksamheten arbetar för och påverkar regeringar 

inverkar på vilka aktioner och demonstrationer som genomförs. Lobbyistverksamheten kan 

även hänvisas till Mintzberg teori om missionseffektivitet
106

. Den mest centrala 

identifikationen till systemteorin är hur påtaligt organisationen är påverkad av omvärlden. För 

att nå sin vision finns en nära relation till omvärlden genom hur organisationen arbetar samt 

vilka de arbetar för. Dessutom är organisationen resultatstyrd vilket är centralt i systemteorin. 

 

Amnestys organisation bygger på principer om internationell solidaritet, demokrati ömsesidig 

respekt med mera. Dessa värden försöker organisationen omvandla till operativa mål. 

Amnestys övergripande målsättning är att varje människa ska erhålla alla de rättigheter som 

ingår i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och andra internationella gällande 

normer om mänskliga rättigheter. Denna vision är organisationens rättesnöre eftersom den 

beskriver det tillstånd de vill åstadkomma. Den beskriver ett framtida önskvärt tillstånd för 

organisationen. Elisabeth Löfgren går ett steg längre och förklarar att framgång för 

organisationen är att de inte ska behöva finnas. Deras övergripande målsättning delas in i 

delmål i sex år samt tvååriga handlings- och aktionsplaner. Dessa delmål följer den 

övergripande målsättningen och på så vis fungerar de som en legitimering för organisationens 

beteende.  Den tredje funktionen om målsättning handlar om att målsättningen används som 

ett hjälpmedel för att mäta resultaten. Enligt Elisabeth Löfgren är det svårt att officiellt gå ut 

med vilka resultat de uppnått. De har en policy gällande att inte ta åt sig äran eller påstå att 

deras sanktioner gav ett positivt resultat, även om de uppmärksammar och utvärderar sitt 

arbete.  

 

5.2 Tolkning: Kooperation utan gränser 

Den klassiska organisationsteorin återfinns i organisationens struktur och i deras strävan efter 

effektivitet. Även om Lennart Hjalmarsson påpekar att han upplever organisationen 

decentraliserad påvisas en hierarkisk struktur i organisationsuppbyggnaden samt 

beslutsprocessen. Verksamhetens strategier utvecklas i styrelsen och kan inte påverkas av 

arbetarna i den operativa utav organisationen. Dock görs regionala förändringar i strategierna 

då det genomförs omvärldsanalyser i respektive region. Utifrån den analysen formuleras då en 

operativ strategi för regionen. Även om personalen inte kan påverka styrelsen så har 

medlemsorganisationerna medbestämmanderätt i form av röster på årsmötet där styrelse väljs. 

För Kooperation utan gränser är det viktigt att de förvaltar sina resurser på ett effektivt sätt 

och Lennart Hjalmarsson menar att det förväntas utav dem, både från medlemmar och av 

samhället. De gör bokslut varje månad samt utför en revision var fjärde månad för att mäta 

effektiviteten utav de använda resurserna. Även de administrativa funktionerna finns inom 

organisationen och de har ett team som enskilt tar hand om denna funktion. Maktfunktionen 

inom organisationen är svårtydlig men auktoriteten skulle kunna hänvisas till både legal och 

karismatisk. I ett personalperspektiv finns den legala och formella auktoriteten då de inte kan 
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påverka ledarskapet. Till styrelsen kan dock medlemmar rösta fram ledamöter och där kan det 

karismatiska auktoriteten dominera. De personer som engagerar sig och delar organisationens 

värderingar kan ha möjlighet att lättare få röster än personer som har högre formell auktoritet i 

form av exempelvis utbildning. Dock är medlemmarna inte individer utan företag och på så 

vis kan även det rationella tänkandet dominera. Human relations har som ett grundläggande 

utgångsperspektiv personalen och inom Kooperation utan gränser värdesätter de visserligen 

sin personal men det grundläggande för dem är deras partnerorganisationer samt 

medlemsorganisationer. Maktstrukturen påverkas inte av det ömsesidiga beroendet mellan 

personal och ledning. Inte heller påverkas målsättningen av den klassiska strukturen med 

vinst och oföränderliga mål som centrala. Istället är det systemteorin som dominerar inom 

organisationen. Företagets mäter regelbundet hur väl de uppnått uppsatta resultat vilket är 

typiskt för ett system. Kooperation utan gränser är även starkt påverkade av sin omvärld och 

sina intressenter. Deras arbete utgår från att skapa relationer med partnerorganisationer och 

hjälpa dem utvecklas i fattiga områden. Samtidigt påverkas dem av stat och 

medlemsorganisationer i form av bistånd och samarbeten. Den cybernetiska modellen kan 

