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Tidigare forskning har visat att avlönat arbete inom ideella 

organisationer särskiljer sig genom de anställdas drivkrafter och 

arbetsvillkor. Svensk ideell sektor utmärker sig internationellt genom 

att domineras av demokratiska folkrörelser. I den här uppsatsen 

undersöktes upplevelser av avlönat arbete i svenska folkrörelser. Fyra 

chefer och fem tjänstemän från sju olika folkrörelser intervjuades och 

intervjuerna analyserades med tematisk analys, vilken genererade tre 

huvudteman: organisatoriska faktorer, individuella faktorer och 

ledarskap. I linje med tidigare forskning drevs intervjupersonerna av 

inre motivation, och hade låga löner och stor arbetsbörda. Nya fynd i 

denna studie var att de anställda la vikt vid att de motiverades av själva 

organisationen, påverkades av medlemsstyrningen, och av relationen 

till medlemmarna och de förtroendevalda. Framtida forskning som 

fokuserar på dessa aspekter kan hjälpa folkrörelseorganisationer att 

fungera bättre. 

Forskare som studerat psykologiska aspekter av arbete och organisation har framförallt 

undersökt arbete i de vanligaste typerna av organisationer: vinstdrivande företag eller 

offentlig sektor. Ideella organisationer, som utmärker sig genom att vara privata men inte 

vinstdrivande, har inte undersökts lika ofta. Teorier och begrepp inom det arbets- och 

organisationspsykologiska forskningsfältet verkar inte vara utformade med tanke på 

någon specifik typ av organisationer. Fenomen som exempelvis motivation, ledarskap, 

rekrytering eller struktur kan antas beröra anställda och arbetsplatser oavsett 

organisationens form och inriktning. Skulle det ändå kunna vara så att 

organisationsformen hänger samman med arbetet? Kan det t.ex. vara så att anställda i 

privata vinstdrivande företag är extra intresserade av status, medan anställda i offentlig 

sektor bryr sig mer om att göra social nytta? Det finns forskning som pekar i den 

riktningen (se t.ex. Lyons, Duxbury & Higgins, 2006). 

Om det nu är så att skillnader mellan offentlig och privat sektor kan påverka de anställdas 

upplevelser av arbetet, kan så också vara fallet när det kommer till organisationsformerna 

i ideell sektor? Ideella organisationer finns inte till varken för att generera vinst till ägarna 

eller för att genomföra politikers beslut. Organisationerna har istället ett uppdrag, ett mål 

eller en vision som ska uppnås. Kan det vara så att organisationens inriktning påverkar 

arbetet? Anställda i en hjälporganisation kanske kan förväntas vara särskilt uppoffrande. 

Anställda i ett fackförbund kanske har extra bra arbetsvillkor. Konflikter och 

meningsskiljaktigheter kanske är vanligare i politiska organisationer, där de anställda är 

vana vid politiska debatter. Anställda i ideella organisationer kanske drivs framförallt av 

värderingar och ideal, snarare än att tjäna pengar. Anställda i en organisation som styrs 
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av medlemsdemokrati kanske har större möjligheter att påverka sitt arbete. Om en hel del 

oavlönat arbete utförs ideellt av volontärer eller medlemmar kanske det sätter press på de 

anställda att arbeta hårdare. Det kanske är annorlunda att arbeta i en organisation som 

enbart är till för medlemmarna, istället för ägare, kunder, och/eller brukare. För mig som 

författare verkar det rimligt att i alla fall några av dessa påståenden skulle kunna stämma, 

och den här uppsatsen kommer därför inrikta sig på att undersöka avlönat arbete i ideella 

organisationer. För att kunna undersöka arbete i ideella organisationer behövs 

bakgrundskunskap på två nivåer: kunskap om den ideella sektorn och ideella 

organisationer generellt, samt tidigare forskning om arbete i ideell sektor.  

Den ideella sektorn internationellt och i Sverige 

Det finns flera olika begrepp för att beskriva och definiera den sektor som utgörs av 

organisationer som varken är offentliga eller privata vinstdrivande. Internationellt, i 

engelskspråkig litteratur, används begreppet nonprofit sector, icke vinstdrivande sektor. 

