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Sammanfattning 

Arbetsmarknaden har utvecklats till att bli mer flexibel, vilket ökar arbetstagares 

individuella ansvar. Samtidigt finns det en svårighet i att avgränsa sitt arbete. I den här 

studien undersöker vi varför tjänstemän inom en barnrättsorganisation arbetar så 

mycket. För att få en förståelse för detta har vi genomfört sex intervjuer med tjänstemän 

om deras upplevelse rörande den egna arbetssituationen. Vi har analyserat det insamlade 

materialet med hjälp av Göran Ahrnes teori om den organisatoriska kentauren, där en 

viktig utgångspunkt är att en organisation består av människor som inte bara arbetar för 

organisationens mål, utan också sina egna. Våra respondenters upplevelse bidrar till en 

ökad förståelse för de avgränsningssvårigheter arbetstagarna känner. Slutsatsen är att 

bristande styrning och stöd från organisationen i kombination med ett stort personligt 

engagemang och möjligheter att integrera egna mål, leder till arbete som sker utanför 

arbetsbeskrivning och betald tid.  

Nyckelord 

Personligt engagemang, gränslöshet i arbetet, organisationstillhörighet.
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1. Inledning 

Idag kräver arbetet som tjänsteman ett allt större personligt engagemang. Traditionella 

gränsdragningar i form av fasta arbetsuppgifter byts ut mot flytande arbetsuppgifter som 

bygger på individens förmåga att själv identifiera problem och ta initiativ. (Allvin m.fl., 2006: 

23)  

Detta har de senaste åren visat sig i en samhällsdebatt som handlar om de nya krav som 

arbetsmarknaden ställer på arbetstagarna och hur dessa kan leda till ökad psykisk ohälsa 

(Dagens Nyheter, 2013; Försäkringskassan, 2013). Arbetsmiljöverket menar dessutom att den 

psykosociala arbetsmiljön är en bidragande orsak till den ökade psykiska ohälsan. Hög 

arbetsbelastning, bristande ledarskap, otydliga yrkesroller och motstridiga krav är exempel på 

faktorer som anses ha en negativ påverkan på arbetstagare. (Arbetsmiljöverket, 2013) 

Samtidigt som denna debatt har fortlöpt har en diskussion om individens ökade ansvar ägt 

rum. Arbetsmarknaden har, precis som samhället i stort, individualiserats (Bauman, 2002). 

Denna individualisering märks inte bara i ifrågasättandet av lagen om anställningsskydd utan 

också i den förändring i arbetets natur som beskrevs ovan (Dagens Nyheter, 2013). Vi frågar 

oss om detta innebär att det ökade individuella ansvaret och den flexibla arbetsmarknaden 

skapar en situation där individen själv måste sätta sina gränser för att i förlängningen få en 

dräglig psykosocial arbetsmiljö? För att undersöka detta vidare har vi genomfört en fallstudie 

på en barnrättsorganisation i Sverige där vi utgår från att tjänstemännen som arbetar där har 

svårigheter att begränsa sitt arbete. Denna utgångspunkt bygger dels på uttalande från en 

arbetstagare under en förstudie men också på tidigare forskning se bland annat (Bradley, 

1979) I uppsatsen kommer vi referera arbete som sker utanför betald tid och utanför 

arbetsbeskrivningen som överarbete. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka varför tjänstemän inom en barnrättsorganisation 

arbetar mer än vad de är kontrakterade att arbeta. I organisationen saknas ekonomiska 

incitament till övertidsarbete vilket bidragit till att vi fokuserat på andra förklaringar. Vi vill 

tydliggöra att vi inte är intresserade av att beskriva vilka överarbetets konsekvenser är, så som 
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utmattningssyndrom eller ohälsa. Studiens syfte är heller inte att skapa ett generaliserbart 

resultat. Vi ämnar snarare uppnå en djup förståelse för de utvalda individernas upplevelse. 

Vår frågeställning lyder därmed; 

”Vad är det som påverkar hur mycket tjänstemän inom en barnrättsorganisation arbetar?” 

1.2. Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av vår organisation samt vilka avgränsningar vi valt att 

göra. Därefter följer en redogörelse för studiens teoretiska ramverk, vi inleder med en 

redogörelse för tidigare forskning och avslutar sedan med ett kapitel där analysverktyget vi 

använt oss av presenteras. Följt av detta beskriver vi studiens genomförande och redovisar 

resultatet samt analys. Uppsatsen avslutas med en diskussion.   

2. Bakgrund och fall 

Studien är utförd på en frivilligorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter 

tillgodosedda. Vår organisation är politiskt och religiöst obunden och deras verksamhet 

grundar sig på FNs Barnkonvention. I deras arbete kämpar de för det gemensamma målet att 

alla barn ska få göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Det gör de 

genom att samla in fakta, lyssna på barnen själva och analysera deras situation och villkor. 

Organisationen arbetar för att sprida kunskap och erfarenheter vidare till dem som har 

inflytande över barns livsvillkor. De får hjälp av lokalföreningar med frivilliga medlemmar 

som bidrar med allt ifrån läxläsning till politisk påverkan. De arbetar också efter 

internationella program där vår organisation även går in med akuta livräddande insatser.
1
 

I och med att en frivilligorganisation skiljer sig från vinstdrivande organisation är det viktigt 

att först förklara vad detta innebär, vilket vi gör i detta stycke. En frivilligorganisation 

kännetecknas av att den har bildats utifrån gemensamma idéer och intressen. Den har en viss 

offentlig karaktär och en organisatorisk form. Organisationer som dessa bygger på frivilliga 

anslutningar och ett personligt medlemskap. Arbetsinsatserna kan utföras av avlönade 

                                                 

1 Referens borttagen på grund av anonymitetsskäl 
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anställda eller av oavlönade frivilliga som engagerar sig praktiskt i olika sociala 

samhällsområden, utan uppmaning från myndighet. Medlemmar som vänder sig till frivilliga 

organisationer väljer att delta i de verksamheter som organisationen anordnar. 

Organisationerna är därmed delvis öppna för ideellt och frivilligt arbete. Verksamheten syftar 

inte till privat ekonomisk vinst utan kan finansieras av till exempel insamlingar, medel från 

offentliga sektorn eller enskilda finansiärer. (Regeringen, 1993) 

Organisationen som den här studien görs i är beroende av finansiärer och SIDA är en av dem. 

SIDA genomför regelbundet systemrevisioner och kapacitetsstudier för att analysera hur vår 

organisation arbetar, genom att granska dess rutiner och system. SIDA har därmed makt att 

påverka organisationen och hur den arbetar. Vi har tagit del av en systemrevision från 2000
2
 

där de har belyst organisationens styrning och kontroll. Den samlade bedömningen var att 

styrningen var tillräckligt fungerande, trots vissa svagheter som uppmärksammades. De 

påpekar att ändamålsenligt verksamhetsstöd i form av projektmanualer etc. saknas för 

handläggare och chefer. Svagheterna i styrningen menar de kompenseras av att medarbetarna 

har mycket stor kompetens och sålunda vet vad som skall göras även om mål, anvisningar och 

strategier är vaga och verksamhetsstödet är begränsat. Detta har de bedömt utifrån 

genomförda intervjuer av medarbetarna. De menar att när projektmanualer och annat 

verksamhetsstöd saknas blir det svårt för ledningen att ha en löpande tillsyn över att projekten 

handläggs på ett professionellt sätt. Ledningen blir därmed starkt beroende av den kompetens 

som de enskilda handläggarna innehar. SIDA redovisar sedan ett flertal förslag till 

förbättringsåtgärder och att utveckla verksamhetsstödet för projektverksamheten var det mest 

angeläget. Riktlinjer, checklistor, projektmanualer etc. behövdes då snarast tas fram. 
3
 

Under en förstudie med en projektanställd arbetstagare från organisationen framkom att 

övertidsarbete var vanligt förekommande och att arbetstagarna hade svårigheter att avgränsa 

sitt arbete. Detta trots att en omorganisering just skett inom organisationen. I samband med 

förstudien funderade vi över hur stor roll personligt engagemang spelar i svårigheten att 

avgränsa sig, i en organisation där de gemensamma idéer och intressen är av stor vikt. 

Organisationen och dess bakgrund utgjorde en god möjlighet för oss att studera vår 

forskningsfråga. 

                                                 

2 Referens bottagen på grund av anonymitetsskäl 

3 Referens borttagen på grund av anonymitetsskäl 
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2.1. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till organisationens svenska huvudkontor där vi fokuserat på 

de anställdas upplevelser kring deras arbetssituationer. Denna avgränsning gjordes för att vi 

var intresserade av att ta reda på varför arbetstagare överarbetar. För att kunna avgöra 

huruvida någon överarbetar måste arbetet på något sätt vara specificerat. Detta är 

motiveringen till att vi inte pratade med ideellt aktiva. Studiens syfte är inte att uppnå ett 

generaliserbart resultat och därför nöjde vi oss med att studera ett kontor inom organisationen. 

Resonemanget kan dessutom appliceras på valet av antal respondenter. Om vi hade intervjuat 

ett större antal anställda hade vi fått ett bredare perspektiv på vad det är som leder till 

överarbete. Det skulle däremot innebära en risk för att drunkna i alla de detaljer som det 

insamlade materialet innehållit. Endast ett fåtal av dessa skulle ha en relevant betydelse för 

vår forskningsfråga (Becker, 2008: 85)  

3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi förhållit oss till i vår studie. 

Tidigare forskning ger en inblick i nuvarande forskningsläget. Mycket av den tidigare 

forskning vi tagit del av har uppmärksammat stress som en källa till överarbete och därför 

fokuserat på att förklara stressens uppkomst. Detta har lett till utvecklingen av krav- och 

kontrollmodeller som använts flitigt inom arbetsmiljöfältet, se bland annat (Mausner-Dorsch, 

W. Eaton, 2000, vol 90, no11; Väänänen m.fl., 2003, vol 57; S Kristensen, 1991, vol 32, no 1: 

15-27).  

3.1. Krav- och kontrollmodellen 

Frankenhaeuser m.fl.(1989)  menade att stress är resultatet av antingen överstimulans eller 

understimulans. Med överstimulans avses för högt arbetstempo, för mycket arbetsuppgifter, 

för svåra arbetsuppgifter och konflikter mellan olika krav. Med understimulans avses 

monotona arbetsuppgifter, att inte kunna använda sin utbildning eller andra kunskaper och 

erfarenheter i arbetet samt att arbeten där möjlighet till utveckling saknas. Karasek och 

Theorell (1990) byggde vidare på denna modell och adderade en dimension som handlar om 
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kontroll över arbetets utförande. Modellen kom sedan att utvecklas vidare med ytterligare en 

parameter, i form av socialt stöd. Fokus flyttas därigenom från den enskildes förhållande till 

arbetet till interaktioner och relationer på arbetsplatsen. Enligt denna modell är stress inte bara 

relaterat till arbetets krav utan också till sociala strukturer. (Karasek & Theorell, 1990: 68-70)  

När dessa modeller utvecklades rådde en annan arbetsorganisering än den nuvarande. Arbetet 

har förändrats och blivit friare och mer gränslöst, vilket har lett till att arbetstagarna måste ta 

ett ökat eget ansvar genom att själva initiera, motivera, planera och genomföra sitt arbete. 