även hänföras till LFA-metoden de använder för att utvärdera verksamheten. Modellen 

bygger på ett resonemang vilka problem de stött på (input) och vilka åtgärder som utförts 

(output). På så sätt reviderar de sin organisation och ser om de är på väg att uppnå sina mål 

eller om de behöver göra förändringar. 

 

Kooperations övergripande målsättning ”en rättvis värld fri från fattigdom” fungerar som en 

legitimering och beskriver det önskade tillstånd de strävar efter att förverkliga. Denna 

målsättning legitimerar även deras arbete och organisationens beteende i form av exempelvis 

utbildning och bistånd. Utifrån deras övergripande målsättning strukturerar organisationen 

femåriga strategiplaner för hur de ska närma sig sin vision. Deras arbetsområden de 

formulerar sina mål är en livskraftig landsbygd, ett värdigt boende och finansiella resurser för 

utveckling. Dessa visar på Etzonis andra funktion av målsättning vilket är att de är utformade 

som honnörsord som anspelar på centrala och accepterade värden i samhället. Dock är dessa 

mål sedan nedbrutna i operativa mål om hur de strategiskt ska gå till väga. Den tredje 

funktionen är viktig inom Kooperation utan gränser och de har en utvecklad metod för 

uppföljning av mål, LFA-metoden. Genom denna metod identifieras problemområden och de 

åtgärder som utförts genom ett resonemang.  Framgång för kooperation utan gränser är att nå 

upp till sin vision och det kan inte mätas i siffror. I denna mening ger uppföljningen utav 

målsättningen och delmål en hänvisning om de kan se sig själva som framgångsrika eller inte. 

Organisationen lägger mycket vikt vid att information kommer fram och uppföljning av 

målen görs. Det är genom det de har något att presentera av vad de åstadkommit eftersom 

deras arbete inte kan sammanfattas i siffror. Lennart menar att framgång för kooperation utan 

gränser är att nå upp till sin vision. Når de upp till den försvinner behovet av deras 

verksamhet. 

6. Diskussion 

Dessa organisationer är grundläggande lika även om det finns vissa skillnader mellan dem hur 

de arbetar och hur de bygger upp sin organisation. Det grundläggande som binder ihop dem är 

deras vision om att förbättra och arbeta för människors rätt i samhället. Organisationens egna 

medlemmars perspektiv på organisationen är bländad av kultur, identifikation och eget 

självförverkligande. Det kan ge svårigheter för dem att identifiera vad som fungerar mindre 
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bra inom organisationen och vad som behöver förbättras. Dessutom kanske de väljer att inte 

förmedla en negativ bild av organisationen eftersom de är beroende av sin image. Bistånd 

utgör deras intäkter och förfaller imagen försvinner deras legitimitet. Sköter de inte sina 

organisationer och gör det de påstår, minskar medlemmars och biståndsgivares förtroende för 

dem och väljer att inte längre medverka med resurser. Framgång inom ideella organisationer 

påverkas på så sätt av ekonomiska resurser och är inte distanserade från ekonomiska 

vinstmått. Ideella organisationer är beroende av resurser för att kunna lyckas genomföra sina 

mål. Kommersiella organisationer får sin inkomst genom att de ger kunder något i gengäld. 

Ideella organisationer får istället bistånd utan att ge individer eller organisationer något 

tillbaka. Istället är deras image och legitimitet som gör att de får intäkter. I gengäld ger de 

istället löften om att resurserna ska användas i uttalade ändamål.  