I Frankrike diskuteras l’économie sociale, den sociala ekonomin (Salamon & Anheier, 

1997). I Sverige har sektorn vanligtvis inte beskrivits med något samlat begrepp, men 

ideella sektorn och folkrörelserna har varit vanliga benämningar. Under början av 2000-

talet har även begreppet civilsamhälle eller det civila samhället blivit vanligare. 

Statistiska Centralbyrån definierar civilsamhället som ”en arena skild från staten, 

marknaden och det enskilda hushållet där människor, grupper och organisationer agerar 

kollektivt för att uppnå gemensamma intressen” (SCB, 2012).  

I Defining the nonprofit sector – A cross-national analysis (Salamon & Anheier, 1997) 

lanserades klassificeringssystemet för ideella organisationer ICNPO (The International 

Classification of Nonprofit Organizations). Det utgår från vad de kallar den strukturella-

operationella definitionen, med fem kriterier för att en organisation ska räknas som 

tillhörande nonprofit-sektorn. Kriterierna är att verksamheten ska vara organiserad, 

privat, icke vinstdrivande/vinstutdelande, självstyrande och innehålla ideella inslag.  

Eftersom den här uppsatsen avser att undersöka arbete i svenska ideella organisationer är 

det nödvändigt att känna till om det är något som särskiljer den svenska ideella sektorn 

från den i andra länder. Utmärkande historiskt har varit att en mycket stor andel av den 

svenska befolkningen varit medlemmar i en eller flera föreningar, och en stor andel 

invånare som deltagit aktivt i föreningsverksamhet. Svenskt föreningsliv har särskilt 

präglats av medlemskap och demokratiska beslutsformer (Vogel, Amnå, Munck, & Häll, 

2003). Organisationerna har till ovanligt stor del varit inriktade på att påverka eller 

förändra samhället, och är ofta sammanslutningar av människor med liknande intressen 

eller åsikter (Lundström & Wijkström, 1997).  

Den ideella sektorn internationellt har till skillnad från den svenska främst varit inriktad 

på service och tjänsteproduktion, ofta inom välfärdssektorer som barnsomsorg, vård och 

utbildning (Salamon, 1997). I Sverige har sådana uppgifter istället nästan uteslutande 

varit en angelägenhet för kommuner, landsting och stat (Tillväxtverket, 2012).  

De svenska folkrörelserna kan ses som det mest typiska uttrycket för den svenska ideella 

sektorns särart. Det finns ingen allmänt accepterad akademisk definition av vad som utgör 

en folkrörelse, men begreppet har sin grund i de stora organisationerna som föddes kring 
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sekelskiftet mellan 1800-tal och 1900-tal. Till de traditionella folkrörelserna brukar 

arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen räknas; också idrottsrörelsen 

omnämns ofta, även om den tillkom senare. Några faktorer som är gemensamma i flera 

definitioner av begreppet folkrörelse är att den ska vara fast organiserad, ha stor 

anslutning, vara demokratisk och ideell (Engberg, 1986). De svenska folkrörelserna har 

präglat svensk ideell sektor genom att de allra flesta ideella organisationerna är 

uppbyggda enligt samma organisatoriska modell som folkrörelserna (Chartrand, 2004).   

I januari 2010 fick Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag av regeringen att kartlägga 

det svenska civilsamhället. Rapporten ”Det civila samhället 2010” (SCB, 2012), 

undersökte medlemskap, anställningar och ekonomiska aspekter av svensk ideell sektor. 

I tabell 1 redovisas antalet anställda, ideellt arbetande, och medlemmar i de respektive 

verksamhetsområdena definierade av SCB. De traditionella folkrörelsernas storlek kan 

ses i kategorierna Rekreation och kultur (idrottsrörelsen), opinionsbildning och politik, 

social trygghet och bransch-, yrkes- och fackföreningar (arbetar- och nykterhetsrörelsen) 

samt religiös verksamhet (frikyrkorörelsen). Värt att notera är antalet anställda i religiös 

verksamhet, där den stora majoriteten är anställda i Svenska kyrkan, som sedan den 

skildes från staten räknas som en ideell organisation.  

Tabell 1. Heltidsanställda, ideellt arbetande och medlemsantal i tolv 

huvudverksamhetsområden inom det svenska civilsamhället, hämtade från SCB-

rapporten ”Det civila samhället 2010” (SCB, 2012). Samtliga siffror gäller år 2010.  