Konsekvensen av detta är att arbetet upplevs mer stimulerande men också mer kravfyllt. 

Arbetsliv och privatliv karaktäriseras inte längre av två skilda sfärer. De arbetstagare som har 

ett fritt arbete har inte bara ansvar för att organisera sitt eget arbete utan måste dessutom 

organisera förhållandet mellan arbetet och livet i övrigt. Hur en sådan arbetstagare väljer att 

arbeta är resultatet av förhandlingar mellan den enskilda individen, familjen, medarbetare, 

kollegor, chefer och inte minst individen själv med hens egna förutsättningar och preferenser. 

I takt med att arbetet förändrades ökade psykiska problem som sjukskrivningsorsak och spred 

sig till befattningar och yrken där de tidigare inte existerat. Välkvalificerade och 

högmotiverade tjänstemän började slita ut sig och ”gå in i väggen”. Dessa tjänstemän saknade 

varken inflytande eller kontroll och problemet kunde heller inte skyllas på bristande 

arbetsmiljö eller något kollektivt problem. Det var individen som drev sig till överarbete och 

utmattning. Trots detta handlar det om en form av obalans mellan individen och hennes miljö, 

eller i alla fall individens förhållningssätt till hennes miljö. (Allvin m.fl., 2006: 131, 144) 

3.2. Stöd och engagemang 

Bartlett (2004) beskriver i sin studie hur lärare i Kalifornien fått en expanderad yrkesroll, som 

nu innefattar ledarskapsansvar, inblandning i aktiviteter utanför klassrummet, ansvar för 

skolans bedömningssystem, pedagogiska metoder och läroplaner. De nya arbetsuppgifterna 

har drastiskt förändrat lärarnas arbetsmiljö och vilka förväntningar som sätts på lärare. De 

drivande bakom reformationen har önskat en ökad tillfredsställelse och ett ökat engagemang 

hos lärarna, vilket också blev resultatet. Konsekvensen av den nya yrkesrollen har också visat 

sig vara att lärarna känner sig överarbetade. Huruvida lärarna upplever den positiva eller 

negativa effekten av den nya rollen menar Bartlett (2004) beror på vilken grad av strukturellt 

stöd skolorna erbjuder sina lärare. Studien visade att de lärare som upplever den positiva 

effekten av den nya, större yrkesrollen arbetar i skolor där man integrerat den utvidgade rollen 
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i ordinarie strukturer, medan lärare som arbetar i skolor där den nya rollen bara lagts på det 

traditionella arbetet tenderar att känna sig överarbetade.  

Syftet med Bartletts (2004) studie är att belysa hur olika lärare upplevt reformationen samt att 

försöka svara på varför vissa lärare försöker upprätthålla den nya rollen trots att de inte fått 

något strukturellt stöd från skolan. Resultatet av Bartletts studie visar att lärarna arbetar för 

mycket trots att de inte får några ekonomiska incitament och att stödet från organisationen är 

bristfälligt. Lärarna försöker att upprätthålla den utvidgade rollen som svar på 

överenskommelser, åtaganden och inre föreställningar om god undervisning. Kollegiala och 

personliga förväntningar och moraliska uppmaningar att undervisa för att ge bästa möjliga 

pedagogiska möjligheter för studenter är också en av de bidragande orsakerna.   

Bartletts studie visar att ökat engagemang och tillfredsställelse kräver mer av arbetsgivaren i 

form av strukturellt stöd. Det finns alltså en baksida med stor andel engagemang och 

tillfredsställelse som mynnar ut i överarbete. Som arbetsgivare kan man ge stöd till 

arbetstagarna i form av tydliga roller, påtaglig gruppkultur och möjlighet till avancemang. Att 

öka arbetstagarnas förståelse för organisationens syfte är också en viktig del.  

3.3. Arbetsmotivation 

Moynihan och Pandey (2007) har utgått från tidigare studier som menar att arbetsmotivation 

beror på både de personliga attributen och den organisatoriska kontexten. I denna studie valde 

författarna därför att fokusera på hur den organisatoriska kulturen och hur organisationens 

syfte kan påverka arbetsmotivationen. De ville därför utveckla och testa en modell för att 

undersöka arbetsmotivation. Resultatet visade bland annat att arbetstagare som har tydliga 

roller samt de som ser möjlighet till avancemang har en högre arbetsmotivation. Resultatet 

kunde också bekräfta att anställda som upplever en gruppkultur känner en högre grad av 

arbetsmotivation. Om organisationens syfte var tydliggjort ökade arbetstagarnas motivation 

ytterligare. Längden på organisationsmedlemskapet hade dock en negativ påverkan på 

arbetsmotivationen. Dessutom framkom att äldre känner en större tillfredställelse i arbetet än 

yngre. Detta tror Moynihan och Pandey (2007) beror på att de äldre har erfarenhet av andra 

organisationer och därmed kunnat ändra sina förväntningar. De har i större utsträckning 

realistiska förväntningar och är därför mindre benägna att bli besvikna.  
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3.4. Arbete i ideell sektor 

Fenney och Bozeman (2009) undersöker om arbetet skiljer sig mellan offentlig sektor och 

ideell sektor vad gäller arbetstid. De frågar sig också vad denna eventuella skillnad kan tänkas 

bero på. Studien tar avstamp i ekonomiska teorier som utgår från att man inom ideell- och 

offentlig sektor inte arbetar övertid eftersom det saknas ekonomiska incitament för detta. 

Empirin vissa dock en annan bild.  

Fenney och Bozeman (2009) formar en rad olika hypoteser som bland annat berör frågan 

“Om chefer inom ideella sektorer arbetar mer än chefer i offentliga sektorn?” De bygger 

denna hypotes på tankar om att anställda inom ideella organisationer inte har lika strikta 

arbetsbeskrivningar som anställda inom offentlig sektor har. De argumenterar vidare att detta 

möjliggör för arbetstagaren att ta på sig arbetsuppgifter som ligger utanför 

arbetsbeskrivningen och betald tid. Det förväntas råda en högre grad av rollkonflikt inom 

ideella organisationer vilket skulle kunna leda till att arbetstagarna i högre utsträckning 

förväntas ta på sig arbetsuppgifter oavsett roll och arbetsuppgift, på grund av att 

organisationen ska kunna uppnå sina mål. De båda forskarna framhäver också att denna 

hypotes skulle stödjas av en kultur inom ideella organisationer, där arbetstagare tar på sig mer 

arbetsuppgifter och visar detta för kollegor, vilket leder till ett ökat tryck på kollegorna att 

arbeta mera. En annan hypotes bygger på att arbetstagare som känner stolthet och 

tillfredställelse över sitt arbete förväntas arbeta mera. Vidare utforskar de huruvida 

personalansvar, organisationstillhörighet och arbetserfarenhet påverkar tid spenderad på 

arbete.  

Resultatet av studien visar att chefer som arbetar i den ideella sektorn arbetar mer än chefer 

anställda inom den offentliga sektorn. Känner man stolthet över sitt arbete tenderar man också 

att arbeta mer. Däremot kunde forskarna inte bekräfta att arbetstillfredsställelse hade en 

positiv effekt på tiden man lade ner på arbetet. Storleken på den grupp man hade ansvar för, i 

vilken mån man utförde arbete åt andra, och om man kände organisationstillhörighet var 

faktorer som påverkade tiden lagd på arbete positivt.  

Fenney och Bozeman (2009) drar slutsatserna att tiden vi spenderar på arbetet är resultatet av 

en komplex blandning av en känsla av skyldighet och ansvar, särskilda funktioner i arbetet 

samt kraven och omfattningen på jobbet. Forskarna avslutar sin studie med att uppmana till 

vidare forskning av kvalitativ karaktär där man fokuserar på meningen bakom de 

konstateranden de lyckats åstadkomma med sin studie.  
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Den tidigare forskning belyser att det inte bara är ekonomiska incitament som driver 

arbetstagaren till överarbete. Samtliga studier som vi redogjort för är eniga om att 

arbetsmotivationen beror på personliga aspekter och den organisatoriska kontexten.  

4. Teori 

I följande avsnitt beskriver vi det verktyg vi använt oss av för att analysera det insamlade 

materialet. Vi har valt att utgå från Göran Ahrnes organisatoriska kentaur. Han ser 

organisationer som en social hybrid, där en del är människa och del är organisation. I linje 

med tidigare forskning ger teorin utrymme för en förklaring som grundar sig på personliga 

aspekter och den organisatoriska kontexten. Grunden i Ahrnes teori bygger på Charles Horton 

Cooley och Erving Goffmans tankegångar (Ahrne, 1999: 17). Cooley menar att endast en 

tränad och specialiserad del av människan involverar sig i organisationen, medan Goffman 

belyser det motsättningsfyllda förhållandet mellan människa och organisation (Cooley,1962: 

319; Goffman, 2009: 169).  

4.1. Att agera för organisationers räkning  

Organisationen vi studerar är inte enda aktör som agerar för att uppnå olika mål. Istället är det 

arbetstagarna i organisationer som har förmågan att agera, inte organisationen i sig. Det är 

individerna som representerar organisationen som handlar för att uppnå mål. Dessa mål har 

fastställts av organisationens styrelsemedlemmar genom en demokratisk process. För att vi 

ska förstå arbetstagarnas situation måste detta tas i beaktning. Arbetstagarna agerar för 

organisationens räkning men också för deras egen, med andra ord med dubbla intentioner. 

(Ahrne, 1994: 28) Ahrne beskriver detta som en organisatorisk kentaur: 

The organizational centaur is the embodiment of both actions on behalf of organizations and actions 

on behalf of the natural person; it is part organization, part human. (Ahrne, 1994: 28) 

Människor som utför handlingar åt organisationen agerar endast som en del av organisationen 

och kommer i varierande utsträckning ersätta den organisatoriska kontexten. Detta beror på de 

dubbla intentionerna, att de till viss del också utför en personlig handling som styrs av 

personliga egenskaper och känslor. Organisationen förser sina medlemmar med resurser, 

uppgifter, mål, motiv och kunskap medan medlemmarna förser organisationen med en kropp 
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och en röst. Arbetstagarna kan endast i en begränsad utsträckning själva bestämma vad som 

ska göras och hur. Detta beror på att organisationen begränsar deras förmåga att ändra sig, 

främst i stora beslut. Detta skapar en stor påfrestning i att handla på uppdrag av organisationer 

och det står också för spänningen mellan kravet och den faktiska prestationen. (Ahrne, 1994: 

29-30).  

Som medlem av en organisation ger man upp autonomi och självständighet för att få tillgång 

till organisationens resurser och handlingsförmåga. Medlemmen får möjlighet att göra saker 

den annars inte haft möjlighet till. Däremot medför organisationsmedlemskapet en bestämd 

rytm som kräver att du gör saker fortare, mer regelbundet och oftare. Av denna anledning kan 

det inte påstås att handlingar på uppdrag av organisationer sker mot individens vilja, men 

heller inte i samstämmighet med individens vilja. Istället kan man säga att dessa handlingar 

ofta karaktäriseras av ett dubbelt engagemang. (Ahrne, 1994: 35)  

4.2. Delvis människa 

För att förstå hur organisationer fungerar måste man förstå deras gränser. Alla organisationer 

är sårbara och många misslyckas och försvinner. En av begränsningarna med organisationer 

är deras svårighet att styra och kontrollera medlemmars känslor, intressen och kvalitéer som 

undantrycker de organisatoriska ramarna. Över tid tenderar människor att bli vana och formas 

till deras organisatoriska identitet. Det kan leda till att de blir för bekväma i sättet de tar till sig 

regler och organisatoriska krav. Den mänskliga delen är sällan helt undantryckt men från 

organisationens perspektiv, är den ofta en nackdel då den är svår att kontrollera. (Ahrne, 

1994: 45) 

När vi agerar för en organisations räkning använder vi bara en del av vår mänskliga förmåga. 