 

Inom dessa organisationer beslutas mål centralt utan att involvera människorna det gäller i 

processen. Där målen tas är inte där de operativt ska utföras. Byråkratimaskinen i dessa stora 

organisationer medgör en viss målförskjutning, menat att de människor som involveras i 

målen inte är med i upprättandet utav dem. Även om båda organisationerna menar att de 

arbetar nära dem som behöver hjälp och att deras medverkan är viktig så har de ingen makt att 

påverka beslutsfattandet. Att målen fattas centralt kan även innebära en ineffektiv placering 

och planering av resurserna eftersom de som operativt arbetar inte får vara med och 

bestämma. Byråkratiska organisationer blir, på grund av sin centrala styrning och centralt 

beslutsfattande med många led av chefer, rigid och långsam med förändringar. I teoriavsnittet 

beskrevs ideella organisationers livscykel och om att ideella organisationer som funnits i 

många år har fallenhet att byråkratiseras, industrialiseras samt professionaliseras. De blir då 

mindre föränderliga och påverkas inte längre av sina medlemmar. Både Amnesty och 

Kooperation utan gränser har funnits i ca 50 år och det måste ha påverkat organisationerna.  

 

Av min genomgång av deras organisationer medger jag att jag blir tagen av det arbete de 

utför. Jag beundrar de människor jag har haft kontakt med och den ståndpunkt och 

engagemang de lägger på sitt arbete. Dock kan jag genom studien se hur viktigt image är för 

organisationerna utan att ens ha fokuserat på detta område. Det bör vara en svår balansgång 

med att förmedla en stark image utåt samt att samtidigt verkligen förverkliga uttalade mål. 

Dessa mål och image gör att människor och organisationer är villiga att ge bistånd. Så intäkter 

är av största relevans för dessa organisationers framgång. Men på ett annat sätt än i 

kommersiella, som beskrevs tidigare. Finns det en lärdom i detta? Kan relevansen av intäkter 

balanseras av mått på framgång som istället inbegriper måluppfyllelse? 

7. Slutsats 

Framgång för organisationerna är ett förverkligande av sin vision och på så vis en värld där de 

inte behöver existera. För att nå dit har de diverse delmål de arbetar med för att förverkliga en 

målsättning om att alla i världen ska ha mänskliga rättigheter, bra levnadsstandars och att 

människor inte längre behöver leva i fattigdom. Deras framgångsmått är även grundad på 

ekonomiska mått på grund av att intäkter i form av bistånd krävas för måluppfyllelsen.  

 

Båda organisationerna grundas på ett demokratiskt synsätt med medlemsvald styrelse som 

högsta beslutande organ. Dock ser arbetssätt och organisationsuppbyggnad olika ut. 

Maktstrukturen skiljer sig till viss del men båda organisationerna har en byråkratiserad 
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centrerad makt där besluten fattas. Det är ledningarna i organisationerna som fattar beslut om 

organisationernas mål samt hur de ska uppnås Dock har medlemmarna makt att påverka 

styrelsemedlemmarna. Beslut inom organisationerna är begränsade av regler, normer och 

vision. 
 

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vidare skulle studier kunna genomföras för att jämföra ideella organisationers målsättningar 

och framgångsmått med kommersiella organisationers. Dessutom kan det vara intressant att 

vidare studera ideella organisationers image och hur väl den förmedlade bilden stämmer med 

verkligheten. 
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8.3 Intervjuer 

Telefonintervju med Elisabeth Löfgren, Pressekreterare för Amnestys sektion i Sverige. 2010-

04-29 kl 14:00-14:30 

 

Telefon intervju med Lennart Hjalmarsson, VD för Kooperation utan gränser. 2010-05-07 kl 

10:15-10:45 
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Bilaga 1 

 

Frågeformulär 

 
1. Vad innebär begreppet framgång för er organisation? 

2. Hur mäter ni framgång? 

3. Arbetar ni efter mål och delmål eller hur ser er strategi ut i organisationen? 

4. Vilka är målsättningarna för er organisation?  

5. Hur ser er process ut för att sätta upp mål? 

6. Vem bestämmer målen? 

7. Är personal/ideellt engagerade involverad i målprocessen? 

8. Har ni översatt organisationens mål och strategier till en handlingsplan? 

 

9. Hur ser er organisationsstruktur ut? (tex. Hierarkisk, decentraliserad, självstyrda 

enheter) 

10. Varför har ni valt den organisationsuppbyggnad som ni har? 

11. Hur ser er personalpolicy ut? 

12. Hur viktigt är det att ni inom er organisation fungerar effektivt? 

13. Är effektivitet något ni eftersträvar? 
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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