Verksamhetsområde Medeltal 

heltids-

anställda 

Antal ideellt 

arbetande 

Antal 

medlemmar 

Rekreation och kultur 16 429 794 866 7 406 572 

Utbildning och forskning 11 406 118 575 1 243 613 

Hälsa 2 119 7 997 118 901 

Social trygghet 6 101 62 521 3 676 215 

Miljö och djurskydd 718 12 202 333 847 

Bostäder, social och samhällelig utveckling 1 401 78 156 1 268 616 

Opinionsbildning och politik 5 702 255 961 3 790 405 

Stiftelser, insamlande verksamheter 8 333 80 275 67 244 

Internationell verksamhet 2 373 11 679 114 595 

Religiös verksamhet  27 069 118 616 7 187 701 

Bransch-, yrkes- och fackföreningar 6 595 119 198 4 051 957 

Annan verksamhet 132 6 520 99 040 

    

Totalt 88 378 1 660 046 29 357 706 

 

Till viss del håller den svenska ideella sektorn på att förändras. Antalet medlemmar, 

avlönade, och ideellt arbetade timmar i politiska organisationer, fackföreningar och 

intresseorganisationer har minskat, samtidigt som antalet organisationer, anställda och 

ideellt engagerade i service och välfärdsproduktion ökat något (Wijkström & Einarsson, 

2011). Trots det är den låga andelen ideella utförare i välfärd och tjänsteproduktion 

fortfarande en svensk särart (Linderyd, Ardin, & Rickne, 2012). 
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Arbete i ideella organisationer 

Teorier och begrepp inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet har på olika 

sätt applicerats på arbete i ideella organisationer. Det verkar gå att hitta skillnader mellan 

att arbeta i en ideell organisation jämfört med att arbeta i vinstdrivande företag eller 

offentlig sektor, särskilt när det gäller drivkrafter och inställningen till arbetet och när det 

gäller arbetsvillkor. 

Flera studier har undersökt drivkrafter, värderingar och motivation i relation till arbete i 

ideella organisationer. Exempelvis undersökte Lyons et al. (2006) arbetsrelaterade 

attityder hos 549 kanadensiska tjänstemän i privat, offentlig och ideell sektor. De fann 

inga större skillnader mellan privat och offentlig sektor, men lyfte fram några punkter där 

ideell sektor utmärkte sig. De anställda där var inte lika intresserade av karriär som de 

övriga. Istället värderade de den inre tillfredsställelsen och samhällsnyttan deras arbeten 

gav högt. Liknande fynd gjorde Narcy (2011) i en jämförelse av data från 93 038 franska 

anställda i privat, offentlig och ideell sektor. De anställda i ideell sektor skilde sig från 

anställda i övriga sektorer genom att de motiverades mer av organisationens sociala 

uppdrag och mindre av ekonomisk kompensation. Serra, Serneels och Barr (2010) visade 

i en studie på 227 etiopiska sjuksköterske- och läkarstudenter att graden av rapporterad 

inre motivation hos studenterna predicerade deras val av sektor. De studenter som i hög 

grad motiverades av filantropiska och prosociala värderingar sökte sig oftare till arbeten 

i ideell sektor.  

Fazzi (2011) intervjuade 200 italienska socialarbetare och fann att de som arbetade i 

ideella organisationer var mer nöjda med sitt arbete än de i offentlig sektor, eftersom de 

uppfattade att de kunde arbeta mer i linje med de egna värderingarna. Becchetti, Castriota 

och Depedri (2013) använde sig av enkätdata från 4 134 anställda i 320 italienska 

kooperativ för att undersöka anställda som bytt bransch från privat sektor till ideell sektor. 

De fann att branschbytarna var mer nöjda med arbetet i den nya branschen och att de 

motiverades framförallt av inre faktorer. Lee (2015) undersökte hur nöjda chefer i ideell 

sektor var med sina arbeten, och fann att stolthet över organisationen och graden av 

autonomi hos de anställda spelade roll för nöjdheten. Word och Park (2015) genomförde 

en enkätundersökning bland 430 amerikanska chefer som arbetade i ideella 

organisationer. De fann att inre motivation spelade stor roll för deras val av arbetsplats.  