Organisationen avgör med vem vi ska interagera, vem vi ska vara vänlig mot och vem vi ska 

hjälpa. Det är dock långt ifrån säkert att det varit de här människorna vi interagerat med om vi 

hade fått välja själva. Mänskliga förmågor och behov som inte blir tillfredställda eller 

utnyttjade kan komma att skapa en oavsiktlig interaktion som sker parallellt, eller istället för, 

de handlingar som skulle utförts för organisationens räkning. Från organisationens perspektiv 

kan detta leda till både problem och möjligheter. Det kan bli fördelaktigt om de känslostyrda 

handlingarna leder till ett ökat personligt engagemang, men också ett problem det skapas 

informella relationer mellan personal och klienter. Vissa organisationsmedlemmar interagerar 

med representanter från andra organisationer där interaktionen kan leda till nära kontakt. Ett 

visst avstånd måste däremot upprätthållas. Som representant för organisationen förväntas du 
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vara trevlig mot en kund, men du ska inte bli deras vän. Organisationer måste agera så att 

deras medlemmar inte hamnar i en position där de drar fördel av deras kontakter samtidigt 

som deras nätverk kan spela en viktig roll för organisationen (Ahrne, 1994: 46-47; Ahrne, 

1999: 21). Mänsklighet skapar gränser för vilka handlingar som organisationen kan kräva av 

sina medlemmar och det finns alltid en spänning mellan organisatoriska krav och den egna 

viljan. (Ahrne, 1994: 48-49) 

4.3. Delvis organisation 

När människor agerar för organisationers räkning förstärks deras förmågor, de får individuella 

styrkor, mål och motiv. Deras beteende blir däremot mindre mänskligt även om det inte är 

möjligt att helt utesluta mänskligheten. Organisationers strategi är ofta att minimera den 

mänskliga delen för att kunna öka kontrollen och kunna förutse handlingar. Det kan man göra 

genom att separera de mänskliga intressena från organisationens verksamhet så mycket som 

möjligt. Den här metoden innebär att arbetsuppgifterna i så stor utsträckning som möjligt är 

oberoende av vem som utför dem. Tanken är att skapa rutiner som kräver så lite av personen 

som fullföljer uppgiften som möjligt och på så sätt ökar utbytbarheten. Klara regler och 

uppgifter är vanligt förekommande inom denna metod och arbetsgivaren anstränger sig för att 

kräva så lite engagemang som möjligt från arbetstagarna.(Ahrne, 1994: 36-37) 

Arbetsgivare kan också vilja få ut så mycket som möjligt av det mänskliga beteendet, vilket är 

typiskt för frivilliga organisationer. Man försöker dock inordna och förändra det mänskliga 

beteendet så mycket som möjligt. Tanken är att försöka forma medlemmarna till att passa 

uppgifterna och kraven som kommer från organisationen. Detta görs genom en hög grad av 

socialisation och indoktrinering. Organisationen kan uppfattas som girig då den inte nöjer sig 

med en del av individernas engagemang utan kräver en total lojalitet från sina medlemmar. 

Arbetstagarna behöver tillbringa så mycket av deras vardag som möjligt inom 

organisationsens sfär. Oavsett metod, finns en spänningen mellan organisationen och det 

mänskliga alltid där och den löses sällan. (Ahrne, 1994: 36-38)  

4.3.1. Tillhörighet 

Det grundläggande bandet mellan människor och organisationer är en form av tillhörighet 

(Ahrne, 2002: 15). Denna tillhörighet påverkar människors handlingsmöjligheter och är viktig 

för individen då interaktionen varierar beroende på vilken organisation hon tillhör. 

Organisationstillhörighet är ett bevis på en viss utbildning, professionell status eller en roll 
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men medlemskapet innebär också friheter, plikter och en speciell behandling från människor 

tillhörande andra organisationer. (Ahrne, 1994: 38-39) När man tar hänsyn till att en individ 

kan vara medlem i flera organisationer samtidigt kan detta skapa spänningar i det arbete som 

en individ är ålagd. Relationer till anhöriga kan till exempel åsidosätta lojaliteten till en 

arbetsgivare. (Ahrne, 1994: 31) Familjen kan ses som en obligatorisk organisation och den 

kännetecknas av tåliga relationer mellan medlemmarna. Detta medlemskap innebär en högre 

grad av beroende och därför bildas ett starkare band mellan den organisationen och individen. 

(Ahrne, 1990: 61) 

Hur människor interagerar med varandra påverkas delvis av deras personliga egenskaper men 

också av deras organisationstillhörighet. Det finns tre typer av interaktion mellan 

organisatoriska kentaurer som är relevanta i vår studie: 

1.  Interaktion mellan två medlemmar av samma organisation utmärks av tydlighet och 

upprepning. De som samspelar har i viss utsträckning kommit överens om vad och hur 

något ska göras. Arbetsfördelningen förser medlemmarna med olika resurser och 

auktoritet som i sin tur påverkar interaktionen. Samspelet begränsas av medlemmarnas 

respektive position inom organisationen och på så sätt blir interaktionen förutbestämd 

av den organisatoriska kontexten (Ahrne, 1994: 31-32) 

2. När individer som representerar två olika organisationer interagerar med varandra 

spelar positionen de olika medlemmarna har en viktigare roll, även om detta 

rollbegrepp inte kan förklara hela deras interaktion. Arbetstagarna kan ha samma 

position inom deras respektive organisationer men interaktionen bestäms först och 

främst av vilken maktresurs de blivit tilldelade samt vilken aktivitet de deltar i. 

(Ahrne, 1994: 32) I studien ser vi denna interaktionsform i mötet med exempelvis 

finansiärer.  

3.  Interaktion som sker utanför organisationen, men där organisationens resurser 

sträcker sig utanför ramarna och påverkar interaktionen. När människor med olika 

organisationstillhörigheter möts påverkas interaktionen även om man inte handlar för 

organisationens räkning vid detta tillfälle. Olika förväntningar kan exempelvis formas 

utifrån vår organisationstillhörighet. (Ahrne, 1994: 33) När arbetstagarna interagerar 

med till exempel samhällets utsatta utgår vi från denna interaktionsform.   

Organisationstillhörighet och positioner är förverkligandet av roller precis som organisationer 

är förverkligade och materialiserade institutioner. Institutioner och roller ger oss en idé om 
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hur saker ska göras, medan organisationer och positioner ger oss materialet, kontexten och 

resurserna. (Ahrne, 1994: 32-33) De mänskliga förmågorna att agera förändras genom 

organisationstillhörighet. Vissa förmågor begränsas i viss utsträckning, så som möjlighet att 

självständigt fatta beslut, att själv lägga upp sin handlingsplan, eller att säga vad man tycker. 

Andra förmågor är förstärkta så som att göra verkan och kalkylera. Aktörer blir starkare och 

kunnigare men mindre känsliga och emotionellt öppna ju mer de är beroende av deras 

organisationstillhörighet. (Ahrne, 1994: 45)  

4.3.2. Kollektiva resurser och makt 

Kollektiva resurser är något som enskilda individer inte kan införskaffa eller upprätthålla på 

egen hand och dess tillgänglighet är avgränsbar. Resurserna kan bestå av materiella ting men 

också i form av de individer som tillhör organisationen, exempelvis de anställda och ideellt 

aktiva. En symbolisk resurs kan vara barnrättsorganisationens välkända namn som bidrar till 

ökade handlingsmöjligheter till arbetstagarna. (Ahrne, 2002: 20-21) Människors förmåga att 

agera förstärks av organisatoriska resurser på det sätt att de skapar skillnader mellan individer 

med olika organisationstillhörigheter. Medlemskap i en organisation som är rikare och har 

mer resurser drar ofta fördelar på subtila sätt. (Ahrne, 1994: 40)  

En annan resurs som ökar den anställdas handlingskapacitet och makt är kunskap och 

erfarenhet. Denna resurs är svår att skilja från arbetstagarens personlighet och fås i samband 

med socialiseringen in i organisationen. Arbetstagare med mer erfarenhet och kunskap, har 

många fördelar vid interaktion med medlemmar från andra organisationer med sämre resurser 

av denna typ. Det kan skapa ett problem att dessa resurser är införlivade med den enskilda 

individen då den blir svårare för organisationen att byta ut. (Ahrne, 1994: 41)  

4.3.3. Utbytbarhet och kontroll 

Medlemmar med unika erfarenheter och färdigheter är svåra för organisationen att ersätta. I 

och med detta får individen mer inflytande eftersom organisationen är beroende av den 

enskilda arbetstagaren. Ju större beroendet är desto högre krav kan den enskilda arbetstagaren 

ställa på organisation i fråga om lön, arbetsuppgifter och övriga förhållanden, vilket gör 

personen mer svårkontrollerad (Ahrne, 1999: 34). Samtidigt innebär handlingar för 

organisationers räkning att man är kontrollerad. Är man beroende av att komma tillbaka till 

organisationen måste man också räkna med att bli kontrollerad. Medlemmarna måste 

redogöra för hur resurserna har använts, vad som åstadkommits och vad som sagts. (Ahrne, 

1994: 42-43) 
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När medlemmar interagerar med människor som inte tillhör samma organisation blir kontroll 

problematiskt. Arbetstagarna kan i dessa fall bli svåra att styra och det blir komplicerat att 

mäta deras prestationer. Detta gäller också då medlemmar arbetar utanför den organisatoriska 

kontexten och förlorar kontakten ansikte mot ansikte. Dem börjar då agera för sig själva men 

följer trots detta rutiner, samt rapporterar deras handlingar. Att lära sig den organisatoriska 

kulturen och ideologin blir då viktigt. Arbetstagarna kan inte bli utelämnade helt utan 

kontroll. Arbetsfördelning är ett sätt för organisationer att skapa kontroll då ökat beroende är 

ett annat sätt att kontrollera dem. Om beroendet av organisationen minskar blir också 

förbindelsen mellan organisationen och medlemmen svagare, och tillståndet av kontroll 

förändras. (Ahrne, 1994: 44)  

5. Metod  

Det empiriska materialet samlades in under april 2013. Då respondenternas egen upplevelse 

av deras arbetssituation står i fokus i vår studie valde vi att genomföra semi-strukturerade 

intervjuer (Aspers, 2007: 139). Vi utformade därför en intervjuguide med en uppsättning 

frågor kring de områden som vi valt att fokusera på. Våra områden berörde; arbetssituation, 

mål, kontroll och förväntningar. Det fanns möjlighet att följa upp frågor om respondenten 

berörde ett intressant område men inte förklarade tillräckligt utförligt eller tog upp aspekter 

som vi inte haft i åtanke. (Aspers, 2007: 143)  

När intervjuguiden gjordes upptäckte vi att vi började resonera kring hur respondenterna 

eventuellt skulle svara på våra frågor, vilket grundade sig i vår egen förförståelse. Vi hade 

dessutom en tendens att anpassa frågorna till teorier som vi trodde att vi skulle använda oss 

av. Det är enligt Aspers (2007) ett vanligt problem och för att undvika detta valde vi att inte 

utgå ifrån någon teori, utan istället låta empirin styra teorin eller slå tillbaka mot våra egna 

föreställningar (Aspers, 2007: 140). Intervjufrågorna formulerades då mer övergripande och 

utan laddade ord. De laddade ord som förekom fick respondenterna själva definiera. Detta 

ökade möjligheten för respondenterna att själva få uttrycka sig istället för att tvinga in empirin 

i en teoretisk ram. (Bryman, 2001: 22).  

Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum på respondenternas arbetsplats och dokumenterades 

med hjälp av ljudinspelningar. Vi var medvetna om att valet av plats kan ha påverkat 
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respondenternas svar. Vi tog detta beslut då respondenterna befann sig i en hektisk 

arbetsperiod och vi ville underlätta medverkandet. Undantaget är den första intervjun som 

gjordes på ett café på grund av att respondenten var föräldraledig då intervjun utfördes. 

Intervjuerna varierade i längd men pågick mellan 50-70 minuter. Under den två första 

intervjuerna deltog vi båda två, detta för att vi skulle utveckla en samstämmig bild om 

frågornas relevans. Resterande intervjuer genomförde vi på tu man hand för att minimera 

osäkerheten i interaktionen mellan intervjuare och respondent. 

5.1. Urval och bortfall 

Vårt urval bestod av sex anställda tjänstemän på barnrättsorganisationen. För att få kontakt 

med respondenter använde vi oss av en så kallad “gatekeeper” som hjälpte oss att få tillträde 

till fältet (Bryman, 2001: 282). Vi kom i kontakt genom gemensamma studier. Det hjälpte oss 

att få kontakt med rätt person inom organisationen, så att vi kunde få tillstånd att genomföra 

studien. Efter att vi fått organisationens medgivande kontaktade en av organisationens 

regionschefer sin personal och frågade vilka som var intresserade av att delta i studien. 

Responsen var bristfällig, ingen kontaktade oss. Vi fick därför byta strategi, och fick tips på 

ett antal personer som vi kunde kontakta av vår “gatekeeper”. Dessa personer gav oss sedan 

ytterligare tips om respondenter. Vårt urval kan därför beskrivas som ett snöbollsurval 

(Bryman, 2001:115). Denna urvalsmetod motiveras dessutom av att vi ville få kontakt med 

rätt respondenter, det vill säga respondenter som upplever att det arbetar för mycket. Vi utgick 

därmed från andras upplevelse om vilka som arbetar för mycket, vilket inte är en helt pålitlig 

källa då det kan uppfattas att personer arbetar för mycket fast de själva inte upplever att de gör 

det.  

Totalt var det åtta personer som tillfrågades och samtliga ville delta i studien. Två av de 

tillfrågade hade inte möjlighet att genomföra intervjun inom vår tidsram, vilket ledde till att 

totalt sex intervjuer genomfördes. Urvalet bestod av fyra kvinnor och två män i åldrarna 24-

61. De hade olika befattningar men samtliga arbetar på organisationens huvudkontor i 

Stockholm som vi valt att avgränsa vår studie till. Två av våra respondenter var 

projektanställda. Genom de sex intervjuerna lyckades vi uppnå en tillfredställande mättnad för 

att kunna genomföra en analys som är tillräckligt omfattande för studiens tidsram.  
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5.2. Transkribering och kodning 

Så snart som möjligt efter att vi utfört intervjuerna transkriberades materialet. Detta för att ge 

en så detaljerad bild av intervjun som möjligt. Mycket av meningen i respondenters 

berättelser kan ligga i interaktionen mellan intervjuaren och respondenten och för att 

minimera bortfallet av denna mening fann vi det viktigt att föra så detaljerade anteckningar 

som möjligt under och efter intervjutillfället. Samtidigt som transkriberingen av våra 

intervjuer utfördes, påbörjades också analysen av källdatan. 

Källdatan kodades sedan med ett öppet förhållningssätt, vilket innebär att vi lät teorin växa 

fram ur materialet. Vi genererade med andra ord teman och koder ur empirin. Vi valde detta 

kodningssätt för att minimera risken för att vår förförståelse på något sätt skulle påverka oss i 

intervjusituationen eller i kodningsarbetet (Bryman, 2001: 20-22). Då det är omöjligt att helt 

lägga sin förförståelse åt sidan betraktar vi vår studie ansats som deduktiv. 

Vi började med att stryka under de delar i intervjuerna där respondenterna hade gemensamma 

eller motsägelsefulla uppfattningar. Därefter försökte vi hitta förklaringen bakom detta. 

Varför upplever de situationen på samma sätt, varför har de skilda åsikter om situationen? När 

vi gjort denna övergripande kodning växte teman fram ur materialet. De teman som 

utkristalliserades var; styrning, handlingsutrymme, stöd, förväntningar, engagemang, mål och 

familj. Utifrån dessa teman kodades materialet ytterligare för att leta efter mening och 

förklaringar som varit otydliga under den första öppna kodningen. Utifrån den kodningen 

valdes sedan en sociologisk organisationsteori som belyste våra respondenters förklaringar till 

varför de arbetade för mycket.  

5.3. Etiska aspekter 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2009) etiska aspekterna i denna undersökning. Redan 

när vi kontaktade organisationen första gången var vi noga med att tydliggöra att vi inte var 

intresserade av att diskutera de människor de stöttar i sitt arbete. Det som var essentiellt för 

oss var hur arbetstagaren hanterar och uppfattar sin egen arbetssituation. Innan intervjuerna 

började presenterades studiens upplägg och syfte. Respondenterna fick skriva under en 

samtyckesblankett där vi informerade om att de är helt anonyma och att de när som helst kan 

avbryta deltagandet och återkalla materialet. Vi upplyste också respondenterna om att det 

inspelade materialet raderas efter att studien slutförts. För att värna om organisationen och 

dess medlemmar har vi valt att undanhålla referenser som går att spåra till organisationen. Vi 
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är införstådda med att detta påverkar pålitligheten och transparensen i studien, men har ändå 

valt att fatta det beslutet.  

I redovisningen av studiens resultat har vi valt att använda oss av ordet ”hen” istället för 

”han” eller ”hon” och ordet ”hens” istället för ”hans” eller ”hennes”. Beslutet tog vi för att 

skydda respondenternas identiteter. Då vi inte efterfrågar ett generaliserbart eller jämförande 

resultat, anser vi att könstillhörighet inte bidrar med ytterligare förståelse för 

forskningsfrågan.   

Ett etiskt ställningstagande vi under studiens gång behövt ta berör transkriberingen av en 

intervju. En respondent ville läsa igenom det transkriberade materialet för att kontrollera att 

inget var klumpigt uttryckt. Vi valde att ta hänsyn till detta och korrigerade de avsnitt i 

intervjun som respondenten uttryckte missnöje med. Detta skulle givetvis kunnat påverka 

resultatet men de korrigeringar som gjordes rörde inte områden av stor vikt för studiens syfte.  

6. Resultat och analys 

Vi har valt att presentera resultatet från vår studie utifrån sex teman. De har vuxit fram under 

arbetet med vårt material, tidigare forskning och teorin. Dessa teman består av “styrning”, 

“handlingsutrymme”, ”stöd”, “förväntningar”, “engagemang och mål” samt ”familj”. De 

sammanfattar vårt material på ett tydligt och nyanserat sätt, samt förklarar vilka krafter som 

kan påverka arbetstagaren i sitt ”val” att överarbeta. Vidare har vi valt att dela in 

respondenterna i två olika grupper då deras arbetssituation påtagligt skiljer sig från varandra. 

De två grupperna har vi valt att benämna ”kontorsarbetare” och ”fältarbetare”. Gruppen 

”kontorsarbetare” består av tre arbetstagare som utför den stora delen av sitt arbete på 

organisationens huvudkontor. De arbetar i huvudsak med påverkansarbete, planering, 

uppföljning och rapportering. Gruppen ”fältarbetare” består av två projektledare och en chef. 

Gemensamt för dessa tre är att de i sitt arbete interagerar med personer utanför organisationen 

så som ideellt aktiva, samhällets utsatta och finansiärer. Projektledarna utför mycket av deras 

arbete i socioekonomiskt utsatta områden. Den ena projektledaren är ansvarig för hela på 

projektet, och den andra är ansvarig för ett delprojekt. De sköter den administrativa delen av 

sitt arbete från huvudkontoret. Chefen är inte projektledarnas överordnade, utan arbetar med 

frågor som berör hela organisationens verksamhet. Trots mycket möten med finansiärer är hen 



 

 17 

mer platsbunden än projektledarna. Då det finns skillnader i gruppen fältarbetares arbete 

väljer vi ibland att särskilja chefen från projektledarna. 

6.1. Styrning  

Det första temat, styrning, innefattar de aspekter av arbetstagarnas arbetssituation som berör 

hur organisationen styr och kontrollerar sina arbetstagare. Det handlar främst om 

arbetsbeskrivningar och hur arbetstagarna och cheferna förhåller sig till dessa. Cheferna kan 

exempelvis styra arbetstagarna genom att prioritera på ett visst sätt. Vi ser arbetsbeskrivningar 

som en indikator på hur pass definierad arbetstagarnas yrkesroll är. Detta har i både tidigare 

forskning och teori framgått som en viktig aspekt för att förstå hur arbetstagarna styrs.  

Kontorsarbetarna arbetar utifrån arbetsbeskrivningar som tydligt beskriver deras 

arbetsuppgifter samtidigt som det lämnas ett visst utrymme för ospecificerade arbetsuppgifter. 

I och med en omorganisering som pågår har två av de tre arbetstagarna fått nya 

arbetsbeskrivningar som stramat åt deras arbetsuppgifter. De upplever detta på olika sätt. 

Kontorsarbetare 1 har en positiv inställning till detta. Tidigare fanns det arbetsuppgifter som 

aldrig hanns med vilket, på grund av plikttrogenhet, uppbringade dåligt samvete. 

Kontorsarbetare 2 gillar sin nya arbetsbeskrivning men upplever till följd av sina chefers 

prioriteringar att det inte finns möjlighet att arbeta utifrån denna. Istället vill cheferna att hen 

ska arbeta mer smalt, vilket inte uppskattas då de tar bort delar som är kul. Det finns en 

svårighet att veta vem hen ska lyssna på då tre chefer ger olika instruktioner. Detta leder till 

en oklarhet kring sin roll, i fråga om vad som ska göras. Kontorsarbetare 3 har en 

arbetsbeskrivning men utgår inte utifrån denna. Istället arbetar hen utifrån organisationens 

arbetsplan, som görs varje år av hela arbetsplatsen tillsammans. I denna står vilka mål de ska 

arbeta mot och vilka insatser som krävs för att uppnå målen. Målen sätts på fyraårs basis men 

bryts sedan ned i ettårsmål. Insatserna fördelas sedan mellan organisationens arbetstagare. 

