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Sammanfattning 

Denna fallstudie har gjorts av Lucas Bergqvist och David Roos inom ramen för 
magisterprogrammet Ledarskap -  Organisatoriskt, Kreativt och Entreprenöriellt på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur en ideell 
organisation kan balansera sin bärande idé med den professionalism och de strukturer 
som ofta infinner sig i affärsmässiga organisationer samt identifiera vilka möjligheter 
och begränsningar detta har för ledarskapet inom organisationen.  
 
Det empiriska underlaget som har möjliggjort studien har inhämtats genom sju 
semistrukturerade intervjuer enligt kvalitativ forskningsmetod. Respondenterna 
representerar stiftelsen Human Bridge och deras dotterorganisation, den ideella 
föreningen Lindra. Samtliga respondenter har någon form av ledarroll i sitt arbete.  
 
Human Bridge är en biståndsorganisation som fokuserar på sjukvårdsmaterial medan 
Lindra bedriver second hand-verksamhet i ett antal butiker för att finansiera Human 
Bridge biståndsarbete. Human Bridge verksamhet ses ofta bara som en kostnad, vilket 
respondenterna ibland anser vara ett problem då de samtidigt vill uppfattas som en 
effektiv och professionell organisation. 
 
Då Human Bridges och Lindras verksamhet i hög utsträckning innehåller ideellt arbete 
så undersöker vi hur ledarna inom de båda organisationerna hanterar sitt ledarskap i det 
spänningsfält som råder mellan att leda en organisation som vilar på en bärande idé men 
samtidigt vill drivas och betraktas som professionell. De ideella insatser som bidrar till 
båda organisationerna kommer ofta med vissa förbehåll och krav från de ideellt 
arbetande, detta är enligt respondenterna ibland fullt berättigat. Studien visar att det 
dock finns utrymme för förbättringar och förändringar i sättet de arbetar på och hur de 
bedriver sitt ledarskap. I våra slutsatser presenterar vi de möjligheter och begränsningar 
som vi har identifierat och som Human Bridge och Lindra bör fortsätta med, alternativt 
förbättra eller förändra, för att kunna vara en organisation vars verksamhet bygger på en 
bärande idé men ändå betraktas som professionell.  
 
De möjligheter och begräsningar som efter empirisk insamling och analys har 
identifierats är följande;  

• Utveckla det transformativa ledarskapet för att tydligare koppla betydelsen av 
det ideella engagemanget till den bärande idén.  

• Försök mäta biståndet, om än i relativa mått för att kunna följa dess utveckling 
och legitimera verksamheten.  

• Kommunicera tydligare hur Human Bridge och Lindra ämnar använda sig av 
praktikanter och lönebidragsanställda.  

• Minska beroendet av ideell arbetskraft inom Lindra. 
• Använda smart makt vid beslutsfattande och kommunikation då denna kan 

situationsanpassas för att  vara förenlig med både bärande idé och 
professionalism.  

 

Nyckelord 

Ideella organisationer, idéburen verksamhet, bärande idé, professionalism, ledarskap, 

transformativt ledarskap. 
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Vi vill först och främst tacka Human Bridge och Lindra för ett spännande och givande 

samarbete under studiens genomförande. Möjligheten att få en inblick i det arbete de 

utför har varit oerhört värdefullt och utan dem hade studien inte varit möjlig att 

genomföra. 

 

Ett stort tack riktas också till handledare Olle Duhlin och examinator Lars Lindkvist 

samt våra klasskamrater för att ni har bidragit med värdefull återkoppling under resans 
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1 En behjälplig inledning 

”Det är minst lika viktigt att mäta mål och hur vi lyckas med saker och ting. Men det är 

svårare än i en ren näringsverksamhet eftersom biståndsverksamheten bara är en 

kostnad. That’s it.” – Direktor 

 

Citatet ovan är från direktorn för stiftelsen Human Bridge, en stiftelse som i huvudsak 

bedriver biståndsverksamhet med inriktning mot materialbistånd i form av 

sjukvårdsmaterial. Ur citatet kan man urskilja två fenomen: viljan att utföra 

biståndsarbete som bara ses som en kostnad samt en vilja att mäta denna kostnaden. 

Vad händer då när dessa två viljor möts? 

 

Ideella organisationer är långt i från ett nytt fenomen (Albansson et al, 2013). Historiker 

menar att de kan ha funnits sedan vikingatiden. En undersökning från 2010 utförd av 

Ersta Sköndals Högskola gör gällande att ungefär hälften av den svenska befolkningen 

bidrar med någon form av ideellt arbete (Svedberg et al. 2010). Ideellt arbete vilar till 

stora delar på medlemmarnas engagemang att tillvarata det ideella intresset. Det positiva 

engagemanget är en stark drivkraft men kan leda till problem om engagemanget inte 

också riktas mot hur arbetet kan eller bör organiseras. Antal unika medlemskap i ideella 

organisationer i Sverige uppgick år 1992 till cirka 32 miljoner (Welander, 2013). 4,6 

miljoner människor i Sverige ägnar sig åt någon form av ideellt organiserat arbete. 

Många är dessutom de ideella organisationer som historiskt sett bygger på det 

oavlönade arbetet. Varför väljer då människor att engagera sig i ideella verksamheter? 

Volontärbyrån (2016) redovisade i sin undersökning Volontärbarometern en ökning av 

intresseanmälningar för ideella engagemang på 32 % under 2015. Majoriteten av de 

tillfrågade volontärerna gav att hjälpa och stödja andra som anledning till det egna 

engagemanget och de vanligaste stödinsatserna under 2015 var praktiskt arbete i form 

av exempelvis kökshjälp, transport, renovering och dylikt (Volontärbyrån 2016). På 

åttonde plats, med 10 %, uppgav de tillfrågade Styrelse- eller andra förtroendeuppdrag 

som huvudsaklig insats under 2015, medan Ledaruppdrag erhöll en niondeplacering 

med 9 %. 

 

Ungefär häften av det ideella engagemanget i Sverige återfinns inom idrott medan den 

andra halvan utgörs av engagemang mot den sociala sektorn (Albanssson et al, 2013). 

De flesta juridiska personer inom den ideella sektorn är ideella föreningar, andra 
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organisationsformer kan vara stiftelser, ekonomiska föreningar och icke-vinstdrivande 

aktiebolag. De största ideella organisationerna omsätter över 100 miljoner kronor 

årligen och detta ställer höga krav på hur verksamheten leds och bedrivs. Inte sällan 

krävs specialistkompetens då lagstiftning, skattefrågor och arbetsmiljöfrågor också 

berör ideella organisationer.  Även om Volontärbyråns volontärbarometer riktar in sig 

på oavlönade insatser uppstår det ett antal frågor. Hur ser arbetet ut för människorna 

som faller in i dessa kategorier? Hur långt sträcker sig deras engagemang för 

verksamhetens bärande idé och var tar deras yrkeserfarenhet av mer professionell art 

vid? Dessa frågeställningar diskuteras mer djupgående senare i avsnittet. 

 

“Den stora skillnaden mellan ideell och mer kommersiell verksamhet är att den förra 

har ett ändamål med sin verksamhet som inte bygger på att göra vinst eller bygga 

värden för ägarna. I de flesta fall är verksamheten till för medlemmarna och deras 

medlemskap bygger på att de delar intresse för det ändamål som verksamheten driver” - 

Albansson et al, 13.  

 

Wijkström och Lundström (2002) presenterar fem kriterier för att definiera en ideell 

organisation; 

• Den första innebär att vara formell. Den bör ha vissa givna ramar så som en styrelse 

eller stadgar. 

• Den andra innebär att vara privat och alltså separerad från stat. 

• Nästa kriterium är att den inte ska dela ut sitt överskott. Inget eventuellt ekonomiskt 

överskott ska tillfalla någon form av ägare. 

• Det fjärde kännetecknet innebär att vara självstyrande. Organisationen ska styra sin 

verksamhet utan ett vinstdrivande företag i ryggen. 

• Det sista kännetecknet för att klassas som ideell organisation är att den ska ha inslag 

av idealitet. Med idealitet menas att organisationen ska ha inslag av ideellt arbete 

eller andra bidrag från privatpersoner Wijkström och Lundström (2002).  

 

För att ytterligare tydliggöra den ideella organisationen så säger Welander (2013) att 

organisationens uppdrag ska betonas, att idésammanhanget som uppdraget är sprunget 

ur bör lyftas fram och att den ideologiska kontexten som organisationen verkar inom 

bör synliggöras. 
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Under andra hälften av 1900-talet och framåt har en professionalisering av yrken varit 

tydligt förekommande. Welander (2013) menar att även den ideella sektorn börjar bli 

mer professionaliserad. Enligt Welander (2013) kan det vid en professionalisering av 

ideell verksamhet leda till vissa organisatoriska utmaningar. En skiljelinje kan vara 

mellan de personer som är avlönade kontra de frivilliga i organisationen. Welander 

(2013) hävdar att professionalism är att föredra då motsatsen skulle kunna vara 

”amatörism”, vilket inte har samma positiva klang. Det är här dock viktigt att betona att 

de yrken som ännu inte blivit professionaliserade inte bör ses som amatörmässigt 

utförda utan begreppsparet kan snarare ses i ljuset av viljan hos organisationer att kalla 

sin verksamhet professionell, sprunget ur ett sätt att försöka öka den egna legitimiteten. 

Ideella organisationer har en hel del egenskaper som känns igen från andra 

organisationer i privat och offentlig sektor, dock kan professionaliseringen av ideella 

organisationer påverka dess agerande och beteende i icke önskvärd riktning. En sådan 

ökning av professionalism inom sektorer som tidigare inte applicerat sådana ger något 

spridda reaktioner. Där vissa författare närmat okritiskt förordar användandet av 

traditionella management-aktiviteter i ideella organisationer: ”… most of the principles 

and tools of strategy implementation – especially in relation to organizational structure, 

management systems, techniques of performance management, and choice of leadership 

styles – are common to both for-profit and not-for-profit organizations.” (Grant 2016, 

28), menar andra författare att denna ökade instrumentalisering av ideella föreningar 

och organisationer kan medföra vissa svårigheter: ”Rationalized activities, adopted to 

help improve organizations and achieve their missions, may nonetheless divert precious 

resources to activities somewhat distant from direct service provision.” (Hwang & 

Powell 2009, 289). Vilken inverkan kan då rationaliserade aktiviteter ha på 

ledningsarbetet i en ideell organisation? Om majoriteten av arbetsstyrkan är oavlönad 

och möjligheten att på ett instrumentellt sätt uppmuntra ett visst beteende med det anses 

begränsad torde det krävas andra ledningsverktyg. En fråga som snarare präglas av ren 

nyfikenhet, än i sammanhanget en vilja att verka normativ som uppstår är: Kan 

ledningsarbetet hänge sig åt endera håll utan negativ inverkan på det andra? 

 

Ledarskapslitteraturen, framför allt den populärvetenskapliga, har genom åren 

genomgått flera olika trender – från egenskapsorientering till postheroisk orientering – 

vidare till transformativt ledarskap (Sveningsson & Alvesson 2010). Den som vill 

använda sig av ett klichévänligt språk skulle med lätthet kunna kalla 
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litteratursamlingarna för djungel, vilket inte vore helt opassande eftersom användandet 

av metaforer ofta uppmuntras i den populärvetenskapliga litteraturen. Organisationen 

som en samling väloljade kugghjul, eller som en levande organism. Problemet med 

sådana breda penslar är att tydliggörandeförmågan riskerar att bli kraftigt begränsad. 

Metaforerna är ofta tillräckligt breda för att kunna appliceras på alla organisationer i då- 

som nutid. Användandet av metaforer kan därför ha en negativ inverkan på studier av 

organisationer – samtidigt som de kan underlätta vid beskrivningen av nyanser i en 

tillvaro som framstår som svartvit och fånga upp aspekter som vid första anblick inte 

varit givna. Enligt Alvesson och Sandberg (red. Jeanes & Huzzard 2014, 33) är det just 

det oväntade och oförutsedda som är av särskilt intresse för forskare. Det oväntade kan 

här vara det faktum att många ideella organisationer och idéburna verksamheter i hög 

utsträckning applicerar traditionella management- och ledarskapstekniker på 

verksamheter som snarare är avsedda för verksamhet av ekonomisk art än icke-

ekonomisk art, kallat professionalism. 

 

Ideella organisationer i allmänhet intresserar oss samtidigt som magisterprogrammet har 

en kulturell inriktning och kulturella organisationer och verksamheter tangerar på 

många sätt ideella organisationer. Den ideella organisationen och dess verksamhet 

består ofta av oavlönat arbete (Albansson et al, 2013). Detta gör det mer komplext som 

ledare att kunna ställa krav i jämförelse med andra verksamheter där de i exempelvis 

styrelse och ledningsgrupp är avlönade. Funktionärer och volontärer i den ideella 

organisationen bidrar ofta med sin fritid och ser pliktskyldigt på det ideella arbetet. Det 

pliktskyldiga arbetet kan ha moraliska motiv eller härledas från att individen tror på 

organisationens idé eller mål och vill bidra till detta (Albansson et al, 2013).  

Vi har båda erfarenhet av ideella föreningar och organisationer i olika former. Lucas har 

tillbringat åtskilliga år i olika idrottsföreningar, där en professionalisering, om den ens 

förekommit inte varit märkbar. David har under flera år arbetat på olika positioner inom 

Svenska Kyrkan, där en professionalisering av verksamheten varit framträdande. En 

uttalad vilja hos vissa kollegor inom Svenska Kyrkan har varit att framstå som ’en mer 

seriös arbetsplats’, där tonvikten legat vid att ytterligare formalisera arbetet med liten 

eller ingen hänsyn till organisationens bärande idé. Om vi nu återkopplar till frågorna 

från uppsatsens andra sida och i synnerhet: Hur långt sträcker sig deras engagemang 

för verksamhetens bärande idé och var tar deras yrkeserfarenhet av mer professionell 

art vid? Ett synsätt på frågan skulle kunna vara att det är just på grund av engagemanget 
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för verksamhetens bärande idé som organisationsmedlemmarna använder sig av sina 

’professionella’ lärdomar. Ur det perspektivet blir källan för professionaliseringen 

organisationsmedlemmarna själva, även om det är värt att notera att individer sällan 

agerar i ett vakuum utan medvetet eller omedvetet kan följa större strömningar. Vilka 

inverkningar har då professionalismen på utövandet av ledarskap i en organisation där 

verksamheten i huvudsak är ideell, där det ideella arbetet i fallet för denna studie är i 

form av biståndsarbete? I fallet Human Bridge / Lindra kan vi se två tendenser som 

verkar styrande för verksamheten: de bärande idéerna, biståndsarbetet exempelvis,  samt 

användandet av ett språk som kan förknippas med det som ofta används i 

managementlitteratur, ex. satsningar för att öka produktivitet och effektivitet. Inom 

ramen för studien fokuserar vi mindre på källan till professionalisering, även om den 

diskuteras, och mer på vilka eventuella inverkningar professionalism kan ha på 

organisationen samt hur dessa inverkningar kan hanteras av ledarna i densamma. Den 

här hanteringen blir då ett led i ett arbete att försöka balansera bärande idéer med 

professionalism snarare än att skilja dem åt.  

 

När vi inledningsvis närmade oss den här diskussionen var vår utgångspunkt att försöka 

dra en gräns mellan professionalism och bärande idé. Inställningen för vår del var då att 

försöka hålla dessa, tillsynes oförenliga, fenomen isär och försöka utröna var den ena 

slutade och den andre tog vid. Det förhållningssättet var inte utan problem eftersom 

grundantagandet innebar att vi förutsatte att det var problematiskt att för de två 

fenomenen att samexistera och att de därför var tvungna att hållas isär. 