Pestoff och Vamstad (2014) fann i en enkätstudie att personal på svenska kooperativa 

förskolor starkt föredrog att arbeta i ideella förskolor jämfört med att arbeta i privat eller 

offentlig regi. Förskolepersonalen beskrev att de motiverades av att ha ett meningsfullt 

arbete och av att ha stort inflytande på arbetsplatsen. Jaskyte (2014) analyserade 665 svar 

i en internationell enkätstudie och fann att anställda i ideell sektor värderade ett 

meningsfullt arbete högre än en bra lön, till skillnad från anställda i privat sektor.  

Den gemensamma nämnaren i de här studierna verkar vara att anställda i ideella 

organisationer har andra drivkrafter än anställda i andra sektorer. De drivs av inre 

motivation, som värderingar, meningsfullhet i arbetet, samhällsnytta och inre 

tillfredsställelse, men värderar yttre faktorer som lön eller karriär lägre än anställda i 

andra branscher. Det här verkar påverka hur nöjda de är med sina arbeten, men också 

spela roll för att de sökt sig till arbeten i just ideella organisationer.  
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Flera studier har också funnit att arbetsvillkor som exempelvis arbetade timmar och löner 

skiljer sig åt mellan sektorerna. Feeny och Bozeman (2009) jämförde amerikanska 

enkätdata från 430 anställda i ideell sektor och 790 anställda i offentlig sektor. Studien 

fann att chefer i ideell sektor arbetade signifikant mer (50,55 timmar i veckan i snitt) än 

chefer i offentlig sektor (45,06 timmar i veckan i snitt). I studien av Becchetti et al. (2013) 

visade det sig att de som bytt arbete från privat till ideell sektor fick högre flexibilitet i 

arbetstiderna, men sällan högre löner. Anställda i ideell sektor arbetar ofta fler timmar än 

anställda i offentlig sektor (Feeney & Bozeman, 2009), men har mer flexibla tider 

(Becchetti et al., 2013) och verkar ha lättare att balansera arbete med familjeliv 

(Tremblay, 2012), vilket de oftare verkar tycka är en viktig faktor för att välja arbete (Lee 

& Wilkins, 2011).  

Hallock (2000) visade i en forskningsgenomgång att anställda i ideell sektor hade lägre 

löner och mer sällan fick prestationsbaserade ersättningar, jämfört med privat och 

offentlig sektor. Även Narcys (2011) franska data och den etiopiska undersökningen av 

Serra et al. (2010) visade på lägre löner i ideell sektor. Hatzfeld (2014) undersökte 

prestationsbedömningar av anställda vid tyska ungdomscenter och fann att det är svårt att 

mäta prestation i ideell sektor. Devaro och Bookshire (2007) använde en amerikansk 

enkätundersökning med 673 anställda i ideell sektor och fann att de mer sällan 

utvärderades utifrån prestation. La Piana (2010) lanserade begreppet the non-profit 

paradox, non-profit-paradoxen. Trots att ideella organisationer ofta lyfter fram 

humanistiska och egalitära värderingar och ofta engagerar sig för social rättvisa, är det 

vanligt, menar La Piana, att anställda i ideella organisationer har dåliga villkor. Samma 

problem togs upp av Weisberg (2013), som tar upp sämre löner, mål som inte går att 

uppnå, höga krav på lydnad, och långa arbetstider med inslag av obetalt arbete som 

exempel på paradoxen. 

Forskningen visar alltså att personal i ideella organisationer är nöjda med sina arbeten. 

Samtidigt har de ofta dåliga arbetsvillkor, exempelvis när det gäller löner och arbetstider. 

En förklaring till att de anställda ändå är nöjda verkar kunna vara att de har valt att arbeta 

i ideell sektor av andra skäl än pengar, eftersom de oftare än andra drivs av inre 

motivation, som viljan att göra något gott för andra, eller att leva upp till sina värderingar. 

Det verkar heller inte så konstigt att de mer sällan får prestationsbaserade ersättningar, 

med tanke på att deras arbete är svårt att mäta, och att de inte verkar motiveras av 

ekonomiska ersättningar i samma utsträckning som anställda i andra sektorer. 