Målen följs därefter upp och man försöker mäta i vilken utsträckning man uppnått dem och 

huruvida insatserna gett någon effekt. 

De tre fältarbetarna arbetar inte utifrån arbetsbeskrivningar, istället arbetar det efter 

projektplaner eller vissa mål som ska förverkligas. Projektledare 1 har inte någon 

arbetsbeskrivning. När hen anställdes hade organisationen ett tydligt mål de ville uppnå men 

hen fick bestämma hur målet skulle nås. Av denna anledning utformade hen själv en 

projektplan. Cheferna kan dock ha åsikter om vad som borde göras men hen har det 
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övergripande ansvaret för projektet. Projektledare 2 har en arbetsbeskrivning men upplever 

att den inte stämmer överens med det dagliga arbetet. Hen beskriver att hen dagligen gör 

arbetsuppgifter som inte finns med i denna, vanligtvis genom att ta på sig rollen som 

verksamhetsutvecklare. Hen ser arbetsbeskrivningar som en ambition som inte går hand i 

hand med verkligheten. Chefen har en arbetsbeskrivning som ganska tydligt beskriver hens 

arbete, även om det påpekas att mycket arbete görs utanför den. Hen är inget stort fan av 

arbetsbeskrivningar överhuvudtaget då hen anser att de ofta begränsar på ett sätt som inte är 

nödvändigt: 

 Att lägga ett pussel med arbetsbeskrivningar i en värld som liksom hela, hela tiden förändras, det 

blir ogörligt. Och inte minst då om några personer fastnar i sina beskrivningar. Nej men jag gör det 

här och är inte beredd att gå utanför, då blir det inte bra liksom. 

Enligt teorin vi använt oss av kan detta vara ett tecken på att arbetstagarna på kontoret i hög 

grad blir kontrollerade av organisationen. De har tydliga arbetsbeskrivningar och uppgifter 

vilket gör det förhållandevis enkelt för organisationen att kontrollera att den enskildes arbete 

har utförts. De tydliga instruktionerna och åtstramningarna av tjänsterna kan vara ett tecken 

på att organisationen i högre utsträckning vill göra sig oberoende av vem som utför uppgiften, 

vilket enligt Ahrne (1994) gör arbetstagarna utbytbara. Det kan vara ett försök från 

organisationens sida att separera de mänskliga intressena från organisationens verksamhet så 

mycket som möjligt. Att kontorsarbetare 2 beskriver att arbetet inte är lika roligt nu när 

cheferna styr henne till ett smalare arbete skulle alternativt kunna vara ett tecken på att 

arbetsgivaren försöker minska engagemanget för att öka kontrollen ytterligare över 

arbetstagaren. Bartletts (2004) beskrev i sin studie att lärare kände ett större engagemang när 

deras yrkesroller expanderade vilket kan ge en ytterligare förklaring till att kontorsarbetare 2 

finner arbetet mindre roligt nu när arbetsuppgifterna stramats åt. Det går dock inte att utesluta 

att det finns andra förklaringar till att organisationen valt att strama åt denna individs arbete.  

Fältarbetare blir i mindre utsträckning kontrollerade vilket blir problematiskt för 

organisationen då de börjar agera för sig själva. Dessutom är det enligt Ahrne (1994) svårare 

för organisationen att mäta deras prestation. Detta kan bero på att de interagerar med 

människor som står utanför organisationen, och det är inte möjligt för organisationen att 

kontakta dessa för att utvärdera arbetstagarnas arbete. Oförmåga att kunna utvärdera deras 

prestation gör det svårare för organisationen att kontrollera fältarbetarna.  

Med hjälp av resonemanget om styrning förklarar vi varför fältarbetarna har större frihet i att 

välja hur mycket tid och kraft de ska lägga ner på sitt arbete. Det kan bero på avsaknaden av 
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styrning vilket gör det svårt för arbetsgivaren att upprätthålla kontroll över arbetstagarna. Det 

vi däremot inte kan förklara under detta tema är varför de väljer att arbeta mer istället för 

mindre. Detta belyser vi istället i temat som handlar om engagemang och mål. I vilken grad 

arbetarna styrs påverkar inflytandet de har över sitt eget arbetsutförande, vilket leder oss in på 

nästa tema. 

6.2. Handlingsutrymme 

För att förstå arbetstagares arbetssituation menar Karasek och Theorell (1990) att en viktig 

aspekt är individens egen kontroll av arbetets utförande. Ahrne (1994) beskriver att 

organisationer ofta försöker minska individernas handlingsutrymme för att öka kontrollen 

över arbetstagarna. I detta tema berör vi den möjlighet arbetstagarna har att påverka sin egen 

arbetssituation och vilka konsekvenser detta medför. 

De som arbetar på kontoret har ett begränsat handlingsutrymme. De kan till viss del själva 

styra sitt arbete men måste förhålla sig till fasta deadlines, årsplaneringen och chefers 

prioriteringar. Detta innebär att de i viss utsträckning kan utforma sitt arbete själva även om 

de upplever att det inte finns så många olika sätt att göra det på. Kontorsarbetare 2 känner 

att arbetet tidigare var friare och att det då fanns en större möjlighet att själv styra sitt arbete. 

Förändringen av tjänsten har lett till en upplevelse av att inte bidra på bästa sätt nu. För första 

gången har hen börjat se sig om efter nya arbeten. Hen beskriver sitt fältrelaterade arbete:  

I och med att jag jobbar med utlandet så ser ju inte mina chefer allting som är relaterat till det, så då 

kan man jobba en hel del självständigt fast man kanske inte alltid får göra det. 

Fältarbetarna har, till skillnad från kontorsarbetarna, ett stort handlingsutrymme och möjlighet 

att själva styra sitt arbete och sina projekt, vilket gör att de har svårt att avgränsa sig. 

Projektledare 2 beskriver att det stora handlingsutrymmet är något positivt, då de som är 

chefer och verksamhetsutvecklare inte har full förståelse för verksamheten. Det finns ett 

förtroende som ger möjlighet att göra arbetsuppgifter som strider lite mot arbetsbeskrivningen 

och projektplanen. Vidare berättar hen att rollen verksamhetsutvecklare och projektledare nu 

är svårt att skilja på, vilket leder till att hen dagligen gör uppgifter hen inte borde göra. 

Projektledaren beskriver sedan att hen hela tiden vill göra mer och mer och i slutändan blir 

projektet orealistiskt. Hen beskriver att ingen tycker att det är mänskligt eller långsiktigt bra. 

Samtidigt är det arbetet som belönas vilket leder till konsekvenser:  
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I slutändan sitter man själv där och har svårt att andas och får liksom egna problem för att man är 

så pass god människa och vill så mycket. 

Projektledare 1 upplever att det stora handlingsutrymmet skapar många frågor i hur hen ska 

bedriva sitt arbete, och det blir ett för stort ansvar. Hen har i uppgift att sprida och driva den 

verksamhet hen bedriver vidare geografiskt. Då hen vill förändra så mycket som möjligt leder 

den stora friheten i arbetet till att projekten bara blir större och större.  

Fältarbetarna interagerar med människor som står utanför organisationen, vilket enligt Ahrne 

(1994) gör dem svårare för organisationen att kontrollera. Detta resulterar i ett stort 

handlingsutrymme. När projektledarna själva kan styra sitt arbete kan de ta på sig 

arbetsuppgifter som ligger utanför arbetsbeskrivningen utan organisationens vetskap. Som 

Allvin m.fl. (2006) påpekar i tidigare forskning medför det friare arbetet med stort 

handlingsutrymme, att individen själv måste ta ansvar för förhållandet mellan arbetet och livet 

i övrigt. När projektledarna beskriver att deras uppdrag hela tiden växer, kan detta enligt 

Allvin m.fl. (2006) ses som resultat av deras egna prioriteringar.  

Det begränsade handlingsutrymmet som kontorsarbetarna däremot har, minskar deras 

möjlighet att ta på sig arbetsuppgifter som ligger utanför deras arbetsbeskrivning. 

Organisationen har därmed mer kontroll och hjälper arbetstagarna att prioritera förhållandet 

mellan arbetet och livet i övrigt. Detta minskar i sin tur risken för överarbete. Ett stort 

handlingsutrymme kan enligt Bartlett (2004) leda till ökat engagemang och 

arbetstillfredsställelse, vilket kan vara en orsak till att organisationen väljer att bara ge en del 

av de anställda större inflytande över sitt eget arbete. Organisationen inskränker 

kontorsarbetarnas mänskliga del vilket gör det lättare att förutse deras handlingar och 

upprätthålla kontrollen. Ahrne (1999) förklarar att de känslostyrda handlingar som blir 

möjliggjorda vid stort handlingsutrymme ger upphov till ökningen av engagemanget. Bartlett 

(2004) menar dock att detta kräver mer stöd från organisationen.  

6.3. Stöd 

I följande tema redogör vi för den roll stöd från organisationen spelar för arbetstagarna. Som 

vi nämnde menar Bartlett (2004) att stöd är viktigt när arbetet präglas av ett högt personligt 

engagemang. Detta ser vi också i Karasek och Theorells (1990)  krav- och kontrollmodell då 

den utvecklats med socialt stöd som ny parameter. Stödet kan ges i form av styrning, 
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möjlighet till avlastning, hjälp att prioritera arbetsuppgifter och tillfällen att ventilera med 

chefer och kollegor.  

Kontorsarbetarna upplever att de styrs av arbetet i sig självt och de naturliga 

arbetsanhopningar som förekommer i samband med deadlines. När de närmar sig en deadline 

kräver arbetet mer av arbetstagaren och de olika kontorsarbetarna hanterar detta på olika sätt. 

Kontorsarbetare 3 har en arbetssituation som tidvis kräver övertidsarbete. Vid dessa 

tillfällen försöker hen prioritera eller be chefen att lyfta bort någon uppgift alternativt ge 

förstärkning i form av hjälp från någon kollega. Det brukar gå ganska långt innan hen ber om 

sådan hjälp, och stretar gärna på istället. Vidare beskrivs en situation som uppstod nyligen då 

hen under en tvåveckorsperiod arbetade från åtta på morgonen till klockan tio på kvällen, 

varje dag inklusive helger. Detta skedde i samband med en fast deadline:  

Det var ganska tufft, då är man ganska paj efter en sådan period. Men det går därför att man måste 

och det är ingen annan som kan göra det och då kan jag liksom inte mitt i allt det där säga att jag är 

trött, nu måste jag vila. För det ska vara inne till ett datum. Och är det inte inne, ja då är det… Då är 

man rökt!  

Kontorsarbetare 1 som i hög grad arbetar efter fasta deadlines löser detta genom att försöka 

prioritera de uppgifter som har närmst liggande deadline:  

Då kan jag göra sådana här kvällsinsatser liksom, som ibland kan bli lite tokiga liksom när… Det 

finns till och med fall när jag går hem vid midnatt, sen liksom börjar skriva klockan tio när barnen 

har lagt sig. Det händer inte alls ofta men det händer. Och sedan när det varit ännu större grejer då 

har jag fått sitta någon helg liksom.  