Förhållningssättet begränsade diskussionen på ett sätt som riskerade att göra studien, i 

värsta fall, oförmögen att generera något resultat. Istället landade diskussionen i ett 

intresse av att undersöka Human Bridge och Lindra Second Hand för att se hur 

individerna inom de båda organisationerna med någon form av ledningsansvar kan 

bejaka professionalismen i en organisation som till stora delar ändå består av ideella 

krafter. Efter att ha läst flera ideella organisationers årsredovisningar och årsberättelser 

så fann vi hos Human Bridge en koppling som väckte vårt intresse, nämligen att de både 

är en organisation som har en bärande idé, men också driver en dotterorganisation som i 

allra högsta grad är vinstmaximerande.  
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1.1 Presentation av studieobjekten 

För att kunna söka svar på de frågor som uppstår i stycket ovan har vi genomfört en 

fallstudie av två organisationer, där den ena organisationen bedriver ideell verksamhet i 

form av biståndsarbete, samtidigt som delar av verksamheten är av kommersiell art, s.k. 

näringsverksamhet. Den andra organisationen, Lindra, är en dotterorganisation till 

Human Bridge där överskottet av Lindras second hand verksamhet går till dem. Human 

Bridge bildades som en ideell förening 2001 då sjukvårdsmaterialbiståndet från 

Erikshjälpen och Läkarmissionen samlades. Således är det främst sjukvårdsmateriel de 

förmedlar till mindre utvecklade länder för att kunna garantera en högre lägstanivå inom 

respektive lands sjukvård.  Deras vision lyder som följer; 

 

“Vi vill genom ett behovsanpassat materialbistånd utveckla och skapa en rättvisare 

global resursfördelning på ett miljöeffektivt sätt” (humanbridge.se) 

 

År 2013 ombildades föreningen till en stiftelse och i verksamheten så ingår också den 

ideella föreningen Lindra, vilka driver second hand-butiker för kläder samt husgeråd 

och vars överskott går till Human Bridges biståndsprojekt. Det är överskottet från 

Lindra som till största delen täcker Human Bridges övriga kostnader. Övriga kostnader 

kan vara sådant som reparation och rekonditionering av det sjukvårdsmateriel som 

doneras samt frakt och transportkostnader för dessa. Kläderna som samlas in, och inte 

säljs i Lindra-butikerna, går i vissa fall som donationer direkt till behövande. De som 

mottar Human Bridges hjälpsändningar är länder i Asien, Afrika, Östeuropa och 

Mellanöstern.  

 

Human Bridges nuvarande verksamhet finansierades tidigare av, och inom ramen för, 

de två grundande organisationerna, Erikshjälpen och Läkarmissionen. Över tid uppstod 

diskussioner i och mellan de två grundande organisationer om att lyfta ut den delen av 

verksamheten som berörde sjukvårdsmaterial. Detta i samband med insikten hos 

Erikshjälpen och Läkarmissionen att de på sikt inte skulle kunna hantera en sådan 

kostnadskrävande verksamhet. Diskussionerna som fördes handlade då främst om hur 

verksamheten kunde effektiviseras, förbättras samt vilka synergieffekter som kunde 

uppstå om de startade en separat organisation för den typen av verksamhet. Human 

Bridge startades därför upp som ett försök att finansiera den relativt kostnadskrävande 

verksamheten med hjälp av textilinsamling och försäljning i första hand och genom rena 
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gåvomedel i andra hand. Human Bridge drevs i början som en ideell förening där både 

Erikshjälpen och Läkarmissionen var representerade i styrelsen istället för att 

materialbiståndet skulle ske inom ramen för de egna organisationerna. I dagsläget drivs 

Human Bridge i form av en stiftelse, även här med representation i styrelsen av 

Erikshjälpen och Läkarmissionen. Verksamheten kan delas in i två: Den första delen är 

näringsverksamhet med inriktning mot insamling och försäljning av textilier, vilken är 

avsedd att finansiera den andra delen; materialbiståndsarbetet med inriktning mot 

sjukvårdsutrustning.  
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2 Problemformulering 

Hur kan en ideell organisations bärande idé balanseras med professionalism?  

Vilka möjligheter och begränsningar medför denna balansering för utövande av 

ledarskap?  

 

2.1 Syfte 

Öka förståelsen för hur en ideell organisation kan balansera verksamhetens bärande 

idéer med den professionalism och de strukturer som ofta infinner sig i affärsmässiga 

organisationer samt identifiera vilka implikationer denna balansgång kan ha på 

utövandet av ledarskap. Den ökade förståelsen är även ämnad att underlätta hanteringen 

av balanseringen för medlemmarna i organisationen.  

Syftet kan således tydliggöras genom tre delsyften: 

1. Skapa förståelse för vilka möjligheter och begränsningar för utövande av 

ledarskap som kan uppstå i en ideell organisation när bärande idé och 

professionalism balanseras. 

2. Identifiera vad som begränsar eller möjliggör utövandet av ledarskap vid en 

sådan balansgång. 

3. Hur spänningsfältet mellan professionalism och bärande idé kan balanseras 

genom utövande av ledarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

10 

2.2 Disposition & Begreppsapparat 

Uppsatsen kretsar kring tre teman; Idé, Professionalism och Ledarskap. Inledningsvis 

diskuteras forskningsmetod i allmänhet och våra val och process i synnerhet. Det följs 

av det teoretiska ramverket vilket används för att förstå insamlade data, vilket i sin tur 

presenteras i avsnittet Analys & Resultat. För att underlätta vid läsningen av uppsatsen 

är förståelsen för hur vi använt olika centrala begrepp av stor vikt, vilka är följande: 

• Ideella organisationer 

o Här avses organisationer som har en bärande idé som grund för 

verksamheten som inte grundar sig i vinstmaximering. 

• Ideellt arbete  

o Här avses både individorienterat arbete, ex. volontärarbete och frivilligt 

arbete samt det arbete en organisation som helhet utför, ex. 

biståndsarbete. 

• Bärande idé  

o Idé som är annan än vinstmaximering som grund för en organisations 

verksamhet. 

• Professionalism 

o Användande av styrmedel och -verktyg som ofta förknippas med 

traditionellt företagande, ex. insatser som fokuserar på ökad effektivitet 

och produktivitet. Begreppet diskuteras ytterligare i det teoretiska 

ramverket. 

• Traditionellt företagande  

o Här avses verksamhet av kommersiell art vars verksamhet inte vilar på 

en bärande idé, annan än vinstmaximering. 
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3 Metod 

3.1 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen utgör de övergripande ramarna för forskningsarbetet och 

tydliggör förutsättningarna för dessa (Lind 2014). Eftersom syftet för studien har varit 

att undersöka ett visst fenomen inom en organisation, även om Human Bridge och 

Lindra i juridisk mening är åtskilda, har valet av fallstudie som undersökningsdesign 

varit given. Fallstudie som forskningsmetod medför en möjlighet för forskare att vara 

flexibla, i synnerhet vid datainsamlingen (Lind 2014). Denna flexibilitet har kommit att 

vara avgörande för studiens framgång eftersom studiens syfte varit att försöka balansera 

två fenomen som vid första anblick inte har mycket gemensamt. Enligt Gillham (2000) 

medför kvalitativa fallstudier möjligheten att undersöka komplexa frågor som inte 

nödvändigtvis går att besvara med mer ‘kontrollerande’ metoder, vilket återigen varit 

centralt för denna studie. Enligt Merriam (1994) motiveras ofta valet av fallstudie som 

metod, inte på grundval av möjligheten att generalisera utan snarare en vilja att gå på 

djupet vid studiet av exempelvis ett fenomen eller en händelse. Detta har varit särskilt 

relevant för denna studie eftersom de frågeställningar som uppkommit har förväntats 

inneha flera nyanser som inte nödvändigtvis varit generaliserbara för alla ideella 

verksamheter utan främst varit relevant för undersökningsobjektet. 

 

Vi har inom ramen för denna magisteruppsats inriktat oss på en undersökning av 

stiftelsen Human Bridge samt ”dotter-organisationen” Lindra och hur ledarskapet i 

dessa organisationer ser ut och utövas. Då studien avgränsats till ett 

undersökningsobjekt har vi, som tidigare nämnts, använt metodologin för fallstudier av 

en kollektiv enhet. Jacobsen (2002) menar att fallstudier är att föredra vid 

teoriutveckling. En djupare undersökning av ett enskilt fall kan bidra med information 

som inte var given för författarna på förhand samtidigt som hypoteser kan 

sammanställas (Jacobsen 2002). Undersökningens relativt korta tidsram, under vilken 

också datainsamling i form av djupintervjuer genomförts, har motiverat valet av 

tvärsnittsstudie. Tvärsnittsstudier, enligt Jacobsen (2002), kännetecknas av att de enbart 

visar hur något förhåller sig vid en viss tidpunkt, vilket för vår del innebär att 

tvärsnittsstudien och dess resultat bara kommer att vara representativt för den tid då 

studien genomfördes. Samtidigt har ett av målen med studien varit att bidra till det 

existerande kunskapsberget kring ledarskap i ideella organisationer, vilket diskuteras 

senare under avsnittet vetenskapliga kriterier. För att kunna uppfylla studiens syfte har 
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en kartläggning av Human Bridges ledningsgrupp, dess medlemmar och deras arbete 

skett. Inom ramen av denna kartläggning lades fokus vid organisationens direktor 

(motsvarande VD) eftersom dennes inflytande inom organisationen varit avgörande för 

att kunna säkerställa tillgång till personer i ledande befattningar. 

 

Tillvägagångssättet som valdes för studien var kvalitativ forskningsmetod med en 

induktiv ansats (Jacobsen, 2002). Detta motiveras med att vi explorerat intensivt med 

hjälp av semi-strukturerade intervjuer som spelats in och sedan transkriberats. 

Förhoppningen har löpande varit att den kvalitativa ansatsen inte ska begränsa några av 

de eventuella svar och nyanser som intervjuerna inbringar. Genom att ställa öppna 

frågor och ge respondenterna tid att reflektera innan de svarar har detta möjliggjorts.  

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Intervjuer och urval 

Urvalet av intervjuobjekt har utgått från två grundläggande krav: ledningsfunktion och 

organisatorisk nivå. Med ledningsfunktion avses personalansvar och arbetsledande 

position. Med organisatorisk nivå avses en vilja att ge insamlade data mer bredd genom 

att intervjua personer som befinner sig på olika nivåer inom organisationen och därav 

har olika grad av inflytande i densamma. Intervjuobjekten har alltså valts ut med tanke 

på deras roll inom organisationen och det ledningsansvar som vilar på dem. De som 

identifierats som, för studien önskvärda, intervjuobjekt hos Human Bridge / Lindra 

Second Hand är framförallt ledningsgruppen, direktorn samt föreståndare för några av 

organisationens olika verksamhetsinriktningar. Respondenterna har valts beroende på 

att de har någon form av ledarroll inom Human Bridge eller Lindra och är därigenom 

relevanta för studien. 

 

Intervjuerna som hållits har inriktats på att vara individuella och, i den mån det varit 

möjligt, ansikte mot ansikte. Detta för att det är enklare att få mer uttömmande svar 

samt att det då är lättare att tillgodogöra sig flera nyanser i kontexten (Jacobsen, 2002). 

Den empiriska primärdata som genererats av respondenterna har sedan tolkats utifrån 

kvalitativ analys. Insamlade data har först transkriberats för att sedan reduceras ner till 

vad som är relevant utifrån studiens problemställning. Reduceringen har skett genom att 

identifiera återkommande teman i insamlade data. Reduktion har också skett genom 

kategorisering då informationen kombinerats för att skapa mönster. Vidare har 
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insamlade data systematiserats enligt de tre teman som utgör ramverket för studien; Idé, 

Professionalism och Ledarskap, för att möjliggöra en överskådning innan den tolkats 

djupare. Vid analysarbetet har exempelvis nyckelord och nyckelfraser lyfts in i 

respektive kategori. 

 

Av de totalt sju intervjuer som genomförts har fyra av dem genomförts per telefon 

eftersom det geografiska avståndet mellan de olika intervjuobjekten varit omfattande. 

Respondenternas respektive arbetsplatser är placerade bland annat i Vetlanda, Blekinge 

och Stockholm vilket försvårat möjligheten att utföra intervjuerna ansikte mot ansikte. 

Fokus har även legat vid att i möjligaste mån vara tidsmässigt flexibla gentemot 

intervjuobjekten eftersom flera av dem uttryckt att de inte haft tid för en intervju ansikte 

mot ansikte. Av de skälen, geografi och tidsbrist, har vi valt att ha kortare inledande 

samtal innan intervjuerna med respondenterna för att förmå dem att avsätta tid för 

telefonintervjuer samt för att minimera en ’stressig’ intervjusituation. Det har fungerat 

väl i samtliga fall förutom ett, där respondenten först valde att förskjuta intervjun för att 

sedan avböja medverkan just på grund av tidsbrist. Även om vi i slutändan fick god 

tillgång till organisationen och dess medlemmar bemöttes vi till en början av viss 

skepsis hos några av organisationsmedlemmarna. En av respondenterna var till en 

början motvillig till att ställa upp på en intervju men kom på andra tankar efter att vi 

intygat att vi inte varit intresserade av att granska organisationen kritiskt. En annan 

respondent verkade dessutom vid intervjutillfället som om den bara ville få intervjun 

överstökad, men öppnade upp för diskussion vartefter intervjun fortlöpte.  

 

Alvesson (2011) skiljer på tre olika sätt att betrakta den kvalitativa forskningsmetoden 

och användandet av intervjuer som metod för datainsamling; nypositivism, romanticism 

och lokalism. Ett nypositivistiskt förhållningssätt innebär enligt Alvesson (2011) en jakt 

efter en ”…kontextfri sanning om vad som verkligen finns ’där ute’…” där insamlade 

data i möjligaste mån inte ska vara förvrängd och kunna aggregeras. Detta uppnås bl.a. 

genom en tydlig intervjustruktur vilken intervjuaren inte får avvika från, ett neutralt 

förhållningssätt gentemot intervjuobjektet samt sparsam bakgrundsinformation om 

studien. Där nypositivismen kan ses som kall och strikt fokuserar romanticismen mer på 

den mellanmänskliga interaktionen. Genom att skapa förtroende och engagemang kan 

intervjuaren göra intervjusituationen ”varmare” än den motsvarande ”kalla” 

nypositivistiska intervjun menar förespråkare av förhållningssättet. I denna 
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dialogorienterade synen på intervjuer ses intervjuobjektet som medskapare till kunskap 

och intervjuaren förväntas vägleda intervjuobjektet på ett sätt som gör att dennes 

känslor och åsikter kommer fram (Alvesson 2011). Förespråkare av lokalismen hävdar 

däremot att intervjusituationen är en social företeelse där rollerna är på förhand givna 

och ska endast ses i det ljuset. Det som framkommer under en intervju är alltså inte av 

lika intresse som själva intervjuförfarandet i sig enligt lokalismens förespråkare 

(Alvesson 2011). 

 

I syftet för det här forskningsarbetet har författarna förhållit sig någonstans mellan 

nypositivismen och romanticismen. Enligt Alvesson (2011) finns det ingen forskare 

som befinner sig i någon ände av något av förhållningssätten, utan svävar stundtals åt 

den ena hållet, stundtals åt det andra. Förhoppningen har varit att kunna bemöta 

intervjuobjekten på ett sätt som föder en vilja hos dem att dela med sig av sina 

erfarenheter och åsikter och inte känner sig granskade i någon sensationell mening. 

Detta har möjliggjorts genom att först och främst vara trevliga och pålästa om Human 

Bridge. Intervjuerna ska också kännas personliga och respondenterna bör känna sig 

bekväma efter att ha fått svara på personliga frågor, vilket har skett genom att löpande 

intyga att författarnas avsikt inte har varit att få dem att avslöja saker som eventuellt 

skulle kunna bringa dem eller organisationen skada. Studiens syfte, och hur den 

kommer presenteras, har också tydligt förklarats för att som tidigare nämnt undvika att 

de ska känna sig kritiskt granskade. 