Hen försöker arbeta över lite mer kontrollerat, genom att försöka avsätta vissa helger istället 

för att arbeta över varje dag. Kontorarbetare 2 arbetar i en liten grupp där kollegorna tar 

hjälp av varandra om det är mycket att göra. De försöker lösa uppgifter och prioriterar 

tillsammans. Cheferna hjälper till när uppgifterna känns omöjliga att genomföra på kort tid 

och hen beskriver att de kan få deadlines framflyttade eller uppgifter bortplockade. I perioder 

med hög arbetsbelastning kan hen känna sig stressad men arbetar aldrig över på grund av att 

hen måste hem till familjen.  

Liksom kontorsarbetarna styrs fältarbetarna av arbetsuppgifternas natur. Skillnaden är att 

fältarbetarna inte upplever några arbetstoppar istället upplever dem att arbetet kräver ett 

konstant överarbete. De känner att arbetet kräver att de går utanför sin arbetsbeskrivning och 

arbetar utöver betald tid. Hur de svarar på detta krav från arbetet varierar. Projektledare 1 

beskriver hur hen löser situationer när det är för mycket att göra: 
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Oftast löser man sådana problem genom att liksom sitta uppe hela natten och göra det fast man inte 

borde. Så det är så jag löser uppgifter… Jag gör det liksom. Jag sitter uppe och ser till att det blir 

gjort, och det tror jag att många i organisationsvärlden delar.   

Hen beskriver vidare att det finns ett begränsat stöd från chefer, men kollegorna finns där att 

reflektera över saker med. Trots detta upplevs en ensamhet i uppdraget hen ansvarar för. När 

cheferna försöker styra i syfte att begränsa upplever hen att de inte ser helheten eller förstår 

hur det är att arbeta på fältet. De inser därför inte att situationen inte kan lösas på det sättet de 

föreslår. Skulle hen arbeta på det sättet skulle de inte nå de mål som organisationen satt. 

Projektledare 2 beskriver det liknande och uttrycker att en insikt i att arbetet inte är på liv 

eller död hjälper hen att lösa situationer då det är för mycket att göra. Att tänka på det och ta 

ledigt i två dagar brukar hjälpa. Hen beskriver att arbete dels består av att stötta ideellt aktiva 

ledare och att dessa behöver ett stort stöd och möjlighet att bolla idéer:  

Då kan min chef kanske säga att det inte behövs, men gör inte jag det på två veckor har vi förlorat 

fem ledare. Då har vi förlorat ett engagemang som annars hålls vid liv. Så där kliver jag väl också 

utanför ramen då jag behöver jobba extra för att hålla upp engagemanget liksom 

Projektledarna blir i viss utsträckning styrda av organisationen då det finns tydliga riktlinjer 

som beskriver vad man ska och inte ska göra när man interagerar med samhällets utsatta. 

Projektledare 1 tycker dock att det i praktiken är väldigt svårt att förhålla sig till dessa. Hen 

beskriver att unga kan komma fram och berätta att de har det dåligt. Enligt organisationens 

riktlinjer ska de då anmäla detta till socialtjänsten och sedan släppa det. Men hen slutar inte 

där, utan är med i hela processen tills individen verkligen fått hjälp. Vidare ser denna 

projektledare stöd och bekräftelse som en resurs och uttrycker att det är bristfälligt. Det finns 

ingen som kan stötta hen när det blir för tungt hen uttrycker att hen blir hörd men detta leder 

inte till ett tillskott av resurser. Chefen berättar att hens chef ansvarar och har kontroll på att 

hen hålls inom ramarna och inte arbetat för mycket. Samtidigt förklarar hen att exempelvis 

finansiärer kräver att just hen deltar i ett möte och då blir det jobbigt och svårt för chefen att 

styra:  

Det blir jättesvårt för X om X vill skapa en dräglig arbetssituation för mig, så det blir ju en stor 

utmaning, för det är andra som hela tiden påverkar och styr oss.  

Kontorsarbetarna och chefen uttrycker att det finns möjlighet att få stöd från organisationen. 

Ahrne (1990) nämner inte stöd och dess betydelse ordagrant i hans teori. Han utgår dock från 

att organisationstillhörighet ger oss tillgång till resurser i form av andra anställda och chefer, 

som hjälper oss att utföra handlingar vi inte hade klarat av själva. Stöd kan alltså ses som en 

resurs som kontorsarbetarna och chefen får tillgång till. Cheferna hjälper till att prioritera 
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arbetsuppgifter och vid arbetsanhopningar kan även andra kollegor hjälpa till. I och med att 

deras största del av arbetet sker på kontoret, och att de där interagerar med varandra, får de 

lättare att ta del av det stöd som finns.  Projektledarna som agerar självständigt har däremot 

svårare att få tillgång till chefer och kollegor samt deras kunskaper då de agerar utanför 

organisationens ramar. Projektledarna uttrycker också att de saknar stöd från organisationen i 

sitt arbete, vilket har lett till svårigheter att avgränsa arbetet. Svårigheterna i att avgränsa 

arbetet leder enligt Fenney och Bozeman (2009) ofta till rollkonflikter som bidrar till att 

arbetstagarna förväntas ta på sig uppgifter oavsett arbetsuppgifter och roll. Detta är något som 

båda projektledarna tenderar att göra, och Fenney och Bozeman (2009) påpekar att detta är 

vanligt inom just frivilliga organisationer. 

6.4. Förväntningar 

En annan aspekt som blev tydlig under kodningsarbetet var att förstå vilka förväntningar som 

ställs på arbetstagaren. Ahrne (2002) menar att organisationstillhörigheter skapar vissa 

förväntningar och påverkar även interaktionen med andra. Vi berör förväntningarna från 

organisationen men också från utomstående parter så som finansiärer och ideellt aktiva. 

I privatlivet möter samtliga kontorsarbetare en förväntning om att de ska vara goda 

människor. På kontoret däremot möts de av andra förväntningar, mestadels från chefer och 

kollegor. Kontorsarbetare 1 beskriver sig som en person som gärna vill leva upp till 

förväntningar. Detta leder till att hen försöker svara på dessa även om hen innerst inne tycker 

att de är lite väl orealistiska. I arbetet förväntas hen ibland hjälpa kollegor och chefer med 

arbetsuppgifter. Det kan handla om frågor kopplade till hens arbete men också om saker som 

att hjälpa till på andra avdelningar som har problem. När hen inte kan leva upp till dessa 

förväntningar försöker hen låtsas som att de inte finns men det skapas ändå en liten oro. 

Vidare uttrycker hen att det hade väldigt mycket skönare att gå för dagen och känna att man 

gjort sitt arbete. Kontorsarbetare 2 berättar att den största förväntningen som finns på hen är 

att hinna leverara saker i tid. Hen arbetar med att fördela pengar mellan projekt samt med 

uppföljning av vad pengarna används till. På hens fältresor till andra länder finns en 

förväntning om att hen personligen ger pengar till projektet, men i själva verket är det inte hen 

som beslutar om detta. Hen svarar på detta genom att förklara att det inte är så det ligger till. 

Kontorsarbetare 3 beskriver att människor som står utanför organisationen förväntar sig att 

de ska arbeta med fler frågor och att hen personligen ska åka ut och hjälpa barn som far illa. 

Hen försöker då klargöra att hen inte kan göra det. Det finns också förväntningar på hen om 
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att hen ska var väldigt uppdaterad på allt som händer, beslutsgången i regeringen, kunna 

mycket om EU, om barns utveckling, psykologiska teorier, hur socialtjänsten arbetar och 

sådana saker. Hen upplever dock att hen inte kan allt det och måste ibland hålla färgen och 

låtsas kunna saker. Hen beskriver organisationen som kunskapsintensiv och självmedveten. 

Samtidigt uttrycker hen: 

Jag har jobbat så jävla länge så det är ingen som förväntar sig av mig heller att jag ska vara så 

himla mycket annorlunda än vad jag är. 

Ahrne (1994) menar att människor med samma organisationstillhörighet har lättare att 

interagera med varandra då deras position/befattning ger de som samspelar en förutbestämd 

kontext. Det kan vara en möjlig förklaring till varför kontorsarbetarna inte upplever särskilt 

stora problem kopplade till förväntningar. Deras roller blir på grund av den gemensamma 

organisationstillhörigheten tydliga vilket leder till att det ställs realistiska förväntningar på 

dem. Detta tankesätt kan dessutom identifieras i Fenney och Bozemans (2009) studie, där de 

förklarar att otydliga roller ökar förväntningarna på att arbetstagarna ska ta på sig uppgifter 

oavsett roll och arbetsuppgifter. Därför uppkommer orealistiska förväntningar främst när 

kontorsarbetarna interagerar med personer som inte delar samma organisationstillhörighet. Att 

kontorsarbetarna är förmögna att avfärda de orealistiska förväntningarna kan bero på att de 

inte har tillräckligt med maktresurser att kunna svara på dem. Kontorsarbetare 2 och 3 

belyser detta när de berättar att de är tvungna att förklara för de utomstående att de inte har 

befogenheter att fatta beslut om vilka frågor organisationen ska arbeta med eller hur pengar 

ska fördelas.  Samtliga kontorsarbetare tillhör de äldre respondenterna i vårt urval. Moynihan 

och Pandey (2007) menar att äldre känner en större arbetstillfredsställelse än yngre på grund 

av att deras erfarenheter gör att de kan ändra sina förväntningar på sig själva till att bli mer 

realistiska. Kontorsarbetare 1 och 2 är medvetna om deras begränsade makt och känner sig 

därför trygga med att avfärda de utomståendes orealistiska förväntningar. Hade de inte haft 

denna medvetenhet hade detta kunnat leda till överarbete, då de tagit på sig uppgifter som 

ligger utanför deras arbetsbeskrivning.  Att kontorsarbetarna svarar på förväntningar som 

kommer inifrån organisationen kan enligt Ahrne (1994) förklaras av att cheferna har mer 

maktresurser. Samtidigt menar han att personliga egenskaper spelar en viktig roll när 

människor interagerar. Kontorsarbetare 1 förklarar att hen brukar svara på förväntningar 

från kollegor då det ligger i hens personlighet. 

Gruppen fältarbetare är i högre utsträckning utsatta för en annan typ av förväntningar i och 

med att de i arbetet interagerar med utomstående personer. De utomståendes bild av vad de 
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ska göra i sitt arbete och hur de ska utföra det stämmer inte alltid överens med 

organisationens. Dessutom råder det skilda åsikter inom organisationen. Projektledare 1 

beskriver hur hens uppdrag syftar till att få utsatta att jobba för sina rättigheter, så att de kan 

göra sin röst hörd och få inflytande. Ute på fältet är det många som har personliga problem 

som de vill ha hjälp med. Organisationen förväntar sig att projektledarna ska hänvisa dessa 

ärenden vidare till exempelvis socialtjänsten då de inte ska arbeta direkt stödjande. Individen 

som sökte hjälp hos projektledaren förväntade sig inte detta och projektledaren upplever att 

hen sviker. För att hantera detta tar hen på sig ansvaret själv, och ser till att individen får 

hjälp. Hen beskriver att liknande situationer uppstår hela tiden. Vidare upplevs att individerna 

på fältet förväntar sig att projektledaren inte ska bryta det förtroende som byggts upp i 

relationen dem emellan.  

Det händer att många kringgår den här anmälningsplikten och försöker stötta själva för att inte bryta 

ett förtroende. Och där är också en problematik! Vi vet ju alla vad som gäller helt professionellt men 

när man… I praktiken är det inte så lätt att göra det liksom på det sättet. 