 

3.2.2 Intervjuguide 

Utgångspunkten för samtliga intervjuer har varit en semi-strukturerad intervjuguide där 

respondenterna själva har fått verka styrande under intervjuförfarandet. Intervjuguiden 

var uppdelad enligt tre teman: Individ, Bärande idé och Professionalism, vilken sedan 

gav inspiration till den tematiska uppdelningen av uppsatsen i stort: Idé, 

Professionalism & Ledarskap. Ledarskap hade en framträdande roll i samtliga delar av 

intervjuguiden eftersom vi var nyfikna på hur respondenterna förhöll sig till ledarskap i 

förhållande till våra respektive teman. Inledningsvis vid varje intervju ställdes frågor 

kopplade till individen, där denne gavs möjlighet att berätta om sig själv, rollen i 

organisationen, sin utbildnings- och yrkesmässiga bakgrund samt vilka arbetsuppgifter 

som ingår i deras tjänst. De inledande frågorna hade för avsikt att låta dem bli bekväma 

i rollen som intervjuobjekt vilket fungerade väl i majoriteten av intervjuerna men något 
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sämre i något enstaka fall. I ett försök att bryta givna tankebanor hos respondenterna har 

vi vid behov ställt vissa frågor som varit avsedda att få dem att resonera bredare kring 

ett fenomen. En fråga som ställdes till samtliga ungefär halvvägs in i intervjuerna var: 

”Var finner du störst glädje i ditt arbete?”, vilken av naturliga skäl fick respondenterna 

att tänka på sitt arbete i positiva termer, en sinnesstämning som inte nödvändigtvis 

gynnade mer kritiska frågor om till exempel motgångar i arbetet. Av det skälet skedde 

vissa ’hopp’ mellan frågorna. Eftersom bärande idéer spelat en central roll i uppsatsen 

ställdes frågor om vad som förde dem till just den organisationen. Här fanns det hos oss 

ett bakomliggande grundantagande om att den verksamhet de båda organisationerna 

utför torde locka till sig en viss typ av person. Ett grundantagande som visade sig vara 

ogrundat eftersom bakgrunderna hos respektive respondent i majoriteten av fallen inte 

delade några större likheter. Frågorna var avsiktligt öppna, där respondenterna gavs 

möjlighet att först försöka tolka frågan på sitt eget sätt för att sedan få resonera fritt 

kring ämnet. Avsikten bakom detta var för att försöka se hur de resonerar, vad deras 

tanke fördes till först, om det var bärande idéer eller biståndsarbete eller om deras 

resonemang snarare kunde härledas till frågor om effektivitet, lönsamhet eller liknande. 

Exempelvis har frågor om de bärande idéerna i ett av fallen tolkats som de centrala 

verksamhetsdelarna som är knutna till näringsverksamheterna. Det går omöjligen att dra 

några slutsatser av en sådan liten aspekt i en större intervju men ger samtidigt en relativt 

tydlig bild av hur just den respondenten resonerar kring och ser på sitt arbete. 

Respondenternas tolkningsförmåga, vilket vi också varit medvetna om, kan ha blivit 

färgade av de frågor vi ställt, något som ofta är svårt att undvika i en intervjusituation. 

Samtliga intervjuer har avslutats med en fråga om förändring, där premissen för 

frågeställningen var att om de fick fria tyglar att förändra något med verksamheten, vad 

skulle det i sådant fall vara och varför. Tidigare erfarenheter av intervjusituationer har 

visat att en sådan fråga kan vara något av bra, mycket bra eller usel. I den här studien 

har frågan fungerat någonstans mellan bra och mycket bra, där majoriteten av 

respondenterna tyckt att det varit både roligt och svårt att tänka så stort, något de annars 

inte verkar ha utrymme för. Frågan genererade dessutom några intressanta och oväntade 

svar – allt mellan en uttryckt vilja att byta ut viss personal till en vilja att utveckla 

biståndsarbetet – vilket vi återkommer till senare i avsnittet Resultat & Analys. 
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3.2.3 Dokument 

Utöver insamlingen av primärdata i form av intervjuer har även dokument, exempelvis 

årsredovisningar, förvaltningsberättelser, årsberättelser, hemsidor, tidningsartiklar och 

liknande, granskats. Årsredovisningar och årsberättelser kan ofta ge en god inblick i en 

organisation och hur den fungerar, såväl ekonomiskt som aktuella satsningar som inte 

nödvändigtvis är av ekonomisk art. Detta visade sig vara av särskilt intresse eftersom vi 

i dessa kunde urskilja två tydliga tendenser som förefallit prägla de båda 

organisationernas verksamhet. Exempelvis har Human Bridge i sina årsberättelser givit 

aktuella strategiarbeten särskilt utrymme, något som gav oss djupare förståelse för 

vilken inverkan professionalism har och har haft på verksamheten. En av anledningarna 

till granskningen av dokument är att Human Bridge nyligen blivit tilldelade ett s.k. 90-

konto, vilket medför en extern granskning och krav på högre transparens av 

verksamheten. Även här blir professionalism som begrepp centralt eftersom delar av 

professionalismen kan sägas handla om användandet av formella styrdokument och 

liknande. 

 

3.3 Vetenskapliga kriterier 

I kvalitativa ansatser antas ofta den interna giltigheten vara hög (Jacobsen, 2002). Den 

interna giltigheten har också testats genom att presentera för respondenterna de rön som 

har framkommit, vilket även flera av intervjuobjekten angett som positivt. Kvalitativ 

metod präglas av att den externa giltigheten är svagare än vid kvantitativ metod 

(Jacobsen 2002) vilket också påverkat vår studie. Vår förhoppning har inte varit att 

skapa generaliserbara resultat i första hand, utan skapa förståelse för ett fenomen i en 

viss organisation. Den ökade förståelsen ska dock inte ses som omöjlig att applicera på 

andra organisationer utan som ett bidrag till det existerande kunskapsberget. Det går 

också att ifrågasätta huruvida rätt respondenter valdes ut och om de lämnat 

sanningsenliga uppgifter. Enligt Jacobsen (2002) kan slutsatsen valideras genom att låta 

respondenterna ta del av resultatet för att låta de ge sin syn på om det stämmer med 

deras egen uppfattning, vilket för vår del sker i ett senare skede. Faktorer såsom 

intervjuareffekt har vi försökt undvika genom att vara konsekventa i vår närvaro 

gentemot respondenterna under tiden för intervjuerna. I möjligaste mån har vi båda 

ämnat vara närvarande vid samtliga intervjuer, vilket också skett i samtliga fall förutom 

ett, vilket var en telefonintervju. Den kontextuella effekten avser var intervjuförfarandet 

sker, om det är en naturlig eller artificiell miljö (Jacobsen 2002). Förhoppningen har 
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varit att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser, eftersom det förutsätts 

vara en trygg och avslappnad miljö för dem, vilket också var fallet vid de tre intervjuer 

som genomfördes ansikte mot ansikte. Slarv, som också är ett hot mot studiens 

trovärdighet, har minimerats och förebyggts genom att ha ljudupptagning under 

intervjuerna, vilket även gjort det enklare att identifiera nyckelord under analysarbetet. 

 

Då denna studie har formen av en fallstudie så lär det vara meningslöst att testa studiens 

reliabilitet genom triangulering, beroende på att det då är en ny fallstudie som mäter de 

faktorer som råder vid tidpunkten för den upprepade studiens fenomen. Ett mer 

tillämpningsbart verktyg för studiens tillförlitlighet är då reflexivitet. Genom att vi som 

författare reflekterat över de som faktorer som kunnat påverka studien under studiens 

gång har vi stärkt dess tillförlitlighet. De metoder som används under studiens gång kan 

med fördel dessutom alltid klargöras och redogöras för, genom transparens kan 

nämligen också studiens tillförlitlighet och trovärdighet öka (Jacobsen, 2002). 

 

Bryman & Bell (2005) redogör för, utifrån Lincoln och Gubas resonemang kring 

kvalitetsbedömning av kvalitativ forskning, alternativa kriterier för att avgöra huruvida 

kvalitativ forskning är vetenskapligt rigorös. Vid en sådan bedömning är fyra kriterier 

centrala; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta 

vilka tillsammans är ämnade att avgöra studiers samlade trovärdighet. Med 

tillförlitlighet avses hur trovärdig beskrivningen forskarna givit av den sociala 

verkligheten vilken forskarna undersökt (Bryman & Bell 2005). För att kunna 

säkerställa tillförlitligheten i denna studie har samtliga intervjuobjekt givits möjlighet 

att ta del av insamlade data med möjligheten att revidera eller utveckla sina uttalanden. 

Det andra kriteriet, överförbarhet, syftar till huruvida resultaten av studien går att 

använda i en annan situation eller tidpunkt. Tyngdpunkten vilar här på hur noggrann 

beskrivning som givits av det empiriska materialet (Bryman & Bell 2005). Inom ramen 

för denna studie har insamlade data från samtliga respondenter givits stort utrymme 

eftersom deras förmåga att resonera kring breda frågeställningar varit centrala för det 

senare tolkningsarbetet. För att kunna förstå dessa resonemang har det alltså krävts en 

relativt omfattande redogörelse av insamlade data. Det tredje kriteriet, pålitlighet, syftar 

till en mer eller mindre total transparens i forskningsarbetet. Det innebär att en eller 

flera externa granskare får ta del av allt material, från inledande resonemang till 

fältanteckningar, för att kunna avgöra huruvida studien är pålitlig (Bryman & Bell 
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2005). För denna studie kan detta till viss del sägas uppnåtts genom de seminarier som 

löpt vid sidan av forskningsarbetet, där de öppna diskussionerna givit en inblick i 

forskningsarbetet som inte nödvändigtvis hör hemma i slutpublikationen. Möjligheten 

att styrka och bekräfta syftar till säkerställandet hos forskarna att de inte agerat efter 

personliga värderingar och låtit dessa påverka utförandet av studien eller analysarbetet i 

densamme (Bryman & Bell 2005). För att motverka detta har vi löpande, efter bästa 

förmåga, sökt lyfta tidigare förförståelse och tydligt redogjort för om och när personliga 

värderingar haft bäring i arbetet (se ex. grundantagandet som legat till grund för en 

frågeställning i intervjuguiden).  

 

3.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Enligt Merriam (1994) finns det två tillfällen vid fallstudier där forskningsetik bör ges 

extra uppmärksamhet: vid datainsamlingen och publiceringen av densamme. Inom 

ramen för den här studien är det framför allt anonymitet och konfidentialiet som getts 

utrymme. Med anonymitet avses möjligheten för individerna som studeras att vara mer 

eller mindre anonyma vid publiceringen av studiens resultat (Merriam 1994). Tonvikt 

ges även vid hur det inspelade materialet hanterats och vilka som haft tillgång till det 

och på vilket sätt samt hur det förvarats under studiens gång. Här är det också viktigt att 

poängtera att vi som forskare informerat respondenterna om vad de kan vänta sig vid 

publiceringen av studien. Samtliga respondenter har givits information om vilka som 

deltagit vid seminarier samt hur många det varit som förväntats delta. Information om 

själva publiceringen har även givits här, där tonvikt lagts vid det faktum att uppsatsen 

publiceras helt öppet i universitetets databas. Respondenterna i denna studien har givits 

något fingerade titlar, för att försvåra möjligheten att på ett tydligt och definitivt sätt 

identifiera vem som sagt vad. 

 

Konfidentialitet innebär möjligheten att inte avslöja exakt vilken organisation det är 

som undersöks (Merriam 1994). Huvudregeln vid företagsekonomisk forskning är att ge 

de undersökta organisationerna i möjligaste mån total konfidentialitet. Detta har 

diskuterats ingående med respondenterna, där olika möjligheter att förhålla sig till 

organisationen inom ramen för uppsatsen getts särskilt utrymme. Direktorn har gjort det 

tydligt att det inte funnits något intresse hos dem att göra organisationen konfidentiell, 

utan det som framkommit under studiens gång är något som organisationen varit redo 
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att stå för och att de inte haft något intresse av att dölja detta. Däremot gavs samtliga 

respondenter möjlighet att vara anonyma. 

 

Utöver diskussioner kring anonymitet och konfidentialitet har närvaropåverkan givits 

visst utrymme. Merriam (1994) hävdar att de som utför fallstudier måste vara medvetna 

om hur deras närvaro påverkar studieobjektet, i synnerhet intervjuobjekten. De 

ställningstaganden vi gjort under studiens gång påverkar samtidigt utgången, dels för 

delmomenten och dels för studien i dess helhet. Här har det funnits ett behov av en 

medvetenhet kring hur de frågor som ställts har lett respondenterna in på en tankebana 

som vi som forskare ansett som önskvärd. Utgångspunkten har för vår del varit att de 

frågor som ställts kan lyfta problem eller undringar som de själva tidigare inte 

reflekterat kring och på så sätt har vi som frågeställare riskerat att forma eller 

åtminstone påverka deras sätt att tänka. Metodavsnittet i sin helhet är dock avsett att 

försöka minimera, eller i brist på det, redovisa sättet som denna påverkan kan ha skett. 
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4 Teoretiskt ramverk 

Teoriavsnittet är tematiskt uppbyggt efter följande begrepp: Idé, Professionalism och 

Ledarskap. Under rubriken Idé diskuteras bärande idéer, ideella organisationer och 

ideellt arbete samt värden. Professionalismavsnittet diskuterar koppling mellan 

professioner, professionalisering och professionalism där en kortare tillbakablick av 

fenomenet ges samt olika perspektiv på införandet av professionalism i idéburna 

verksamheter. Avsnittet knyts sedan ihop under rubriken Ledarskap, där förutsättningar 

för ledarskap i idéburna verksamheter diskuteras samt en problematisering av 

maktdimensionen i ledarskap. 

 

4.1 Idé 

Nygren (2009) skiljer på idéburen organisation och idébärande rörelse. Den senare, 

enligt honom, kännetecknas av att det är de engagerade människorna som står i 

förgrunden till skillnad från i den idéburna organisationen, där idén står fast oavsett 

organisationsmedlemmar. En bärande idé kan alltså ses som grundval för en 

organisation där vinstintresse är sekundärt till organisationens huvudändamål. 

Hemström (2011, 20) skiljer på tre olika typer av ideella organisationer: sådana som 

främjar ideella syften genom annat än ekonomisk verksamhet; sådana som främjar 

ideella syften genom ekonomisk verksamhet samt; organisationer som främjar 

organisationens medlemmars ekonomiska syften genom icke-ekonomisk verksamhet. I 

syftet för studien fokuseras den andra gruppen av Hemströms (2011) definition av 

ideella organisationer, eftersom studieobjektet bedriver ekonomisk verksamhet för 

ideella syften vilken även finansierar andra verksamheter inom organisationen av icke-

ekonomisk art. En ideell organisations och stiftelses rättsliga ställning är dock sekundärt 

sett till idén eller värderingarna som ligger bakom den. Valentinov (2011, 902) menar 

att: ”Nonprofits play a variety of social, economic, and political roles in the society. 

They provide services as well as educate, advocate, and engage people in civic and 

social life.”.  

 

Enligt Anheier (2014) skiljer sig ideella organisationer från traditionella då de ofta 

också inhyser värderingar. Ideella organisationer drivs också med syfte att tjäna ett mål 

eller en idé. Målet eller idén kan också vara den faktor som motiverar personal, 

medlemmar och donatorer. Enligt Anheier (2014) bör den ideella organisationens idé 

motivera vilka syften som ämnar främjas, vad organisationen behöver för att tillgodose 
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detta och hur arbetet i organisationen leds för att möjliggöra detta. Här kan även 

framtida mål användas för att formulera organisationens vision. Den ideella 

organisationens idé kan både försvåra och underlätta organisationens arbete. 

Försvårande faktorer kan vara att arbetet begränsas av klara gränser för hur arbetet bör 

utföras samtidigt som samma gränser kan underlätta att prioritera och fokusera på rätt 

saker (Anheier 2014).  

 

Enligt Anheier (2014) är den ideella organisationens altruistiska motiv så pass långt 

ifrån ett traditionellt företags vinstmaximerande förhållningssätt att det är 

anmärkningsvärt att organisationsstrukturen är så lik som den ändå är. Welander (2013) 

menar att det ideella arbetet kan identifieras genom termerna nyttan, frivilligt 

engagemang och gemenskap. Med nytta avses nyttan som skapas för någon annan än en 

själv. Det frivilliga syftar på att individen gör ett aktivt val att hjälpa till snarare än att 

känna sig moraliskt tvingad. Engagemanget knyts ofta till individens personliga 

ideologi och värderingar. Gemenskap handlar om individens önskan om att känna 

tillhörighet med andra. Anheier (2014) presenterar andra motiv. Han skiljer på 

altruistiska motiv, instrumentella motiv och obligatoriska motiv. De altruistiska 

kännetecknas av att individen känner för att främja syftet, det instrumentella 

kännetecknas av att individen vill ha något tillbaka i gengäld för sitt ideella 

engagemang. Det kan vara nya erfarenheter eller att träffa nya människor. Det 

obligatoriska motivet kan härledas till individens personliga moral eller ha politiska 

eller religiösa förespeglingar (Anheier 2014).  

 

4.1.1 Värderingar 

Värderingar kan ha stor inverkan på hur en organisation fungerar och dess framgång. 

Osula & Ng (2014, 97) menar att: ”Values play a significant role within organizations 

and can play a crucial part in the success of the organization.”. Oavsett vilken typ av 

organisation eller verksamhetsinriktning är värderingar ständigt förekommande. 