Vidare beskrivs också att förväntningar ställs på projektledaren som person snarare än 

organisationen. Projektledare 2 bor i samma område som fältarbetet utförs i, vilket gör att 

hen dagligen träffar de utsatta. De förväntar sig kunna diskutera problem i kassan på 

mataffären och andra platser i området. Detta leder till att hen inte får någon distans och 

ständigt arbetar. Chefen uttrycker att det finns många olika förväntningar som inte alltid 

korrelerar med organisationens struktur. Ibland vill finansiärer att hen personligen ska delta på 

möten trots att det inte alltid ingår i arbetet. Hen brukar prioritera dessa men uttrycker att hen 

genom erfarenhet lärt sig prioritera vilka förväntningar som bör besvaras. Ibland leder dessa 

prioriteringar till att människor blir arga, vilket kan vara obehagligt samtidigt som hen vet vart 

gränserna går.  

Fältarbetarna upplever till skillnad från kontorsarbetarna stora svårigheter med förväntningar. 

Detta förklarar enligt Ahrne (1994) av att deras roller är otydliga men också av att de i större 

utsträckning interagerar med individer utanför organisationen. Projektledarna upplever en 

konflikt i vilka förväntningar de ska svara på då de har personliga relationer till de utsatta och 

de områden de arbetar i. Det finns en lojalitet till dem och informella relationer uppstår. Dessa 

skapar problem för organisationen då det blir svårare att kontrollera projektledarnas känslor 

och intressen, som tenderar att undantrycka de organisatoriska ramarna. Den bristfälliga 

styrningen av projektledarna som vi tidigare redogjort för, skapar de otydliga rollerna som gör 

att olika förväntningar uppstår. Lojaliteten till de utanförstående skapar svårigheter att 
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prioritera vilka av dessa förväntningar projektledarna ska svara till. Till skillnad från 

kontorsarbetarna har projektledarna också möjlighet att svara på de förväntningar som 

utanförstående ställer på dem. Att lyssna på någon som berättar om sina problem är inget som 

projektledarna uppfattar orealistiskt även om organisationen inte förväntar sig detta av dem. 

Detta ger en förklaring till projektledaranas överarbete. Att svara på förväntningarna utifrån 

ingår inte i deras arbetsuppgifter, vilket gör att de får förlägga dessa arbetsuppgifter utöver 

ordinarie arbetstid. Att arbetstagarna väljer att arbeta utanför deras betalda arbetstid med 

uppgifter som ligger utanför deras ansvar, kan också härledas ur att de väljer att svara till 

förväntningar som är kopplade till deras egna mål och frågor de brinner för.  

6.5. Engagemang och mål 

Ahrne (1994: 37) menar att det inom frivilliga organisationer är vanligt att arbetsgivaren vill 

att arbetstagarna ska ha så mycket engagemang som möjligt. I vilken utsträckning 

arbetstagaren känner personligt engagemang och hur det påverkar mängden överarbete tar vi 

upp i detta tema. Vidare redogör vi för respondenternas egna mål och hur de är i relation till 

organisationens. 

Samtliga kontorsarbetare uttrycker att deras personliga mål är att arbeta i en organisation som 

gör skillnad, där deras personliga styrkor kan bidra till detta på bästa sätt. Kontorsarbetare 1 

uttrycker att hen sökte sig till organisationen för att kunna specialisera sig mer, vilket också 

bidragit till att hen är den enda som kan utföra vissa uppgifter. Ett mål som framkommer är att 

hen inte vill sätta sina kollegor i klistret eller framstå som att hen inte klarar av sina uppgifter. 

Dessutom upplever hen sig som någon med hög ambitionsnivå och tummar sällan på kvalitén 

trots arbete under tidspress. Kontorsarbetare 2 upplever att engagemanget gör att hen lägger 

ner mer energi och glädje i sitt arbete. Hen uttrycker inga direkta personliga mål, men skulle 

vilja prova att vara chef. Däremot framkommer att hen vill fortsätta att arbeta med de 

arbetsuppgifter som upplevs kul, trots att cheferna vill ta bort dem från arbetet. Att få fortsätta 

arbeta med de roliga uppgifterna är något denna kontorsarbetare driver hårt. Kontorsarbetare 

3 berättar att personligt engagemang fungerar som drivkraft i hens arbete på organisationen. 

Att se orättfärdigheter i samhället som hen i sitt arbete kan vara med och påverka är viktigt. 

Tidigare arbetade hen i direkt kontakt med utsatta och även om det personliga engagemanget 

var likvärdigt då bar hen med sig dessa individer på ett annat sätt och kunde förtvivla över de 

personerna. Nu tänker hen mer på systemen kring människor. Hens personliga mål är bland 

annat att få uppskattning. Det händer att hen arbetar på kvällar med egna idéer eller uppslag, 
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vilka inte upplevs slita på samma sätt. Det känns som en kreativ process som hen upplever är 

spännande och rolig, samtidigt som organisationen kan få användning av det. 

Kontorsarbetarna beskriver att de delar organisationens mål och anser att organisationens 

arbete är viktigt. Hur de bidrar till dessa mål upplever de dock mer eller mindre tydligt. 

Kontorsarbetare 1 känner sig långt ifrån verksamheten och har ingen insyn i det faktiska 

arbetet på fältet. Hen berättar dock att hen indirekt bidrar genom att hjälpa till att utforma en 

effektivare organisation som kan fatta bra beslut. Däremot tror hen inte att närheten till 

verksamheten påverkar hur mycket hen arbetar. Hen beskriver:  

 Jag ser inte framför mig de barn som far illa liksom när jag arbetar med planeringen eller 

bestämmer mig för att, ja jag ska sitta och jobba över i helgen och det gör jag för att de här barnen 

far illa.  

Kontorsarbetare 1 tror snarare att det handlar om personlighet, och beskriver sig som 

pliktrogen. En gissning är att arbetsinsatsen skulle vara lika stor på ett vanligt företag, men att 

hen inte skulle orka hålla upp samma energi om det inte var för att hen var nöjd och stolt över 

organisationen och dess arbete. Kontorsarbetare 2 upplever sig egentligen långt ifrån 

verksamheten, men har insyn i organisationens faktiska arbete. Arbetsresor till fältet gör att 

hen ändå känner sig nära verksamheten. Innan omorganiseringen upplevde hen sig närmare 

verksamheten men tycker inte att detta påverkar känslan av stress. Det beror nog snarare på 

arbetsomfånget. Hade inte möjligheten att få resa kontinuerligt funnits hade arbetet inte varit 

roligt.  

Fältarbetare ser engagemang som en viktig drivkraft och har sökt sig till deras arbeten för att 

få utlopp för detta. De två projektledarna uttrycker att man inte kan ha deras arbete om detta 

saknas. Projektledare 1 beskriver sitt personliga engagemang som en stark drivkraft och 

positiv egenskap. Hen förklarar att man ska vara engagerad med viss måtta, men tror inte att 

engagemang är något som går att begränsa på det sättet. Istället måste man lära sig hantera 

det, så att man inte bränner ut sig och drunknar i det. Hen berättar att det egna målet är att 

vara med och förändra situationen för utsatta men är medveten om att detta inte går att göra 

själv: 

Genom att vara anställd i en sådan organisation där all den här energin och drivkrafterna finns, så 

är ju det ett medel som man använder för att kunna förverkliga sina mål liksom. 

Hen förklarar att de egna målen och organisationens mål är samstämmiga, det finns dock en 

konflikt i hur de ska uppnås. Hen vill vara en så god medmänniska som möjligt men det går 

inte alltid när man ska förhålla sig till organisationens riktlinjer. Eftersom hen brinner för 
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arbetet gör hen mer än hen egentligen ska. Projektledare 2 beskriver att engagemang är 

något som genomsyrar hela verksamheten. Hen styrs av sitt engagemang, vilket gör det svårt 

att dra gränser och säga nej. Detta beskrivs som den största utmaningen i arbetet, då hen hela 

tiden vill göra mer. Att lära sig hantera sitt engagemang ses som en risk, då hen inte vill 

förändras och tappa energin och engagemanget. Att bli en person som sitter på kontoret, 

arbetar administrativt och säger nej är inget alternativ. Målet är att påverka genom fältarbete 

men också att tillfredsställa människors behov. Hen uttrycker att alla människor har olika 

behov och vill tillfredsställa alla. Chefen beskriver att det personliga engagemanget har ett 

jättestort genomslag i sättet hen arbetar på. Tidigare kunde det finnas nackdelar med det 

personliga engagemang då det kunde skapa en känsla av stress, då en vilja till omedelbar 

förändring fanns. Då kunde för mycket tid läggas på arbetet, och andra saker försummades. 

Nu har hen hittat en trygghet i förändringsarbetet och beskriver att man måste vara uthållig för 

att kunna förändra. Chefen säger skämtsamt att det personliga målet är att förändra världen, 

men förklarar sedan att det ligger någonting i det. Hen vill vara i en situation där kompetensen 

och kunnandet gör sig allra bäst och där hen kan få ut så mycket som möjligt av sina egna 

mål. Hen beskriver:  

Ska man klara av att arbeta efter organisationens mål och kunna åsidosätta sina egna, liksom det här 

målet som du har precis framför ögonen nu, att liksom åsidosätta det och se hur du liksom långsiktigt 

kan integrera dina mål, förhoppningar och förväntningar med det som också organisationen som 

helhet vill. Och att du kan en liten, liten bit i taget påverka på olika ställen och få ut en effekt av det.  

Chefen upplever att hen får tillräckligt med resurser för att nå organisationens mål. Detta 

upplevs bero på att hen har med sig egna verktyg och kan förhålla sig till de förutsättningar 

som finns. Däremot påpekas att andra medarbetare förmodligen inte upplever det på samma 

sätt. Chefen tror att detta har att göra med vilken position man befinner sig på men också vad 

man har för erfarenheter. Har man inte arbetat någonstans tidigare eller har varit på 

arbetsplatsen länge är det svårare att se möjligheterna. Positionen ger möjlighet att ventilera 

synpunkter i rätt sammanhang. Chefens egna synpunkter kan framföras till ledningsgruppen 

och detta ger stor möjlighet att påverka. Detta upplevs som en fördel gentemot andra som bara 

kan ventilera sina synpunkter en gång vartannat år i deras personalenkät.   

Ahrne (1994) utgår i sin teori från att människor som arbetar inom organisationer inte fullt ut 

kan lägga sina egna mål åt sidan för att bara arbeta emot organisationens mål. Han beskriver 

detta med dubbelt engagemang, vilket kan påverka hur vi väljer att utföra arbetsuppgifter. 

Kontorsarbetarnas personliga mål kan därför användas för att förklara varför de överarbetar 
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eller inte. Kontorsarbetare 1 har målet att utföra ett arbete av hög kvalité, vilket leder till att 

arbetet kräver mer tid för att hen ska bli tillfredsställd. Bartlett (2004) beskriver att ökat 

engagemang och tillfredsställelse ofta mynnar ut i överarbete. Att låta arbetstagare känna sig 

långt ifrån verksamheten kan hjälpa organisationen att minska det mänskliga inflytandet. 

Detta underlättar för arbetstagarna att arbeta för organisationens mål istället för sina egna, 

vilken gör att organisationen har lättare att kontrollera hur mycket kontorsarbetarna arbetar.  