Värderingar har dessutom förmågan att genomsyra samtliga organisatoriska nivåer och 

organisationsmedlemmar, såväl på styrelsenivå som på medarbetarnivå. Eriksson-

Zetterquist et al. 2011, 143) hävdar att:  ”In a more general way it can also be argued 

that managers and co-workers act upon values they hold and that these are often 

shaped and changed as part of larger societal changes.”. Ideella föreningar och 

stiftelser kännetecknas av att de, istället för att främst drivas av ekonomiska motiv, drivs 
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av en idé eller en uppsättning värderingar. Värderingar kan ha stor inverkan på en 

organisation och när värderingarna får företräde framför exempelvis ekonomiska motiv 

blir värderingarna mer centrala. Förekomsten av värderingar blir således av central 

betydelse i idéburna verksamheter. Dym & Hudson (2005, 95f) menar att: “Values are 

not an aside that an executive makes to build morale, please a regulatory agency, or 

place a particular mark on a business operation. /…/ And while the leader’s values are 

of great importance in all organizations, they are of particular - focal - importance in 

nonprofits.”. 

 

4.2 Professionalism 

För att förstå professionalismbegreppet ämnar vi med det här avsnittet dels förklara 

kopplingen mellan professioner, professionalisering och professionalism dels förklara 

hur begreppen används inom ramen för uppsatsen. 

 

Professioner definieras enligt NE (2017) som “yrke vars auktoritet och status bygger på 

hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad.”. Enligt Wenglén (2013) vill många 

yrkesgrupper använda professionsbegreppet eftersom det bland annat kan medföra en 

ökad social status. En profession uppstår, enligt Wenglen (2013, 4): ”…när en 

yrkesgrupp transformerra sig själv genom utveckling av formella kvalifikationer utifrån 

vetenskapsbaserad kunskap, universitetsutbildning, legitimation och etiska riktlinjer 

som disciplinerar yrkesgruppen…”. Professionalisering är således den process genom 

vilken en yrkesgrupp strävar efter att ses som en profession (Wenglén 2013). Det kan 

dock finns nackdelar som följer med en professionalisering eftersom: ”En profession 

som primärt är upptagen av den egna professionens intressen och kunskapsutveckling 

har svårt att svara an mot kundernas behov och organisationernas krav på effektivitet, 

flexibilitet och lönsamhet.” (Wenglén 2013, 12). Professionalism ses då som ett sätt att 

leda och fördela arbete, på ett sätt som skiljer sig från en fördelning efter en byråkratisk 

eller en marknadsorienterad arbetsfördelningslogik (Wenglén 2013).  

 

Hwang & Powell (2009) skiljer på två olika grunder till professionalism: ”There are 

two distinctive cognitive bases of professional expertise: one based on training in and 

command of a particular, substantive disciplinary area, and the other based on 

expertise in general management knowledge.” (2009, 275). Inom ramen för studien 

fokuseras det då mer på Hwang & Powells (2009) senare kategori expertise in general 
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management knowledge. Osula & Ng (2014, 90) hävdar att: ”It is not surprising to find 

many nonprofit leaders nowadays spend most of their time and effort on fund raising 

and maintaining internal operation, given the limited community resources.”, när de 

diskuterar de förändrade förutsättningar ledare i NPO:s står inför. De aspekter som är 

värda att särskilt lyfta ur citatet är maintaining internal operation samt accountability 

demands, där den förstnämnda berör den interna verksamheten och den senare snarare 

handlar om ansvarsskyldighet gentemot diverse intressenter, om det så är finansiärer 

eller samarbetspartners (Osula & Ng 2014). 

 

En bakomliggande orsak till professionalism i en organisation kan vi finna inom 

institutionell teori, där organisationer liknar andra genom s.k. isomorfism (Meyer & 

Rowan 1977). Enligt Meyer & Rowan (1977) efterliknar organisationer andra i ett led 

att öka den egna legitimiteten gentemot omvärlden. Inom ramen för studien ses alltså 

professionalism som en omständighet som ledarna i de båda organisationerna måste 

förhålla sig till. Ledarna själva, i synnerhet de som tidigare haft näringslivsuppdrag, kan 

alltså vara källan till införandet av professionalism i respektive organisation men 

samtidigt vara påverkade av större strömningar i organisationslivet. Hwang & Powell 

(2009, 272) diskuterar exempelvis användandet av konsulter som en anledning till att 

ideella organisationer formaliserar arbetet och delvis förskjuter fokus från 

kärnverksamheten: ”Though consultants may be involved with different tasks, their use 

reflects a widespread effort to improve productivity and render nonprofit activities more 

methodical. These varied practices and efforts contribute to both an image and a mind-

set that renders nonprofits more instrumental and focused”. Förklaringen till detta 

utvecklas vidare av författarna: ”…nonprofit leaders who are more immersed in 

management training are more familiar with administrative ideas and practices that 

circulate in other sectors.” (Hwang & Powell 2009, 276). I det ljuset kan källan till 

professionalism alltså förstås på två sätt: större strömningar men även individerna själva 

(eller en kombination av de två). 

 

4.2.1 Styrning 

Kraven på styrelsen i en ideell organisation har enligt Hudson (2003) ökat. 

Bidragsgivare vill ofta se hur organisationen arbetar för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt förvalta de medel som den ideella organisationen mottar. Hudson (2003) menar 

vidare att kvaliteten på styrningen av ideella organisationer i USA har ökat markant de 
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senaste åren. Nuförtiden genomför flera ideella organisationer olika kvalitetskontroller 

och uppföljningar för att säkerställa att arbetet är effektivt och bedrivs utifrån de 

parametrar och krav som också näringslivet tillämpar. Problemet med ideella 

organisationer är att ingen liknar den andra. De olika strukturerna gör att ingen lösning 

kan sägas vara giltig för alla. Genom att tydliggöra rollerna och ansvarsfördelningen 

mellan styrelse och övriga ledarpositioner kan dock många negativa bieffekter undvikas 

(Hudson, 2003). 

 

4.3 Ledarskap 

Kännetecknande för ledarskapet i en ideell organisation är att den grundläggande idén, 

eller ändamålet, alltid kommer i första hand då det är detta som driver verksamhetens 

engagemang (Nygren 2009). Det är därför av yttersta vikt att idédiskussionen ständigt är 

närvarande. Den ideella organisationen är trots detta inte till för tillvarata dess 

medlemmars egenintresse, utan bör snarare verka för idén. En ideell organisations 

styrka bygger på att medlemmarnas gemensamma engagemang förenas och tillsammans 

skapar en större kraft (Nygren 2009). För att förena denna kraft, och för att maximera 

dess nytta måste den ideella organisationen ledas. Ledarskapet bör anpassas så att det 

matchar organisationens idé och grundläggande värderingar (Nygren 2009). 

Ledarskapet i en idéburen organisation delas å andra sidan av flera som tillsammans bör 

arbeta för att främja det som är bäst för organisationen. Betydelsen av ledarskap i 

idéburna organisationer kan inte heller underskattas då medlemmarnas tillfredställelse 

till stor del är avhängigt deras förtroende för ledarna (Nygren 2009). 

 

Svenningsson och Alvesson (2010) betonar vikten av transformativt ledarskap där dess 

motsats är transaktionellt ledarskap. Transaktionellt ledarskap innebär ett skapande av 

en instrumentell relation mellan efterföljare och ledare, där ledaren i utbyte mot 

anställningstrygghet och ersättning i form av lön får arbetsuppgifter utförda. 

Efterföljaren ses då endast som någon som erbjuder sin arbetskraft (Svenningsson & 

Alvesson 2010). Det transformativa ledarskapet bygger istället på egenskaper som 

karisma, förmågan att inspirera och förmågan att uttrycka visioner hos ledaren. För att 

lyckas med detta så måste ledaren bland annat kunna kommunicera och formulera de 

visioner som är centrala för verksamheten. Svenningsson och Alvesson (2010) säger att 

om ledaren lyckas med detta så leder det till ökad motivation, bättre gemenskap och 

samarbete samt förbättrade prestationer hos medarbetarna. Det transformativa 
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ledarskapet ämnar dessutom utradera medarbetarnas eventuella egenintressen så som 

högre status, lön och andra fördelar för att istället fokusera på det som är bäst för 

verksamheten (Sveningsson & Alvesson 2010).  

 

Enligt Hudson (2003) brister ideella organisationer ofta rent organisationsmässigt och i 

det interna ledarskapet. Detta kan bero på att dess medarbetare snarare fokuserar på 

organisationens idé och goda sak än på hur den skulle kunna vara än effektivare. Sådana 

organisationer tar enligt Hudson (2003) en stor risk då de negligerar de positiva effekter 

som en väl fungerande organisation med ett bra ledarskap är förknippade med.  Den 

ideella organisationens medlemmar kännetecknas av att de främst delar vissa 

samhörigheter, referensramar och genomförbara åtgärder som reglerar förhållandet 

mellan medlemmarna och organisationen (Welander, 2013). 

 

När ledarskap dryftas så kan inte begreppet makt negligeras (Nygren, 2009). Makt 

menar Anheier är att; “One party changes behaviour due to the preferences of 

another”- Anheier (2014, 386). Även om en organisation är ideell och i högsta grad 

demokratisk, så strävar dess medlemmar efter att påverka och driva organisationens 

bärande idé genom makt. Makt, använt på rätt sätt är nämligen ett verktyg som kan 

användas till något positivt (Nygren 2009). Makt som är knuten till en viss position 

inom organisationen såväl som organisationens makt som helhet kan användas för att 

stödja ett bra och relationsskapande ledarskap. Nye (2008) gör en distinktion mellan 

mjuk och hård makt. Den hårda symboliseras genom klassiskt morot och piska-

förfarande medan den mjuka påverkar genom attraktionskraft och samarbete. De två 

perspektiven kan emellertid förenas i något som författaren (Nye 2008) kallar smart 

makt. Detta innebär att växla mellan den mjuka och hårda framtoningen av makt för att 

på så sätt alltid välja det som är bäst för situationen. Signifikativt för en ledare i en 

idéburen organisation är just att denne bör reflektera över hur och när maktverktygen 

ska användas (Nygren 2009). I idéburna organisationer är ofta relationsmakten det 

starkaste kortet för att lyckas påverka människors engagemang i en önskad riktning mot 

ett givet mål eller en given idé (Nygren 2009). 

 

Ideella organisationer saknar som bekant ofta pengar som en viktig motivationsfaktor 

(Murdock 2014). Det ideella arbetet hämmas alltså inte av hotet om minskad ersättning 

eller indragande av andra incitament. Däremot så riskerar den ideella organisationen att 
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tappa volontärer och arbetskraft som bara engagerar sig under en viss tidsperiod då 

tiden kanske inte alltid kommer att finnas för att upprätthålla engagemanget på grund av 

diverse andra orsaker. Därför kan inte heller ledaren för den ideella organisationen 

hantera sin personal på samma sätt som en ledare i traditionella organisationer. Hudson 

(2003) menar att ledarskapet i en ideell organisation ställer krav på ledaren som bland 

annat innebär att vara visionär, strateg, politiker, coach, förändringsagent och 

bidragsjägare. De här rollerna måste en ledare i en ideell organisation bemästra 

samtidigt. Dessutom måste de förtjäna respekt och tillit från alla de som arbetar på 

frivillig basis i organisationen. Det som driver engagemanget hos personalen eller 

volontärerna i en ideell organisation måste enligt Murdock (2014) vara organisationens 

bärande idé. 
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5 Resultat & Analys  

I det här avsnittet presenteras inledningsvis respondenterna och deras upplevelser av 

den egna verksamheten. De är totalt sju stycken och befinner sig på olika nivåer i 

Human Bridge och Lindra. De har alla en ledande roll och personalansvar i varierande 

utsträckning, där vissa enbart har personalansvar över avlönad arbetskraft, har andra 

personalansvar över en blandning av avlönad, volontärbaserad samt 

lönebidragsbaserad arbetskraft. Avsnittet är uppdelat efter de tre teman som utgör 

ramverket för uppsatsen; Idé, Professionalism & Ledarskap. Efter respektive tematiska 

presentation av det empiriska materialet följer en analys för det aktuella temat. 

 

5.1 Presentation av respondenter 

De respondenter som har intervjuats för att genomföra vår studie representerar stiftelsen 

Human Bridge respektive den ideella föreningen Lindra. Respondenterna har besvarat 

frågor ur en semi-strukturerad intervjuguide där frågorna har varit öppna och indelade i 

olika teman. Antalet respondenter har enligt oss varit tillräckligt för att nå den mättnad 

som eftersöktes. Detta märkte vi bland annat då vi fick färre och färre nya infallsvinklar 

ju fler intervjuer vi genomförde. Intervjuerna har i den mån det har varit möjligt 

genomförts på plats tillsammans med respektive respondent. Då somliga av 

respondenterna har varit utom vår geografiska närhet har också vissa av intervjuerna 

genomförts på telefon. Samtliga intervjuer har spelats in, transkriberats, tolkats och 

analyserats. Genom en kortare presentation av samtliga respondenter ämnar vi visa 

bakgrunds- och utbildningsmässig mångfald, då respondenterna inte kan sägas vara en 

homogen grupp vilket också ger studien en personligare karaktär.  

 

Respondent 1, Human Bridge.  

Respondenten är direktor för Human Bridge och har varit det sedan verksamhetens 

början. Född och delvis uppvuxen i södra Afrika är direktorn enligt egen utsago 

miljöskadad vad gäller biståndsarbete och är en av förklaringarna till varför hen brinner 

för biståndsfrågor och -arbete. Direktorn har under majoriteten av sitt yrkesverksamma 

liv arbetat med bistånd och har haft en liknande roll inom Erikshjälpen, på den tiden 

Human Bridges nuvarande verksamhet låg inom ramen för den organisationen. 
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Respondent 2, Human Bridge.   

Respondenten är administrativ chef för Human Bridge och har så varit sedan 2014. 

Respondenten har en stabsfunktion i organisationen, vilket innebär att denne bara är 

underställd direktorn, och är samtidigt medlem i Human Bridge ledningsgrupp och har 

tillsammans med direktorn ett strategiskt ansvar för organisationen. Respondenten har 

en akademisk bakgrund men saknar examen. Respondenten har under merparten av sitt 

yrkesverksamma liv haft ledande roller eller funktioner inom näringslivet. 

Respondentens personliga värderingar var en bidragande orsak till att denna sökte sig 

till Human Bridge. 

 

Respondent 3, Human Bridge. 

Respondenten är chef för biståndsmaterialet på Human Bridge och har sedan tidigare en 

bakgrund inom vården. Respondenten började på Human Bridge 2004 och har under 

åren också jobbat med att sortera sjukvårdsmaterial i depån, logistik och som ansvarig 

för sjukvårdsdelen. Idag har respondenten personalansvar för lastbilschaufförer, 

medicintekninker, sängtekniker, rullstolstekniker, praktikanter och ett par frivilliga. 

Rollen som respondenten har idag är dennes första med någon form av personalansvar. 

 

Respondent 4, Human Bridge.  

Respondenten arbetar sedan 3 år som driftchef på Human Bridge och är i sin roll 

ansvarig för stiftelsens fem depåer som är lokaliserade runt om i Sverige. Rollen som 

respondenten har är ny och då respondenten utgår från Stockholm så ingår en hel del 

resor runt om i landet till Human Bridges övriga anläggningar och till huvudkontoret i 

Holsbybrunn. Respondenten har tidigare jobbat både inom kommunal och privat sektor 

med organisationsutveckling. Respondenten har depåansvariga underordnade sig vid 

samtliga depåer samtidigt som respondenten är en del av Human Bridges 

ledningsgrupp. Möten med övriga depåchefer sker på regelbunden basis och platsen för 

dessa möten varierar mellan de olika depåerna. 

 

Respondent 5, Lindra Second Hand.  

Respondenten är personalansvarig och distriktsansvarig för Kalmar / Blekinge 

regionen inom Lindra Second Hand. Hen hade en butiksföreståndarroll när second hand 

verksamheten fortfarande skedde inom ramen för Human Bridge. När Human Bridge 

lyfte ur den verksamheten och startade Lindra blev hen butiksansvarig för att sedan få 



  
 

31 

sin nuvarande roll. Respondenten har sedan 19 års ålder haft någon form av 

personalansvar och har en akademisk examen i företagsekonomi med inriktning mot 

organisation och ledarskap. Respondenten är även gift med Lindras verksamhetsledare, 

vilket innebär att hen, enligt egen utsago, ’lever i jobbet’. 

 

Respondent 6, Lindra Second Hand. 

Respondenten är föreståndare för en av den ideella föreningen Lindras butiker. 

Respondenten har en utbildningsmässig bakgrund som socialpedagog och en 

arbetsmässig bakgrund som innefattar jobb med missbrukare, kriminella, 

ensamkommande flyktingbarn och andra socialt utsatta människor. Respondenten 

tröttnade dock på detta arbete och anställdes av Lindra då den möjligheten uppenbarade 

sig. Butiken där respondenten är föreståndare har 3 st. anställda och 12 - 15 st. som är 

lönebidragsanställda. 

 

Respondent 7, Lindra Second Hand. 

Respondenten är butiksföreståndare i en av Lindras Second Hand butiker och har varit 

det sedan 2009. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att schemalägga personal och 

planera verksamheten. Med en bakgrund inom restaurangbranschen menar respondenten 

att hen har lätt för att skapa sig en överblick i butiken och fånga upp detaljer som annars 

skulle gå obemärkt förbi. Har tidigare haft personalansvar, främst inom 

restaurangbranschen. 

5.2 Empiri - Idé 

Human Bridge idé tydliggörs av en respondent som säger att organisationens långsiktiga 

mål är att göra sig själva överflödiga så till den grad att de inte längre behöver existera, 

åtminstone inte i den nuvarande skepnaden. Samma respondent säger å andra sidan att 

det på den fronten ”ser mörkt ut”. De bärande idéerna är starkt närvarande hos 

respondenten och upplevs ha stor inverkan på hur denne utför, och ser på, sitt arbete. En 

annan respondent säger att skillnaden rent atmosfär- och känslomässigt på Human 

Bridge i jämförelse med de arbetsplatser där denne tidigare arbetat är stor. De bärande 

idéerna medför alltså en större personlig tillfredsställelse än exempelvis 

vinstmaximering hos traditionella företag. Respondenten menar dock att mottagarna av 

Human Bridges bistånd är att se som organisationens ägare gentemot vilka Human 

Bridge ämnar vinstmaximera och att det är det som gör det ”så häftigt” att jobba där.  
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Human Bridge kan, vid biståndsarbete, uppfattas som för snälla och alltför 

tillmötesgående vilket kan skapa problem enligt en respondent. Problemet kan då 

exempelvis vara att de utan närmare eftertanke skänker så mycket material som möjligt 

utan att reflektera eller göra det så bra som möjligt. Snällhet kan då förstås som något 

som kan medföra ett fokus på mängd snarare än kvalitativt biståndsarbete. Därför 

betonar respondenten vikten av samverkan snarare än samarbete då samarbete ofta 

skapar ett ”vi och dem-tänk” snarare än att man tillsammans åstadkommer någonting. 

Det resonemanget kan förstås som att ”vi” bara ger, utan reflektion, och ”de” tar emot 

och förväntas vara tacksamma. Om det däremot skapas en samverkan mellan ”vi” och 

”dem” ger biståndsarbetet mer långvariga effekter där den lokala kompetensen hos 

mottagarna utnyttjas och utvecklas. 

 

Verksamhetens välmående säkerställs, enligt en respondent, av att engagemanget hos 

den avlönade personalen, och hos ideellt arbetande, gör att de är villiga att ”gå den extra 

milen”. Denna osjälviskhet är något som är genomgående hos samtliga respondenter. 

Längre ner i organisationerna finns det dock en tendens till att de flesta resonerar som 

ledarna samtidigt som vissa ser arbetet som vilket arbete som helst där man förväntas 

göra sina timmar och få lön för det. Viljan att gå den extra milen är tydligt framträdande 

hos samtliga respondenter. En respondent uttrycker det exempelvis som att; "jag tänker 

alltid på jobbet, det är en del av mitt liv”. Medans en annan säger att denne ”lever i 

jobbet”, vilket medför långa arbetsdagar men säger i nästa mening att; ”Det är lättare 

att lägga in några extra timmar och jobba lite till när pengarna går till bistånd.”. Här 

fungerar då den bärande idén som motivator för att spendera mer tid på arbetet. Det är 

dessutom en genomgående idé i verksamheten där tanken på biståndsarbetet är ständigt 

närvarande. Det arbete som Human Bridge genomför upplever en respondent vara 

extremt värdefullt och uttrycker det som att: ”…det är det vi brinner för i grunden”. 

Human Bridge nyttjande av volontärer och arbetstränande individer ses som positivt så 

länge båda parter får ut något av det. Human Bridges och Lindras förutsättningar för att 

ta emot arbetstränande och andra individer som på något sätt behöver mer stöd än vad 

övriga arbetsmarknaden kan erbjuda upplever majoriteten av respondenterna som goda. 

Även här spelar den bärande idén roll för motivationen hos ledarna, eftersom de ser det 

som givande att få arbeta med människor med olika förutsättningar 
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De ideella insatserna, utöver de som arbetstränar, är avgörande för att verksamheten ska 

kunna fungera, vilket talar för en något instrumentell syn på dem. Även om det är 

givande för dem att arbeta med exempelvis volontärer och arbetstränande finns det hela 

tiden med att de är avgörande för organisationens framgång. En respondent uttrycker 

djup tacksamhet för det ideella engagemang som finns och säger att ideella arbetet 

uppgår till 34 000 arbetade timmar föregående år. En annan respondent, som 

representerar Lindra, understryker detta genom att säga att de ideella insatser som görs i 

och omkring butiken där denne är verksam är livsviktiga. På exempelvis helger så är 

den hjälpen oumbärlig, eftersom det enligt respondenten inte skulle vara möjligt att 

bedriva verksamhet på helger utan den. Respondenten uttrycker en stor oro för att de här 

insatserna ska upphöra och känner sig bakbunden då det inte heller går att ställa några 

krav på de ideella arbetsinsatserna. En respondent tycker sig se en tydlig splittring 

mellan organisationens bärande idé och styrformerna för traditionellt företagande. Här 

framhåller respondenten främst personalfrågor eftersom prestationen från de som 

exempelvis arbetstränar inte alltid främjar vinsttillväxt.  

 

Nästa respondent upplever att det skulle kunna finnas motsättningar mellan Human 

Bridge bärande idé och mer formella sätt att leda verksamheten på i form av 

produktivitet och effektivitet. Så tycker inte respondenten att det borde behöva vara då 

de professionella styrformerna möjliggör för organisationen att kunna utföra mer 

bistånd. Det kan också tydliggöras av det inledande citatet för uppsatsen från Human 

Bridges direktor:  

 

”Det är minst lika viktigt att mäta mål och hur vi lyckas med saker och ting. Men det är 

svårare än i en ren näringsverksamhet eftersom biståndsverksamheten bara är en 

kostnad. Thats it.”  

 

Det kan finnas tecken på en motsättning mellan bärande idé och professionella 

styrformer så som effektivitet och produktivitet, enligt en respondent då biståndsarbetet 

kostar mycket pengar. Pengar som textilinsamlingen förväntas inbringa varpå mycket av 

tiden och energin läggs på denna delen även om det är biståndet som är organisationens 

kärna och bärande idé. Den bärande idén menar respondenten är ständigt närvarande 

samtidigt som man inom organisationen hela tiden försöker påminna varandra om 

vilken skillnad Human Bridge arbete gör för människor i andra länder. Behovet av att 
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påminna varandra talar dock för att den bärande idén inte är så närvarande som de 

påstår, vilket kan bero på att det operativa arbetet tar mycket tid i anspråk. 

Respondenten säger att en representant från något företag som säljer sjukvårdsmaterial i 

styrelsen hade varit önskvärt då mer fokus hade behövts riktas mot materialbistånd. Här 

betonar även respondenten en önskan om att ha en så bred kompetens som möjligt 

representerad i styrelsen. En annan respondent menar dock att Human Bridge bärande 

idé alltid är närvarande och att det är den som sätter mål och styr verksamheten. 

Respondenten menar dock att det motsatta ibland råder, att verksamheten styrs så av den 

bärande idén att det snarare riskerar att stjälpa densamma. 

 

Det finns tillfällen då organisationens bärande idé får backa till förmån för formella 

eller professionella strukturer menar en respondent. Ekonomi kan vara en sådan 

begränsande faktor, målet är, enligt respondenten, att generera minst lika mycket 

bistånd som året innan. Detta kan förstås som härstammande ur en ständig vilja att 

utvecklas, oavsett vilken typ av organisation eller verksamhet det handlar om. Byter 

man exempelvis ut ordet bistånd mot överskott känns resonemangen igen från mer 

traditionella kommersiella verksamheter. Respondenten framhåller även att framöver 

kommer det bli än viktigare för organisationen att optimera arbetet så att biståndet kan 

öka ytterligare. Respondenten menar att biståndet däremot i många fall kan handla om 

ren självbevarelsedrift då de aldrig tackar nej till material och om de inte skickar det 

vidare så kan inte organisationen hantera den stora mängd material som inkommer. 

Respondenten utvecklar resonemanget med att om de skulle börja tacka nej till material 

från givare skulle det innebära att deras konkurrenter skulle ta emot det materialet 

istället. 

 

En av de andra respondenterna säger däremot att även om biståndsdelen i verksamheten, 

alltså att föra över överskott till Human Bridge, är väldigt viktig så är den aspekten av 

verksamheten något nedtonad i det dagliga arbetet hos Lindra. Respondenten uttrycker 

det som:  

 

”Det är ju lite det som är själva vitsen med det, vi måste ju få in pengar till bistånd, 

men det är bara en så liten del i den verksamheten som vi har dagligen. Det är viktigt 

bara att vi kan bidra med något.”  

 



  
 

35 

Här blir uppdelningen mellan de två organisationerna tydlig. En negativ aspekt som följt 

med sen uppdelningen av verksamheten i Human Bridge respektive Lindra är att 

Lindras existensberättigande försvunnit och att deras nya mål och visioner, alltså 

människa och miljö, fått företräde framför de tidigare från Human Bridge. 

 

En annan respondent, som också är föreståndare för en Lindra-butik menar däremot att 

hen gärna sett ett ännu mer vinstorienterat synsätt inom organisationen och även fått 

mer inflytande över personalfrågor för att på så sätt generera mer monetära medel som 

kan komma att gagna idén. Enligt respondenten tar Lindra emot en hel del människor 

som på ett eller annat sätt behöver stöd för att komma in i arbetslivet och det är en 

balansgång som stundtals kan vara svår då Lindra både vill vara behjälpliga med detta 

men samtidigt ha funktionella människor. Här blir resonemangen kring en balansering 

av de två fenomenen än mer motiverad eftersom en professionalisering närmast 

förutsätter en ’professionell’ arbetskraft. Annars finns det en risk att ingetdera fungerar 

eftersom det inte tas någon hänsyn från endera håll. Enligt en av respondenterna 

använder sig Lindra av ett s.k. träningskassasystem, där praktikanterna ges möjlighet att 

träna på att genomföra köp ’som vanligt’ men med skillnaden att de inte registreras eller 

bokförs. Anledningen till detta, menar respondenten, är:  ”…att vi utbildar människor 

som kommer från arbetsförmedlingen och kommunen till att bli fullfjädrade 

butiksbiträden…” 

 

Lindras idéer om socialt arbete och miljöarbete upplevs av en respondent som ständigt 

närvarande i verksamheten och något som är positivt för hen personligen. Hen ser 

återanvändandet av kläder, möbler och andra artiklar som de fått till skänks som en 

viktig insats för naturen och att de är väldigt noga med att inte slänga något som kan 

komma till användning, antingen i någon annan verksamhet inom Lindra eller Human 

Bridge. Där miljöaspekten är något nedtonad hos andra respondenter är den mer 

framträdande hos denna respondent. Miljöarbetet kan här ses som en bieffekt av den 

verksamheten som bedrivits sedan verksamhetens begynnelse inom Human Bridge. 

Kontakten mellan Lindra och Human Bridge upplever respondenten som god och ser 

det som oerhört positivt att de får marknadsföringsmaterial från Human Bridge som 

visar både personal och kunder var deras bidrag har tagit vägen. Respondenten 

beskriver det som väldigt viktigt även för egen del att veta att det arbete de utför gör 

skillnad. 
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5.2.1 Analys - Idé 

Anheiers (2014) definition av ideella organisationer, att de inhyser värderingar, är något 

som är tydligt hos Human Bridge. Framförallt då flera av respondenterna inte ser sitt 

jobb som bara ett arbete utan lägger ner avsevärt mycket mer tid än vad de får betalt för. 

Om den extratid som de anställda lägger kan likställas vid ideellt arbete så 

överensstämmer detta med Welanders (2013) termer om viljan att hjälpa andra, 

personlig ideologi och andra motiv utöver de moraliska. Anheier (2014) presenterar, 

som tidigare nämnts, andra motiv för ideellt engagemang, exempelvis att främja syftet 

för verksamheten, vilket flera respondenter uttrycker vara fallet. Andra motiv kan vara 

av instrumentellt slag, att man i gengäld för sitt ideella engagemang vill ha något 

tillbaka, och fastän bara en respondent uttrycker sig på det sättet går det inte att utesluta 

att så kan vara fallet. En respondent säger till exempel att somliga medarbetare verkar se 

arbetet hos Human Bridge som vilket jobb som helst och arbetar enkom för att få lön. 

Dessutom är det här värt att notera att en stor del av arbetskraften, både hos Human 

Bridge och Lindra är i form av lönebidragsanställningar via Arbetsförmedlingen, vars 

motiv för att vara där kan vara av instrumentell art eftersom de på så sätt för arbetsintyg 

och referenser vilka kan användas för att öka chanserna för framtida anställningar. Det 

stämmer dock väl överens med de som enbart engagerar sig ideellt, då de enligt flera av 

respondenterna ofta ställer krav på Human Bridge. Vilka motiv de har för sitt ideella 

engagemang kan vi däremot inte svara på och det är heller inte studiens syfte. En 

respondent som säger att det råder en helt annan atmosfär hos Human Bridge än i de 

organisationer respondenten tidigare arbetat inom talar för att Welander (2013) och 

Anheiers (2014) teorier även är applicerbara på Human Bridge. En annan respondent 

uttrycker till och med, apropå organisationens bärande idé, en vilja att Human Bridge en 

dag ska vara överflödiga och att bistånd inte längre ska behövas. Denna tankegång 

exemplifierar den bärande idén då respondenten uttrycker att det vore bättre att Human 

Bridge anställda blev arbetslösa än att människor i nöd är i behov av bistånd. 

 

Human Bridge kan klassificeras som en blandning av Hemströms (2011) första och 

andra definition. Genom sitt arbete med praktikanter och skapande av ideellt 

engagemang så främjas ideella syften genom annat än ekonomisk verksamhet, vilket 

också är ett av Human Bridge kärnområden. Det går också att beskriva Human Bridge 

verksamhet genom Hemströms (2011) andra definition, att de främjar ideella syften 
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genom ekonomisk verksamhet. Så sker genom Human Bridges dotterorganisation 

Lindra, som är en ideell förening, vars syfte är att generera intäkter nog för att 

genomföra Human Bridge biståndsarbete.  

 

Enligt Anheier (2014) så kan den ideella organisationens idé antingen försvåra eller 

underlätta organisationens verksamhet. Flera av respondenterna hos Human Bridge 

menar att så kan vara fallet då biståndsarbetet oftast bara ses som en kostnad samtidigt 

som det är svårt att mäta och sätta ett värde på nyttan av biståndet. Andra respondenter 

säger dock att organisationens idé alltid är närvarande vilket bland annat kan underlätta 

vid beslutsfattande. En respondent menar att det vid bistånd i anslutning till exempelvis 

en naturkatastrof kan vara mer ekonomiskt gynnsamt att vänta med en sändning men att 

sådana motiv inte tillämpas då biståndet behövs omgående. Detta resonemang stöds 

också av Anheiers (2014) som säger att en ideell organisation, trots sina altruistiska 

motiv, ändå kan efterlikna traditionella företagsmetoder. För att ytterligare närma sig 

mer traditionella företagsmetoder så kanske Human Bridge ändå borde försöka 

kvantifiera biståndsdelen, för att på så sätt få lättare att legitimera denna del av 

verksamheten. En respondent menar att Human Bridge styrs av dess bärande idé så till 

den grad att det riskerar att stjälpa den, vilket är anmärkningsvärt men stöds av en annan 

respondent som menar att arbetet ibland pågår av ren självbevarelsedrift då 

organisationen riskerar att drunkna i den störa mängd material som inkommer. Även om 

respondenterna som representerar Lindra verkar vara tillfredsställda med 

organisationens bärande idé så är den till synes inte lika påtaglig där.  