Vi har i tidigare stycken redogjort för att fältarbetarna i mindre utsträckning blir styrda och 

kontrollerade. De har ett stort handlingsutrymme och upplever ett begränsat stöd från 

organisationen. Detta är enligt Ahrne (1994) tecken på att organisationen försöker att 

maximera arbetstagarnas mänskliga del i arbetet. När organisationen inte kan kontrollera eller 

mäta prestationerna måste ett engagemang finnas för att driva arbetstagarna i deras arbete. För 

att mänskligheten ska vara till organisationens fördel krävs arbetstagarens totala lojalitet. 

Denna uppbringas enligt Ahrne (1994) genom socialisering och indoktrinering och 

arbetstagaren bör därför spendera så mycket av sin tid i organisationens sfär som möjligt. 

Projektledarnas arbete utförs dock i stora delar utanför denna och det uppkommer lojalitet till 

andra. Att avfärda utsatta på grund av organisationens riktlinjer uppfattas därför ibland som 

omänskligt och stämmer inte överens med projektledarnas personliga mål. 

Total lojalitet är någonting arbetsgivare sällan uppnår då det finns andra viktiga 

organisationstillhörigheter i människors liv. Som vi tog upp i teoridelen kan relationen till 

anhöriga åsidosätta lojaliteten till arbetsgivaren. 

6.6. Familjeliv 

Ahrne (1990) ser familjen som en organisation med obligatoriskt medlemskap. I det här temat 

tar vi upp det material som berör hur arbetstagaren förhåller sig till arbetsliv kontra familjeliv. 

Det berör lojalitet, förväntningar och prioriteringar.  

Kontorsarbetare 1 försöker i så stor utsträckning som möjligt sköta överarbetet de veckor 

hen inte har barnen boende hos sig. Tidigare levde kontorsarbetaren samboliv och arbetade då 

lite mindre. Kontorsarbetare 2 beskriver att hen aldrig arbetar övertid på grund av att hen 

måste hem till familjen, trots att det skapar en känsla av stress på arbetet när det är mycket att 

göra. Vidare upplevs att kollegor som inte har förhållanden eller barn låter arbetet ta 

överhand. Innan barnen föddes var hen aktiv i olika föreningar som relaterade till jobbet, nu 

lägger hen den tiden på barnens aktiviteter istället. Chefen tar upp att barn styr tid och kraft 
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lagd på arbetet, bättre än både chefers prioriteringar och arbetsbeskrivningar. De finns 

dessutom en annan förväntan på de som inte har barn och de har också en annan förväntan på 

sig själva. Upplevelsen är att de verkar må sämre.  

När vi jämför arbetstagare med barn och arbetstagare utan barn ser vi att de med barn i större 

utsträckning begränsar sitt arbete. När kontorsarbetare 1 berättar att hen arbetar mer 

varannan vecka när hen inte har barnen blir detta tydligt. Projektledarna är de enda av 

respondenterna som saknar erfarenhet av att kombinera arbete och vårdnadsansvar för barn. 

Samtliga kontorsarbetare har barn och det kan göra att de har lättare att inte låta arbetet ta 

överhand. Ahrne (1994) förklarar att andra organisationstillhörigheter kan skapa spänningar i 

det individen är ålagd. Ahrne (1990) beskriver familjen som en obligatorisk organisation som 

har ett starkare band till individen än valbara organisationer. Banden till familjen är starkare 

och familjen kan kräva att arbetstagaren åsidosätta lojaliteten till arbetsgivaren. Detta 

beskriver de tjänstemän som har barn.  

Att projektledarna har svårt att avgränsa sitt arbete kan delvis förklaras av ett deras familjeliv 

inte kräver detta. Allvin m.fl. (2006) menar att arbetstagare med ett fritt arbete bara inte måste 

organisera sitt arbete utan också förhållandet mellan arbete och privatliv. Om man har en egen 

familj måste man förhandla med denna om hur mycket man arbetar. Att det finns olika 

förväntningar på arbetstagare med eller utan familj kan ha att göra med om man behöver ha 

den här förhandlingen eller inte. Personer utan familj kan vara helt lojala till arbetsgivaren.  

7. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att reda ut varför tjänstemännen inom 

barnrättsorganisationen arbetar mer än vad de är kontrakterade att göra. Den valda teorin ger 

utrymme för en förklaring där det tas hänsyn till att organisationsmedlemmar kan handla med 

dubbla intentioner. Det har visat sig att just de dubbla intentionerna är en av de grundläggande 

orsakerna till överarbetet, främst för tjänstemän med fria arbeten. Avsaknaden av styrning och 

stöd frigör individen att handla för att uppnå egna mål. I kombination med ett brinnande 

engagemang bidrar detta till en expandering av både arbetsuppgifter och arbetstid. Arbetet 

infattar därför handlingar som syftar till att uppnå både organisationens och individens egna 

mål. 
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Kontrollerade tjänstemän som är platsbundna interagerar främst med människor med samma 

organisationstillhörighet. Förväntningarna kommer därför från kollegor och chefer. Det bidrar 

till tydliga roller och förväntningarna blir därmed realistiska och kopplade till rollen. 

Tillgången till organisatoriskt stöd underlättar när tjänstemännen ska prioritera vilka 

förväntningar som ska besvaras. 

Fria tjänstemän som interagerar med människor med annan organisationstillhörighet måste i 

sitt arbete hantera förväntningar som kommer från utanförstående. Om dessa inte är i 

samklang med den egna organisationens förväntningar kan lojalitetsproblem uppstå. 

Tjänstemännen får svårigheter att prioritera vilka förväntningar som bör besvaras. När 

lojalitet finns till både organisationen och utanförstående kan tjänstemannen vilja svara på 

samtliga förväntningar. I resultatet har det framkommit att de fria tjänstemännen främst 

arbetar över med arbetsuppgifter som ligger bortom deras arbete, vilket gör att vi ifrågasätter 

om det verkligen är överarbete. De skulle alternativt kunna uttryckas som en rad 

fritidsaktiviteter som de behöver organisationens resurser för att kunna genomföra. Frågan är 

alltså om de arbetar för mycket, eller om de är oförmögna att dra en skiljelinje mellan arbete 

och fritid. Ett fritt arbete gör att den skiljelinjen är svår att dra, liksom Allvin m.fl. (2006: 

131) påpekat. 

Valet av teori har påverkat vårt resultat. Då vi har utgått från en organisationsteori har fokus 

hamnat på organisationen som en styrande aktör med förmågan att antingen strypa eller elda 

på arbetstagarnas engagemang. Som Ahrne (1994) påpekat består organisationer av 

människor. Det är svårt att avgöra om de två gruppernas olika arbetssituation är resultatet av 

en aktiv strategi från arbetsgivarens sida eller om det är individerna som påverkar 

organisationen. Vår studie kan heller inte besvara om individen har valt yrke efter hur mycket 

personligt engagemang arbetet kräver. Individerna i gruppen fältarbetare upplevs ha ett större 

personligt engagemang och det är kanske därför de valt att arbeta i en tjänst där de får utlopp 

för detta. Kontorsarbetarna å andra sidan har valt en tjänst där de inte är beroende av det 

personliga engagemanget för att klara av arbetet.  

I tidigare forskning redogjorde Moynihan och Pandey (2007) för att tydliga roller leder till 

ökad arbetsmotivation, vilket vi i och med vår studie kan ifrågasätta. Arbetstagarna på 

kontoret är de som upplever sig ha tydliga roller men det är också de som framstår ägna sig åt 

minst överarbete. Arbetsmotivation behöver nödvändigtvis inte, som vår studie visar, vara den 

bakomliggande orsaken till överarbetet men det är svårt att tänka sig att en arbetstagare som 
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saknar arbetsmotivation frivilligt skulle välja att överarbeta. De två forskarna belyser också 

vikten av gruppkultur vilket är något vi inte lyckas belysa i vår studie.  

Under studiens gång blev det dock tydligt att gruppkulturen har påverkat studien. I urvalet av 

respondenter förlitade vi oss på arbetstagarnas egen uppfattning om vilka som arbetade 

mycket. Det ledde till att en respondent som inte upplevde sig arbeta för mycket ingick i 

studien. Det här kan bero på att kontorsarbetaren uppvisar sig arbeta mycket för att inte 

avvika från den gruppkultur som råder inom organisationen. Detta är i linje med Fenney och 

Bozeman (2009) som menar att arbetstagare inom ideella organisationer tar på sig mycket 

arbetsuppgifter och uppvisar detta för kollegorna, vilket leder till ett ökat tryck på kollegorna 

att arbeta mera. Gruppkulturen kan anses verka i dubbel bemärkelse; kontorsarbetaren kan 

känna trycket på att man måste arbeta mycket, och framställer därför sig själv som upptagen. 

Samtidigt bidrar denna ”falska” framställning till att förstärka förväntningen från gruppen om 

att man ska arbeta mycket.  

Enligt Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv antar människor olika roller för att styra 

och kontrollera andras uppfattningar av oss själva. Vid intervjutillfället kan individens 

framträdande uppfattas som ett försök upprätthålla vissa normer. (Goffman, 2009: 182; 97-

98). Tjänstemännen kan alltså ha försökt upprätthålla bilden av en rad olika förväntningar 

som att man inom denna organisation arbetar mycket, drivs av personligt engagemang eller är 

goda medmänniskor. Vi har fokuserat på individernas egna uppfattningar och verkligheten 

kan därför se annorlunda ut. För att utreda vilken roll gruppkulturen spelar skulle ett bra 

komplement till intervjuerna vara att genomföra observationer inom organisationens sfär.  

Vi har kommit fram till att det personliga engagemanget är en viktig aspekt för att förstå 

varför arbetstagarna på organisationen överarbetar. För att kunna fokusera ytterligare på det 

personliga engagemanget och rollen det spelar i valet att överarbeta skulle det vara intressant 

att göra en jämförande studie mellan olika organisationer. Om vi jämfört vår 

frivilligorganisation med en organisation där engagemang inte förväntas vara lika stort hade 

vi kanske kunnat isolera effekten av engagemanget. Om inte det personliga engagemanget 

finns, hur gör då arbetsgivaren för att motivera sina anställda? Att jämföra egenföretagare 

med vår frivilliga organisation skulle avspegla vikten av styrning och handlingsutrymme 

eftersom egenföretagare helt styr sig själva.  

I den här studien har vi valt att fokusera på arbetstagarnas upplevelse om arbetssituationen, 

det är endast deras perspektiv vi tagit del av. Detta gör att vi inte har kunnat avgöra om 
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arbetssituationen uppkommit som ett resultat av en aktiv strategi från arbetsgivarens sida. Om 

vi hade intervjuat ledningen och tagit del av personalpolicys hade vi fått en större förståelse. 

Vi anser att vi delvis kunnat förklara varför våra respondenter överarbetar. Däremot kan vi 

inte utesluta att det finns förklaringar som ligger utanför vårt resultat. Vi har exempelvis inte 

fokuserat på att undersöka den faktiska arbetsbelastning och hur rimlig den är, vilket givetvis 

påverkar om man överarbetar. Detta kan anses vara en brist med vår studie som uppkommit i 

och med vår utgångspunkt, att tjänstemännen inom organisationen överarbetar. 
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