 

Valentinovs (2011) resonemang om att ideella organisationer bidrar med mycket utöver 

affärsskapande är något som är väl underbyggt också i Human Bridges organisation. 

Exempelvis då praktikanter som arbetstränar och frivilliga som bidrar med arbete 

förenar sociala aspekter så som utbildning och engagemang. På så sätt är det nog också 

rimligt att anta att det kulturellt nedärvda eller ”gulligull”, som en respondent nämner, 

nog kan stämma utan att det kulturellt nedärvda i den meningen skulle vara något 

negativt. 

 

Här närmar vi oss balansgången mellan bärande idé och professionalism. Idén om att 

mer kapital eller resurser skulle innebära ett bättre bistånd är en tanke som samtliga 

respondenter lyfter. Där exempelvis en respondent uttryckligen säger ”Ju högre 
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lönsamhet desto bättre bistånd.”. Samtidigt går det inte att bortse från att förhållandet 

dem emellan är mer komplicerat än så. Om det förhöll sig på det viset, att kvaliteten på 

bistånd var direkt avhängigt mängden kapital i organisationen torde det inte finnas 

några motiv för att undvika en professionalisering av samtliga delar av verksamheten. 

Värderingar spelar då en central roll i en sådan tankegång, där de bärande idéerna kan 

representera en uppsättning värderingar, medans professionalismen i sig representerar 

en annan. Dym & Hudson (2005) resonerar i termer av att värderingar spelar en större 

roll i ideella organisationer än i andra och fastän värderingsdiskussioner är 

förekommande hos samtliga respondenter blir det intressant att de undviker att se 

professionalism i sig som en uppsättning värderingar. Den värdering som läggs vid 

professionalism hos respondenterna är av typen där de ser dess förekomst som positiv, 

både för dem själva och för organisationerna som helhet. Genom att resonera kring 

professionalism i sådana positiva ordalag kan med lätthet ses som en värdering i sig. 

 

5.3 Empiri - Professionalism 

Omstruktureringen av Human Bridge till en stiftelse, och i samma veva, uppstarten av 

Lindra, blir i skenet av de bakomliggande orsakerna till Human Bridges bildande lättare 

att förstå eftersom även detta arbete kan hänföras till en professionalisering. Flera av 

respondenterna betonar exempelvis de kapitalsäkrande åtgärder som medför en 

övergång från ideell förening till stiftelse. En respondent har dessutom en tydligt uttalad 

vilja att professionalisera Human Bridge verksamhet och organisation bland annat 

genom ett pågående strategiarbete. I Human Bridge årsberättelse för 2015 står att läsa i 

deras förvaltningsberättelse om ett pågående strategiarbete som omfattar hela 

organisationen, initierat av styrelse och ledning (Human Bridge 2015). De har bland 

annat: ”Hela verksamheten har genomlysts i strategiarbetet för att kartlägga 

möjligheter och utmaningar förknippade med uppsatt målsättning.” (Human Bridge 

2015, 29). I det arbetet har de även infört nya tjänster och funktioner vid huvudkontoret 

i Holsbybrunn, bland andra: en HR-funktion, en projektcontroller samt en kvalitets- och 

systemutvecklingsfunktion. Dessa tjänster, menar de, kommer ”…att väsentligen 

förbättra organisationens möjligheter att uppnå målsättningarna enligt 

strategiarbetet.” (Human Bridge 2015, 29). 

 

Det kan förstås ur ljuset av en respondent som säger att Human Bridge ska vara en 

professionell organisation med idéburen affärsidé. Här är det värt att notera att 
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respondentens arbete i mångt och mycket består av att få strategiarbetet att fungera. 

Samma respondent fäster stor vikt vid att skrivna avtal ska finnas med samtliga av 

Human Bridges samarbetspartners. Den formella delen av organisationsliv är även 

tydligt framträdande hos övriga respondenter. De talar alla om vikten av skrivna avtal, 

regelefterlevnad, policys och liknande. Det är samtidigt bara en liten del av 

professionalism. Självklart är det av stor vikt att uppfylla externa intressenters krav på 

organisationerna, där alternativet (att inte följa lagar och regler) skulle innebära att 

verksamheten inte kunnat fortsätta. Det är dock värt att notera att många av 

respondenterna, i diskussioner kring organisationens bärande idé, gärna betonar att den 

bärande idén står i organisationens ”avsiktsförklaring” och i de paragrafer som berör 

vad verksamheten bör rikta in sig mot. En annan respondent upplever att Human Bridge 

har kommit långt i arbetet att balansera professionalism och bärande idé i 

organisationen. Att organisationen började med en biståndsdel för att sedan starta en 

näringsverksamhet knuten till den som dessutom arbetar inom samma nisch med 

återvunnet material tror respondenten har varit en bidragande faktor till detta. 

Respondenten framhåller att det är enklare att samordna resurser då verksamheten ryms 

inom samma kategori. För att lyckas med detta anser respondenten det vara viktigt att 

alla inom organisationen ser densamma som en helhet. Detta är också något som 

respondenten säger att Human Bridge aktivt jobbar med, exempelvis genom nyhetsbrev 

som går ut såväl internt, inom organisationen, som externt till olika samarbetspartners. 

Denna helhet är dock något problematisk hos några av respondenterna som 

representerar Lindra upplever en avsaknad av koppling till Human Bridge. 

 

Den typen av verksamhet som Human Bridge bedriver, materialbistånd, är enligt en 

respondent resurskrävande varpå en stark organisationsstruktur med tydlig 

ansvarsfördelning måste råda. Vilket också är anledningen till att Human Bridge 

startades för att avlasta Erikshjälpen och Läkarmissionen. En annan respondent säger att 

det är essentiellt att alla ser på verksamheten som en professionell verksamhet även om 

syftet är att göra gott: ”Men för att vi ska kunna göra mera bistånd så måste vi vara 

professionella och utnyttja våra resurser på bästa sätt”. Organisationens huvudsakliga 

mål, bistånd, gör att mått som effektivitet och andra kostnadsfaktorer inte är tillämpliga 

då exempelvis en naturkatastrof ofta ställer krav av mer etiska och moraliska skäl än de 

som i andra verksamheter varit det rationella valet.  Det är samtidigt intressant att 

effektivitetsdiskussionen ändå förekommer här eftersom det kan ses som att 
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respondenten anser att den typen av diskussion har bäring här. En respondent som har 

erfarenhet från att ta emot biståndsmaterial på plats i Afrika upplevde effekterna av en 

otydlig ansvars- och rollfördelning vid biståndsarbete. Respondenten säger att 

försändningen var packad av ideellt arbetande i Sverige. Innehållsförteckningarna 

stämde mycket dåligt vilket ledde till stora problem att förtulla försändelsen. När 

respondenten resonerar fritt tror hen att problemet härstammade från en bristande 

organisation med otydlig ansvarsfördelning mellan de frivilligarbetande. En insikt som, 

enligt respondenten, präglat hela dennes yrkesverksamma liv. Här är det värt att notera 

att respondenten var med och startade Human Bridge och vid den tiden hade 

motsvarande roll i Erikshjälpen. Professionaliseringen av Human Bridge kan därför 

delvis ses som sprungen direkt ur respondentens tidigare upplevelser. Här menar flera 

respondenter att det inte går att förlita sig för mycket på ideellt arbete vid avancerade 

eller krävande arbetsuppgifter. Detta motiveras med att en del av Human Bridge 

arbetsuppgifter är av mer projektmässig karaktär och kan pågå i flera dagar varpå flera 

ideellt arbetande engageras som får svårt att förhålla sig till uppgiften då de initialt inte 

varit med. Här åsyftas främst lastning av containrar som ska försändas, vilket medför ett 

behov av tydlig ansvars- och rollfördelning eftersom förtullningen kräver en korrekt 

tulldeklaration med motsvarande innehåll i försändelsen. Andra uppgifter är fysiskt 

krävande och några sådana är enligt flera av respondenterna inte aktuella att lägga på 

några ideellt arbetande.  

 

Svårigheten att mäta effekterna av biståndsarbetet är något som flera respondenter 

framhåller. Behovet av att mäta är till största del sprunget ur externa intressenters krav. 

Lindras kunder uppskattar exempelvis att se vad deras köp har bidragit till och var de 

hjälpt. För Human Bridge del är behovet av att mäta direkt kopplat till deras 

samarbetspartners, vilka, även de, gärna tar del av statistik och uppföljning av tidigare 

projekt och åtaganden. Det verkar dock finnas en tendens hos flera av respondenterna 

att även de ser svårigheten att mäta biståndsarbetet som något negativt för deras egen 

del, eftersom det förefaller finnas ett behov hos dem att tydligt se vad de utfört och hur 

det gått. Svårigheter att mäta gäller dock inte näringsverksamheten. 

Näringsverksamheten samlar in och säljer textilier, och måste vara föremål för 

företagsekonomiska mätmetoder för att vara så vinstmaximerande som möjligt för att 

möjliggöra ett så gott biståndsarbete som möjligt. Textilinsamlingen drivs i mångt och 

mycket som ett traditionellt företag men samtidigt inom ramen för Human Bridge 



  
 

41 

organisation. Verksamheten är momspliktig vilket är förklaringen till varför den ligger 

kvar hos Human Bridge, istället för att lyftas ut till Lindra. Flera av respondenterna 

framhåller att för att kunna vara vinstmaximerande i textilverksamheten så måste ett 

professionellt förhållningssätt och ett optimalt utnyttjande av resurser vara närvarande. 

Enligt en respondent måste kravbilden här rent arbetsmässigt vara densamma oavsett 

om arbetskraften är anställd eller ideell då lagar, policys, föreskrifter och säkerhet 

kräver detta. Det svarar dock för en liten del av den professionaliseringsprocess som 

pågår i organisationen. Oförmåga att följa lagar och regler kan innebära förödande 

konsekvenser för en organisation, oavsett form. Däremot säger en respondent, som 

representerar Lindra, att driften av verksamheten hänger till stora delar på vad butiken 

får in. Hen menar att om Lindra inte får in några gåvor så kan man heller inte sälja 

något och generera vinst till Human Bridge biståndsarbete. Hur mycket resurser som 

behövs skiftar enligt respondenten beroende på vilken mängd material som kommer in. 

Att tacka nej till gåvor har aldrig och kommer aldrig vara aktuellt enligt respondenten. 

Oavsett uttalad vilja att professionalisera verksamheten har de relativt små möjligheter 

att påverka materialflödet i Lindra. 

 

Human Bridges tre kärnområden, bistånd, miljö och socialt engagemang är något som 

en respondent tycker är stimulerande att försöka få ihop till en helhet i sitt 

ledarskapsutövande. Verksamheten bedrivs enligt respondenten strikt affärsmässigt vad 

det gäller exempelvis avtal samtidigt som fokus läggs på att alla parter ska tjäna på de 

tre kärnområdena. Respondenten uttrycker sig också entusiastiskt över att 

organisationen enkom arbetar med återvunnet material. Respondenten upplever att 

Human Bridges bärande idé inte motsätts av något mer affärsmässigt internt men att 

detta vid upphandlingar och avtalsskrivning med andra parter ofta förbises. Human 

Bridge kan, enligt respondenten, å andra sidan anpassa vilken framtoning som läggs på 

biståndsdel kontra näringsdel vid samtal med andra parter. Möjligheten att skifta 

perspektiv beroende på vilket sammanhang de verkar inom upplevs som god, eftersom 

de å ena sidan kan visa hur professionell verksamheten är, å andra sidan visa vilket gott 

arbete de utför. 
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5.3.1 Analys - Professionalism  

Uppstarten av Human Bridges verksamhet kan ses ur ljuset av en professionalisering av 

den verksamhet som tidigare låg inom Erikshjälpens och Läkarmissionens respektive 

organisationer. Behovet av att lyfta ur en verksamhetsdel som är resurskrävande, sett ur 

biståndssynpunkt, talar för en vilja hos de grundande organisationerna att effektivisera 

de egna respektive verksamheter. Hur ska man då se på en idéburen verksamhet som 

förefaller sprungen ur en professionaliseringsprocess? Ser man till det arbete som 

Human Bridge och Lindra utför är det svårt att kritisera biståndsarbetet. De områden på 

vilka de applicerar företagsekonomiska mätmetoder talar för ett väl utfört och 

omfattande biståndsarbete. Human Bridges rådande strategiarbete kan förstås på flera 

sätt. När organisationen växer måste de införa flera funktioner som hjälper till att få 

verksamheten att fungera så bra som möjligt och därmed skulle det innebära att om de 

inte införde de nya funktionerna skulle arbetsbördan för befintlig personal riskera att bli 

för stor. Samtidigt hävdar Osula & Ng (2014), som tidigare nämnts, att ledare i ideella 

organisationer ofta får fokusera på den interna organisationen, snarare än den bärande 

idén. Här kan det finnas en risk för Human Bridge att strategiarbetet blir ett 

självändamål i sig. Enligt Hwang & Powell (2009) finns det ett samband mellan en 

ökning av formalisering i ideella organisationer och ledare som genomgått 

managementutbildningar. Detta är inte nödvändigtvis fallet för Human Bridge, eftersom 

få av respondenterna har den bakgrunden. Det är dock värt att åter igen nämna att en av 

respondenterna, som dessutom ingår i ledningsgruppen, har en bakgrund inom 

managementområdet. 

 

Att Human Bridge ledarskap och organisation fungerar bristfälligt, vilket Hudson 

(2003) argumenterar för att så ofta är fallet i ideella organisationer är inget vi direkt kan 

påstå att vi finner fog för efter den empiriska undersökningen hos Human Bridge. 

Tvärtom tycks Human Bridge ha kommit långt med det som Svenningsson och 

Alvesson (2010) benämner transformativt ledarskap. Särskilt då respondenterna hos 

Human Bridge inte pratar om sitt arbete där någon form av egenintresse förekommer 

utan snarare är så pass engagerade att de är beredda att arbeta oavlönat för 

organisationens bästa och dess idé. En konsekvens av det skulle kunna vara att en av 

respondenterna inte tycker att det bör vara någon skillnad på ledarskapet i en ideell 

organisation kontra traditionella affärsverksamheter. Således väcks frågan om denne 

respondent förespråkar en professionalisering av verksamheten. Samma respondent 
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upplever att Human Bridge är prestigelöst vilket också bör underlätta ledarskapet. 

Respondenten i fråga har dock en väldigt hög ledarposition inom organisationen och 

dennes uppfattning om något är prestigelöst eller inte kan ifrågasättas. Om prestige kan 

liknas vid att det är högt i tak utan tydliga hierarkiska nivåer så vore påståendet mer 

trovärdigt om det kom från en respondent som inte hade en så hög befattning som 

respondenten i fråga. Däremot så upplever flera respondenter att arbetet hos Lindra kan 

vara bristfälligt organisationsmässigt. Främst då det är svårt att veta vad som kan 

förväntas av de som arbetstränar och att det är svårt att ställa krav på de som arbetar 

ideellt trots att deras arbete är i det närmaste oumbärligt för Lindra. Anheier (2014) 

fäster dock mindre vikt vid att klassificera en ideell organisations struktur som antingen 

det ena eller det andra. En organisation kan enligt Anheier (2014) mycket väl tillämpa 

en unik organisationsstruktur.  

 

Osula & Ng (2014) poängterar vikten av värderingar i en organisation. Efter vår 

empiriska undersökning kan vi dock se vissa motsättningar värderingsmässigt, den 

största skillnaden råder mellan Human Bridge och Lindra där synen på det sociala 

ansvaret skiljer sig dem emellan. Hos Human Bridge så menade respondenterna att det 

är oerhört positivt med praktikanter, arbetstränande och ideellt arbetande individer. Hos 

Lindra var respondenternas svar mer tudelade. Någon av dem var till och med något 

kritisk till hur organisationen använde sig av arbetstränande då denne tyckte att somliga 

förtjänade en fast anställning inom organisationen. Respondenten menade dessutom att 

verksamhetens framgång till stor del avgörs av den hjälp som erhålls från de som 

arbetstränar. Att tydliggöra hur ledningen, och därigenom organisationen, ställer sig till 

hur man använder sig av denna typ av personal och kommunicerar det bör kunna leda 

till att värderingarna kan delas, eller åtminstone förstås, av samtliga inom 

organisationen.  

 

Att organisationen bedrivs professionellt visar sig inte minst i deras årsredovisningar, 

årsberättelser och genom deras nyhetsbrev. För även om viss lagstiftning tvingar fram 

en viss transparens så är det inte bara för detta som så sker. Osula och Ng (2014) menar 

att ideella organisationer ofta upplever en ansvarsskyldighet gentemot dess intressenter 

samt att de begränsade resurser som ideella organisationer ofta har att arbeta med kan 

inebära ett skifte av fokus från kärnverksamheten till exempelvis internt strukturarbete. 
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Ytterligare en aspekt som talar för ett professionellt förhållningssätt hos Human Bridge 

är att en respondent är noga med att det finns avtal med samtliga samarbetspartners. 

Flera respondenter vittnar om att syftet är att göra gott, att arbetsplatsen är speciell 

atmosfärmässigt, att återvinning är viktigt och att ideellt arbete är entusiasmerande. De 

här skulle kunna vara exempel på vad som kan kallas för mjuka värden, vilket kan leda 

till det som en respondent tror är kulturellt nedärvt och kan försvåra en 

professionalisering.  

 

En tydlig motsättning hos Human Bridge och Lindra är hur verksamheten använder sig 

av arbetstränande individer. En respondent tycker att vissa av dem förtjänar en fast 

anställning och tror samtidigt att organisationen skulle gynnas av det. En annan 

respondent framhäver å andra sidan den chans de arbetstränande får hos Human Bridge 

och menar att de genom att lämna referenser gjort dem anställningsbara. En tredje 

respondent menar att alla gynnas av detta förfarande, både Human Bridge som via goda 

förutsättningar får kostnadseffektiv personal och de som arbetstränar av tidigare nämnda 

skäl. Att ta emot ideellt arbete samtidigt som de som arbetar ideellt ska göra något 

meningsfullt kräver säkerligen noga övervägande. Framförallt då många arbetsuppgifter 

är komplexa och tunga och svåra att kräva av en ideell kraft. Å andra sidan så kan det 

för en ideellt arbetande vara svårt att se nyttan de bidrar med vid utförandet av simplare 

uppgifter. Återigen så är tydlig kommunikation en nyckelfaktor.  

 

Förekomsten av värderingar i både Human Bridge och Lindra är tydlig, eftersom 

samtliga respondenter resonerar i termer av hur viktigt biståndsarbetet eller det sociala 

arbetet är. En värdering som är tydligt förekommande hos samtliga respondenter, som 

de själva inte direkt identifierat som värdering, är synen på professionalism. Med 

påstående i stil med: ju mer professionaliserad verksamheten är desto bättre bistånd, blir 

det tydligt att det finns två övergripande värderingar som har stor inverkan på hur 

verksamheten bedrivs. Organisationernas framtida riktning är då direkt avhängig hur de 

lyckas balansera professionalismen med de bärande idéerna. 

 

5.4 Empiri - Ledarskap 

I och med att det i Human Bridge organisation finns ett stort ideellt engagemang, som 

organisationen behöver, så krävs det, enligt en respondent, ett ledarskap där detta inte 

riskerar att stävjas. Respondenten strävar efter konsensus i mesta möjliga mån men 
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framhäver samtidigt att detta ibland inte är möjligt att förhålla sig till. De som arbetar 

ideellt upplever också, i och med att de hjälper till på sin fritid, att de kan ställa krav på 

Human Bridge enligt respondenten. Vilket är också är ett av skälen till varför 

respondenten strävar efter konsensus i sitt ledarskap i möjligaste mån. Det ideella 

engagemanget kan enligt respondenten också uppmuntras genom att vara följsam.  

 

Problemen som kan uppstå vid ledning av ideella krafter menar flera av respondentern 

att de härstammar från att de frivilliga har andra skäl för att arbeta än de som är 

anställda, och i och med att deras syfte är gott så anser de sig ofta kunna ställa krav på 

olika sätt. I ett traditionellt företag så hade kraven som de ideellt arbetande uttrycker 

varit lätta att avfärda menar respondenten. En sådan syn talar för att respondenten inte 

riktigt alltid håller med dem som ställer krav på organisationen. Hanteringen av detta är 

dock central för organisationens fortlevnad eftersom det i längden blir svårt att fortsatt 

utveckla organisationen utan att ha de, som de menar, ovärderliga ideella krafterna med 

sig. Respondenten menar att kraven som ställs i somliga fall är fullt berättigade. En 

motsättning råder dock då Human Bridge enligt respondenten inte kan ställa alls samma 

motkrav, i varje fall inte vad det gäller vilken arbetstid och produktivitet som förväntas. 

En av de tillfrågade respondenterna uttrycker stor entusiasm över Human Bridge arbete 

och framförallt över hur stiftelsen arbetar med att få delarna bistånd respektive 

näringsverksamhet att fungera. 

 

En respondent är, tillsammans med ytterligare en annan respondent, verksam i 

organisationens styrelse. Denna respondent menar att närvaron i styrelsen bidrar till att 

de två får ett annat perspektiv på hur styrelsen resonerar samtidigt som respondenten 

anser det vara problematiskt att förmedla detta neråt i organisationen.  Samma 

respondent upplever att det inte borde finnas någon skillnad på att vara ledare eller chef 

i en idéburen organisation kontra en traditionell organisation men att så ändå är fallet. 

Hen menar att det kan bero på att en idéburen organisation innehåller mer ”gulligull” än 

traditionella företag och tror att det kan vara kulturellt nedärvt. Vidare menare 

respondenten att dennes arbetsdagar ofta handlar om att lösa problem i olika nivåer av 

verksamheten, respondenten ser dock dessa som utmaningar snarare än problem. 

 

Det finns hos respondenten en upplevelse om sig själv av att vara en analytisk ledare 

och hoppas uppfattas som duktig och värdefull av medarbetarna. Respondenten menar 
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att denne har ett gott samarbete med övriga medarbetare och även om man inte alltid är 

överens från början så brukar man bli det. Respondenten säger samtidigt att Human 

Bridge som organisation är prestigelös vilket underlättar ledarskapet. Det är samtidigt 

ett svårt påstående att förhålla sig till eftersom innebörden av prestigelös är något diffus 

och dess användningsområden kan vara breda. Respondenten menar dock också att 

denne ibland blir ifrågasatt då denne ska förmedla direktiv från styrelse då det 

egentligen är direktorn som är chef för det stora antalet medarbetare. Vid styrelsebeslut 

så brukar respondenten lösa problemet genom att låta direktorn vara den som 

kommunicerar beslut och direktiv till medarbetarna. 

  

En annan respondent har oftast 1–3 praktikanter från arbetsförmedlingen eller någon 

annan arbetsmarknadsenhet som placeras hos Human Bridge och som hen har ansvar 

för. Dessutom har respondenten ansvar för ett par frivilliga som kommer och arbetar. 

Respondenten lägger stor vikt vid att de frivilliga ska känna sig välkomna och ha något 

vettigt arbete att utföra. Samma respondent menar att en del av ledarskapet innebär att 

genomföra ett antal uppföljningsresor till mottagare runt om i världen. Detta upplevs 

som mycket positivt ur en relationsskapande aspekt samtidigt som det skapar djupare 

förståelse för vilken nytta Human Bridge biståndsarbete bidrar med. 

 

Ledarskapet och arbetet med praktikanter som det medför upplevs av en av 

respondenterna enligt följande; ”…den största glädjen är när man har lyckats med att 

introducera de här människorna som kommer på praktik hos oss ut till en arbetsgivare 

när man lämnar referenser […] så får de ett jobb på ett annat ställe med hjälp av den 

erfarenheten de har fått utav oss.” En av de andra respondenterna ställer sig dock 

tveksam till den stora mängd människor som går på lönebidrag och som organisationen 

nyttjar sig av. Respondenten menar vidare att verksamheten inte skulle gå ihop sig utan 

lönebidragsanställda och praktikanter. En del av de lönebidragsanställda tycker 

respondenten förtjänar en fast anställning hos Lindra. Det skulle samtidigt minska 

omsättningen av personal vilket skulle kunna driva verksamheten framåt på ett 

effektivare sätt. Detta håller inte en annan respondent med om då denne ser det som 

positivt att de använder sig av många praktikanter och att det är en god sak: 

”Jag tycker att det är jättebra för var ska de här människorna ta vägen annars?”.  

Respondenten upplever dessutom att det ibland finns motsättningar mellan de som är 

anställda och de som är lönebidragsanställda. Vilket enligt respondenten kan härledas 
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till att kravbilden på de lönebidragsanställda är diffus. Mycket kan dock undvikas 

genom uppskattning från butiksföreståndarens sida och genom att informera personalen 

om att alla som arbetar hos Lindra gör det under olika förutsättningar.  

 

En respondent betonar vikten av att ha människor runt om kring sig som inte lovar för 

mycket, varken inför varandra eller utomstående intressenter, en teknik som hon själv 

använder sig mycket utav. Behovet av att lyssna på sina medarbetare är också något 

som respondenten framhåller som särskilt viktigt, där även uppmuntran av dem spelar 

en stor roll. Respondentens syn på det egna ledarskapet är att om det ska fungera så 

måste hen ha människor omkring sig som kompletterar hens egna brister. En annan 

respondent känner att dennes roll är viktig men samtidigt inte oumbärlig. Mycket kraft 

läggs på att förmedla till personalen att de är viktiga för verksamheten och förväntas 

prestera därefter. Ledarskapet måste samtidigt individanpassas då respondenten menar 

att; ”somliga behöver piskan, andra moroten”.  

 

Det finns en upplevd tacksamhet hos en respondent över att inte behöva arbeta med, 

eller leda, ideell arbetskraft. En respondent säger att det är otroligt viktigt att möta de 

som arbetar ideellt med respekt och, sett till de frivilligas behov, se till så att det ger 

dem något tillbaka. Samma respondent säger att Human Bridge värdesätter detta och tar 

stort ansvar för att det ska fungera. Respondenten upplever det som positivt att vara 

ledare för ideella såväl som för anställda. Dels att få ta del av det engagemang som de 

frivilliga bidrar med och dels att få vara med och se exempelvis praktikanter växa och 

utvecklas. Enligt respondenten arbetar man på Human Bridge mycket med att möta 

individer på deras egna nivå samtidigt som ett arbetsklimat där fel och brister kan 

accepteras främjas. 

 

En respondent betonar även vikten av empati och tålamod för att klara av att driva 

verksamheten framgångsrikt eftersom de inte kan förvänta sig att praktikanterna kan 

’prestera till hundra procent’. I det egna ledarskapet menar respondenten att det är 

viktigt att förmedla en ’vi-känsla’: ”Jag pratar ju alltid i Vi-form, jag pratar aldrig i ’ni 

ska göra’ och ’du ska göra’ utan jag pratar att ’vi ska göra’ och det tycker jag känns 

mycket lättare än att jag ska peka ut någon.”. Hen föredrar dessutom att synas ute i 

butiken och arbeta nära sina medarbetare framför att sitta på kontoret, men betonar 

samtidigt vikten av det administrativa som följer med en ledarroll. 
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Det kan ibland finnas begränsningar, upplever en respondent det som, som arbetar inom 

Lindra, vad gäller det egna ledarskapet när det kommer till avlönad personal. Hen 

medger att de på sistone haft vissa svårigheter inom personalstyrkan vilket härleds till 

en oförståelse hos avlönad personal gentemot den oavlönade. Respondenten hävdar att 

det är viktigt för den avlönade personalen, vilka även fungerar som handledare för 

praktikanterna, att de är tydliga när de ger anvisningar till praktikanterna. Detta är av 

vikt eftersom de kan komma från en långvarig arbetslöshet och kan ha svårt att bryta 

tidigare mönster och därför kan ha svårt att förhålla sig till direktiv på arbetsplatsen. 

Hänsyn och förståelse för individens förutsättningar menar respondenten är av största 

vikt i hens ledarskap gentemot den oavlönade personalen, men även till viss del 

gentemot den avlönade. 

 

Det ideella engageamanget, menar en respondent, måste bemötas med respekt samtidigt 

som kraven måste vara jämförbara med de krav som ställs på avlönad personal. Något 

som ytterligare en respondent vidhåller och tillägger att man måste anpassa sig mycket 

efter de som jobbar på ideell basis och att det kan vara problematiskt, till stor del 

beroende på att man som ideell arbetare ändå måste förhålla sig till de kvalitetskrav som 

organisationen har i övrigt. Direktiven som ges kan dessutom ändras över tid vilket kan 

vara svårt för ideell arbetskraft att förhålla sig till. Genom att vara tydlig och informera 

löpande tror respondenten att denna problematik till stor del kan undgås. 

 

Det förefaller råda konsesus bland majoriteten av respondenterna om synen på det 

arbete som praktikanter och volontärer utför i verksamheten. En respondent uttrycker 

det som att insatsen som praktikanter och volontärer gör i deras verksamhet är väldigt 

viktig. Däremot framhåller respondenten att det är skillnad på att leda människor i en 

organisation där huvudsyftet inte är vinstmaximering:  ”De är inte där för att driva upp 

vinsten i företaget utan de är där på helt andra premisser och det är ju skillnaden i att 

vara arbetsledare på ett företag.”. Detta påverkar även möjligheten att ställa krav, 

vilken enligt respondenten är något begränsad. Respondenten menar att denne inte kan 

’hota’ med att de inte får någon ersättning om de inte kommer till jobbet utan försöker 

istället uppmuntra dem till att komma och göra något. 

 

En respondent upplever den geografiska spridningen av Human Bridge anläggningar 

som en utmaning. Det fysiska mötet och det utbyte som genom det kan ske upplever 
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respondenten stundtals som frånvarande just beroende på den spridning som finns. I sin 

ledarroll så upplever respondenten ibland att det informella mötet saknas vilket kan 

utgöra ett hinder för utövandet av ett bra ledarskap. Detta kan, enligt respondenten, 

emellertid förebyggas genom god kommunikation. Respondenten poängterar samtidigt 

vikten av att ha någon placerad i Stockholm med omnejd då den största delen av 

materialet samlas in där. 

 

5.4.1 Analys - Ledarskap 

Nygren (2009) menar att den grundläggande och bärande idén driver engagemanget. 

Respondenterna säger att engagemanget inte får kvävas då detta är otroligt värdefullt. 

Nygren (2009) säger att den ideella organisationens syfte inte är att ta tillvara 

intressenters egenintresse, vilket en respondent upplever vara problematiskt då de som 

arbetar ideellt ofta ställer krav. Ett transformativt ledarskap (Svenningsson & Alvesson, 

2010) borgar också för att åsidosätta medarbetarnas egenintressen. En av 

respondenterna hanterar detta genom att försöka vara så följsam som möjligt. Att, med 

hjälp av ett transformativt ledarskap, poängtera att allt som görs, görs för att främja 

organisationens bärande idé borde kunna medföra en möjlighet kringgå detta problem. 

Genom att dessutom tydliggöra vad det samlade ideella engagemanget bidrar till kanske 

kan stärka denna känsla ytterligare.  

 

Avsaknaden av monetära medel som en motivationsfaktor hos ideella organisationer 

ställer olika krav på ledarskapet (Hudson, 2003). Detta menar å andra sidan en 

respondent att denne i sitt ledarskap löser genom att vara lyhörd och följsam. En annan 

respondent menar att det är viktigt att de känner sig välkomna och har något 

meningsfullt att göra. De båda synpunkterna är också förenliga med det transformativa 

ledarskapet (Svenningsson & Alvesson, 2010) Samtidigt visar en respondent en syn på 

ledarskap i traditionella företag som är särskilt värd att lyfta. Hen menar att det i företag 

går att ’hota’ med indragen ersättning när efterföljare exempelvis inte följer direktiv. 

Synen som förmedlas här för tankarna till det som kallas transaktionellt ledarskap 

(Sveningsson & Alvesson 2010), alltså att det i en ledar- / efterföljarrelation sker en 

transaktion i form av monetära medel mot arbetskraft. Även om det är sant att 

möjligheterna att ’hota’ med indragen ersättning för utfört arbete inom näringslivet är 

större än vid ideellt eller volontärarbete bör det likhetstecknet tonas ned något. I 

synnerhet eftersom den typen av ledarskap sällan medför möjlighet till att växa eller 
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utvecklas i rollen. Respondenten drar inte jämförelsen vidare utan konstaterar att hen 

istället försöker uppmuntra sina medarbetare. Att fortsätta bibehålla engagemanget kan 

vara avgörande för organisationens välmående då framförallt Lindra till stora delar 

förlitar sig på ideellt arbete. Praktikanter och ideellt arbetande individer kan å andra 

sidan, genom det sitt arbete hos Human Bridge, tillskansa sig meriter och erfarenheter 

vars fördelar inte heller kan bortses ifrån varför diskussioner kring transaktionellt 

ledarskap ändå har bäring i de båda organisationerna. Även om den personliga 

utvecklingen hos de som arbetstränar i någon av de två organisationerna står i fokus så 

går det inte helt att bortse från diskussioner kring instrumentell ersättning. 

 

Anheier (2014) säger att makt utgår från viljan att påverka andra individer. Detta är 

något som tydligt märks hos respondenterna som representerar Lindra. En av 

respondenterna försöker exempelvis påverka sina medarbetare genom olika incitament. 

Enligt Nygren (2009) är makt som är knuten till en viss position ett bra verktyg för ett 

positivt ledarskap. En av respondenterna säger dock att denne upplever att medarbetarna 

inte alltid lyssnar på hen. För att förmedla vissa budskap går då denna person via en 

annan respondent som befinner sig högre upp i organisationens hierarki. En annan 

respondent upplever att det i ideella organisationer i allmänhet och Human Bridge i 

synnerhet kan finnas en lam inställning som respondenten tror kan vara kulturellt 

nedärvd. Att så skulle vara fallet är svårt att svara på men att situationsanpassa sitt 

ledarskap i enlighet med Nygrens (2014) definition av smart makt för att stimulera ett 

professionellare förhållningssätt och växla mellan en mjuk och hård framtoning är 

sannolikt att föredra. Detta har också en respondent upplevt då denne upplever att hen i 

vissa situationer sannolikt kunnat vara effektivare i sitt ledarskap om en annan än en 

hård framtoning använts. En respondent upplever att det är svårt att vidareförmedla 

beslut som tas av styrelsen. Hudson (2003) säger samtidigt att kraven på en styrelse i 

ideella organisationer har ökat. Vidare så säger Hudson (2003) att sådan problematik 

kan lösas genom en tydligare ansvarsfördelning och klarare roller övergripande i 

organisationen.  

 

Likt Nygrens (2009) teori delas ledarskapet hos Human Bridge av flera individer. Att de 

arbetar tillsammans för organisationens bästa är tydligt av de svar vi fick av 

respondenterna som delar denna bilden. De respondenter som inte är placerade vid 

huvudkontoret i Holsbybrunn tenderar dock att inte känna så i samma utsträckning. En 



  
 

51 

respondent menar att avsaknaden av nära arbetskamrater och det informella utbytet som 

sker på en arbetsplats kan vara en bidragande faktor. Genom tydligare kommunikation 

och tätare kontakter borde detta inte vara ett problem.  

 

Något motsträvigt så uttrycks det hos respondenterna både en tacksamhet för det ideella 

engagemanget men också en tacksamhet för att inte exponeras för det. Enligt 

respondenten härstammar troligen denna motsättning från att det är svårt att ställa krav 

på ideellt arbetande individer samtidigt som de frivilliga ofta ställer krav. En av 

respondenterna är tydlig med att en stor del av dennes arbetsdag går åt till att försöka 

lösa problem, men att problemen i dennes fall liknas vid utmaningar. 

 

När organisationen byter riktning, eller när tidigare rutiner revideras och förbättras, 

menar en respondent att det är viktigt att kommunicera detta till de som påverkas. Den 

synen på förändring som respondenten förmedlar ser vi som att det enligt respondenten 

går att lösa en relativt djuprotad problematik genom kommunikation. Det är dock något 

av en förenkling eftersom det kan vara svårt för ledare att faktiskt vara uppmärksam om 

förändringar som sker över tid och vara medveten om att de inträffat. 

 

Delar av organisationernas bärande idé berör socialt ansvar, med vilket en av 

respondenterna menar innebär möjligheten för socialt utsatta personer att bli 

”anställningsbara” efter att de praktiserat i en av de två organisationerna. Användandet 

av den typen av arbetskraft som respondenterna benämner som praktikanter, alltså 

lönebidragsanställningar via Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsenheter, kan 

ses ur flera perspektiv. Dels möjliggör den typen av arbetskraft att de kan utföra 

kärnverksamheten till en lägre kostnad än om de skulle vara anställda och dels ges de 

båda organisationerna möjligheten att bidra till vad flera av dem menar är ”en större 

samhällsnytta”. Den här typen av satsningar kan också ses i ljuset av legitimitetshöjande 

åtgärder eftersom stora delar av verksamheten inte skulle kunna bedrivas utan den typen 

av arbetskraft och en fortsatt tillgång till denna kräver att den anses legitim gentemot de 

externa parter som förmedlar den. Legitimitetsdiskussionen går även att delvis applicera 

på Human Bridges rådande strategiarbete, där de infört funktioner som ofta förekommer 

i och förknippas med traditionella företag. Det är dock svårt att avgöra om det varit 

syftet med strategiarbetet med tanke på förekomsten av institutionell isomorfism 

(Meyer & Rowan 1977), som få om ens någon organisation kan undvika.  
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6 Slutsats 

Studiens syfte är att söka svar på hur en ideell organisation kan balansera den bärande 

idén med professionalism samt vilka inverkningar detta har på ledarskapet för 

densamma. Genom att identifiera potentiella möjligheter eller begränsningar ämnar vi 

söka svar på hur detta spänningsfält kan hanteras av dess medlemmar och vad det har 

för inverkningar på ledarskapet inom organisationen.  

 

Att den bärande idén hela tiden är närvarande hos Human Bridge är tydligt och något 

som flera respondenter vittnar om. Exempelvis då direktorn säger att ett långsiktigt mål 

är att göra Human Bridge överflödigt eller då en annan respondent säger att mängden 

material organisationen tar emot snabbt måste vidareförmedlas för att organisationen 

inte ska stjälpas av sin bärande idé. Samtidigt så uttrycker flera respondenter en vilja att 

verksamheten ska bedrivas och betraktas på ett professionellt sätt. På många sätt är detta 

också något som efterlevs. Att viljan att ses som professionell existerar tror vi 

härstammar från att flera av respondenterna vill legitimera själva verksamheten och vad 

det är de arbetar med. Som direktorn säger så ses Human Bridge verksamhet idag enbart 

som en kostnad, detta medför förmodligen en vilja att mäta vilken nytta som 

verksamheten faktiskt bidrar med. Detta kan dock vara problematiskt, framförallt då 

intäkter och kostnader ofta ses som hårda värden som är lätta att mäta medan nyttan 

biståndet bidrar med är desto svårare att mäta då detta representerar mjukare värden. 

Nyttan eller värdet av exempelvis en säng som Human Bridge har skänkt till ett sjukhus 

i Afrika är enligt dem själva otroligt svårt att mäta. 

  

En tydlig vilja att bedriva verksamheten professionellt pratar en respondent om då 

denne betonar vikten av avtal med Human Bridges intressenter. Tysta 

överenskommelser och samarbeten som har vuxit fram med tiden ser de med andra ord 

inte som tillräckligt professionellt. Human Bridge och Lindra tycks samtidigt skilja sig 

åt en hel del vad det gäller just det professionella förhållningssättet. Lindras arbete 

kvantifieras i större utsträckning än vad arbetet på Human Bridge gör. Detta märks då 

flera respondenter från Lindra säger att kassan räknas, att de tackar aldrig nej till gåvor, 

att man har höga krav på personal i förhållande till deras kapacitet och att 

verksamhetens resultat mäts och jämförs butiker sinsemellan. Lindra verkar dessutom i 

en sektor, second hand, där det råder hård konkurrens vilket också borgar för att de 
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måste bedriva sin verksamhet så professionellt som möjligt för att kunna vinstmaximera 

och bekosta huvudorganisationen, Human Bridges, biståndsarbete.  

 

Human Bridge och dess respondenter som representerar dem säger att en 

professionalisering är önskvärd men menar samtidigt, som tidigare nämnts, att det är 

svårt att mäta bistånd. Trots detta så pratar de om att mäta just biståndet, om än i 

relativa termer. Exempelvis så är deras målsättning att genomföra mer bistånd än 

föregående år och det ideella engagemanget uppskattas i deras årsredovisning till 34 000 

arbetade timmar. Lindra är dock i stor utsträckning beroende av ideellt arbete och 

personal som finansieras med lönebidrag, trots detta hävdar vi att de har kommit längre 

i att hantera spänningsfältet mellan bärande idé och professionalism även om man borde 

sträva efter att göra sig mer oberoende av ideellt arbete och lönebidragsanställda. Detta 

baserar vi på att respondenterna ofta talar i termer om vinst, resultat och höga krav på 

medarbetarna. Samtidigt är de måna om att arbetsgruppen ska fungera tillsammans och 

de fäster stor vikt vid, och är medvetna om, det sociala ansvar som ligger på dem i och 

med att flera av de som arbetstränar har särskilda behov som måste beaktas i driften av 

verksamheten.  

 

Human Bridge bör försöka fokusera mer på att göra sitt biståndsarbete mätbart, både för 

att legitimera verksamheten för utomstående men också för att lättare kunna jämföra hur 

effektiva de är samt bejaka den professionalism som de själva eftersträvar. Även om de 

upplever att det är problematiskt att mäta så behöver inte måtten vara mer än i relativa 

termer för att kunna göra uppföljningar eller presenteras för externa intressenter. 

Huvudsaken är att de mäter och att mätningarna görs på konsekvent basis. Detta bör 

leda till att både Human Bridge och dess intressenter tillfredsställs genom att de 

uppfattas som en mer professionell verksamhet vilket framförallt respondenterna hos 

Human Bridge eftersträvar.  

 

Vi kan se att Human Bridge i sin organisation har kommit långt med det transformativa 

ledarskapet, framförallt då respondenterna i vid mening uppvisar ett stort engagemang 

för verksamhetens arbete och syfte, samtidigt som de gärna kommunicerar ut detta. Det 

finns dock rum för förbättringar i ledarskapet, framförallt i arbetet med att tydligare 

kommunicera var organisationen står värderingsmässigt i frågor om användandet av 

lönebidragsanställda inom Lindra och deras alltför stora tilltro till ideellt arbete. 
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Ledningen i organisationen bör kunna tydliggöra detta i någon form av 

ställningstagande för att ytterligare kunna professionalisera denna del av verksamheten 

och minska de tvivel som råder hos vissa respondenter. Den prestigelöshet som en av 

ledarna på Human Bridge påstår finns kan vara intressant att undersöka ur ett annat 

perspektiv. Främst skulle anställda utan ledaransvar kunna frågas för att säkerställa att 

denna bild är samstämmig. Om nu en professionalisering ens är möjlig utan prestige, då 

det går att hävda att det till viss del är prestige som driver en professionalisering. 

Dessutom går det att argumentera för att prestige, eller åtminstone, hierarki behövs då 

den empiriska undersökningen gör gällande att det för vissa är problematiskt att 

vidareförmedla beslut och direktiv till följd av att denne inte är direktor för 

organisationen. Föreståndarna på Lindra upplever i sin tur att det kan finnas 

motsättningar mellan personalen men också att vissa medarbetare är omotiverade. Detta 

bör föreståndarna inom Lindra kunna hantera genom att utveckla sitt ledarskap ännu 

mer mot det transformativa hållet så att medarbetarna kan bortse från eventuella 

egenintressen och istället entusiasmeras så att de inser vilket värde deras arbete bidrar 

med till organisationen och vilken nytta organisationens bärande idé skapar.  

 

Det transformativa ledarskapet bör dessutom kunna utvecklas i arbetet med ideella 

insatser då flera respondenter menar att de som arbetar ideellt ofta ställer krav på 

Human Bridge och Lindra. För trots att de, enligt några respondenter, har rätt att ställa 

vissa krav så kan dessa minska och eventuella frågetecken rätas ut genom att Human 

Bridge med hjälp av ett transformativt ledarskap ytterligare engagerar dem och 

entusiasmerar dem för att öka förståelsen för deras betydelse och kommunicerar detta 

till dem på tydligt och ett bra sätt som inte riskerar att kväva engagemanget. Med en 

mer visionär ledarstil, som är en del av ett transformativt ledarskap, så kanske 

respondenterna på Human Bridge kan sluta oroa sig för att kväva det ideella 

engagemanget och istället till och med fundera i termer av att öka det.  

 

För att minimera det en respondent kallar ”gulligull” som denne upplever vara kulturellt 

nedärvt inom Human Bridge kan smart makt användas. Den smarta makten utgår från 

att i sitt ledarskap växla mellan en mjuk och hård framtoning. En respondent resonerar 

kring det faktum att denne sannolikt använt fel framtoning i sitt ledarskap i vissa 

situationer. Den empiriska undersökningen tyder på att föreståndarna i Lindras butiker 

har kommit längre i detta avseende än respondenterna på Human Bridge. Förmodligen 
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är fallet så beroende på att de måste anpassa sitt ledarskap efter en brokigare skara 

individer än vad som är fallet hos Human Bridge. Med hjälp av utövandet av den smarta 

makten kan de mjuka värdena som biståndsorganisationer och dess bärande idé ofta 

förknippas med förenas med de hårda värden som professionalism ofta förknippas med. 

En kombination av det transformativa ledarskapet, som värdesätter relationer, och 

användandet av smart makt, som är situationsanpassad, bör borga för att Human Bridge 

ska kunna behålla den goda atmosfär och drivkraften att arbeta för en god sak som flera 

respondenter vittnar om, samtidigt som Human Bridge i allra högsta grad kan vara en 

professionell verksamhet vilket gagnar dess bärande idé.  

 

Då den empiriska undersökningen tydliggör att det är svårt att till fullo tillgodogöra sig 

alla de fördelar, ofta av informell karaktär, som en samlad ledning möjliggör så föreslår 

vi att Human Bridge oftare samlar ledningsgruppen på huvudkontoret i Holsbybrunn. 

Human Bridge använder sig idag av flera tekniska lösningar för att hålla samtliga ledare 

så uppdaterade som möjligt men mer bör kunna göras. Den geografiska uppdelning av 

ledningsgruppen som måste finnas på grund av de spridda insamlingsdepåerna försvårar 

arbetet för de ledare som inte huvudsakligen utgår från huvudkontoret. Med tätare 

fysiska möten, eller mer frekvent kontakt via tekniska hjälpmedel så kan detta 

underlättas och komplettera den avsaknad av informella möten som upplevs, även om 

detta förslag aldrig kan ersätta en geografiskt samlad ledningsgrupp till fullo.   

 

6.1 Möjligheter och begränsningar som identifierats 

• Utveckla det transformativa ledarskapet för att tydligare koppla betydelsen av 

det ideella engagemanget till den bärande idén.  

• Försök mäta biståndet, om än i relativa mått för att kunna följa dess utveckling 

och legitimera verksamheten.  

• Kommunicera tydligare hur Human Bridge och Lindra ämnar använda sig av 

praktikanter och lönebidragsanställda.  

• Minska beroendet av ideell arbetskraft inom Lindra. 

• Använda sig av smart makt vid beslutsfattande och kommunikation då denna 

kan situationsanpassas för att  vara förenlig med både bärande idé och 

professionalism.  

• Försöka ha tätare kontakt, fysiskt eller med hjälp av teknik, med de ledare som 

inte huvudsakligen befinner sig på huvudkontoret.  
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Sammanfattningsvis så kan vi tydligt se att Human Bridge och dess dotterorganisation, 

den ideella föreningen Lindra, på många sätt bedrivs professionellt utan att för den 

delen göra avkall på sin bärande idé, det vill säga biståndsarbetet. Genom våra slutsatser 

är vi övertygade om att de kan ta nästa steg i denna process för att, via sitt ledarskap, 

fullt ut balansera längs detta spänningsfält.  
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7 Förslag till vidare forskning 

En bredare studie där man också kan få med ett medarbetarperspektiv och inte bara 

ledarperspektivet hade kunnat ge fler infallsvinklar och därigenom svar på hur de 

upplever vår frågeställning. Särskilt då det är de som är mottagarna av själva 

ledarskapet. Eventuellt hade också de som arbetar ideellt samt de som är anställda via 

lönebidrag och praktikanter också kunnat höras för att eller skapa ytterligare bredd och 

på så sätt komplettera vår genomförda studie.  
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