Den överväldigande majoriteten av den ovan redovisade empirin när det gäller arbete i 

ideell sektor kommer från data i andra länder än Sverige. Dessutom handlar det ofta om 

arbete i andra typer av ideella organisationer än de som är typiska i Sverige: framförallt 

rör det sig om arbeten som i Sverige faller under den allmänna välfärden och främst utförs 

i offentlig sektor. När det kommer till arbete i svensk ideell sektor har det varit svårt att 

hitta tidigare forskning. Endast en av artiklarna ovan (Pestoff & Vamstad, 2014) är från 

Sverige. Annars kommer en sociologisk doktorsavhandling (Chartrand, 2004) om arbete 

i svensk ideell sektor närmast ansatsen i den här uppsatsen. När Chartrand valde att 

undersöka avlönat och ideellt arbete i den svenska ideella sektorn valde han dock att 

bortse från folkrörelserna för att istället fokusera på välfärdsproducerande organisationer. 
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En av hans slutsatser var att arbetet i den typen av organisationer till stor del präglades av 

hur arbete i svensk offentlig sektor ser ut (Chartrand, 2004), vilket skulle kunna tyda på 

skillnader jämfört med arbete i svenska folkrörelser. 

Syfte 

Sveriges särart när det kommer till ideella organisationer och ideellt engagemang är de 

stora, demokratiska, medlemsdrivna folkrörelserna, och den relativa avsaknaden av 

privata men icke-vinstdrivande aktörer inom välfärdssektorn. När de svenska 

folkrörelserna studerats har fokus lagts på medlemmarnas roll i organisationerna, medan 

avlönat arbete inte undersökts i samma utsträckning. När avlönat arbete i ideell sektor har 

undersökts utanför Sverige har forskningen främst inkluderat organisationer med annan 

inriktning och andra principer än de svenska folkrörelserna (Chartrand, 2004). 

Det ser alltså ut som att det finns mer kunskap att hämta när det kommer till avlönat arbete 

i svenska folkrörelser och avsikten är därför att undersöka detta. Begreppet folkrörelser 

definieras fortsättningsvis som organisationer som antingen tillhör de traditionella 

folkrörelserna arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, och frikyrkorörelsen, eller som 

beskriver sig själva som folkrörelser och uppfyller kriterierna fast organisation, stort 

medlemskap, demokratisk styrelseform och ideellt engagemang (Engberg, 1986). 

Avsikten är att i den här uppsatsen undersöka idéburna organisationer, som är till för 

medlemmarna snarare än för att producera varor och tjänster, eller för att gynna 

medlemmarna rent ekonomiskt. Detta utesluter således organisationer som exempelvis 

samfälligheter, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, kooperativ, stiftelser, 

idrottsföreningar på elitnivå, välfärdsproducenter och insamlingsorganisationer. Kvar 

finns exempelvis fackföreningar, idrottsföreningar, politiska organisationer, 

nykterhetsorganisationer, religiösa organisationer, intresseföreningar och 

fritidsorganisationer.  

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om avlönat arbete i svenska folkrörelser 

genom att undersöka de anställdas upplevelser av sådant arbete. Deras  perspektiv skulle 

kunna leda till en bättre förståelse av eventuella särarter när det kommer till arbete i 

svenska folkrörelser, och skulle kanske kunna användas av organisationerna själva för att 

gynna deras arbete. Uppsatsens övergripande frågeställning är således: Hur beskriver 

anställda i svenska folkrörelser sina arbeten? Inom ramarna för frågeställningen ryms 

följande delfrågeställningar: Vilka drivkrafter beskriver de anställda? Hur beskriver de 

sina arbetsvillkor, som lön, arbetstider och arbetsbelastning? Hur verkar folkrörelsens 

organisationsform påverka deras arbete? 

Metod 

Informanter 

Nio intervjupersoner rekryterades genom en kombination av riktat urval och 

bekvämlighetsurval. En förfrågan om att delta i en intervjustudie kring avlönat arbete i 

ideella organisationer lades ut på sociala medier, vilket ledde till att två intervjupersoner 

rekryterades. En av dessa var ytligt bekant med författaren, och en av dem hade varit 

arbetskamrat med författaren under en månad, dock på en annan arbetsplats än 

intervjupersonens nuvarande. Övriga sju intervjupersoner rekryterades genom förfrågan 
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via arbetsplatsens e-post. Tre av dessa kontaktades personligen i sin egenskap av chefer 

och ledare; övriga fyra kontaktades via arbetsplatsens allmänna e-postadress. 

Informanterna hade olika stor erfarenhet av arbete i ideell sektor, där den som arbetat 

kortast på nuvarande arbetsplats varit där i fyra månader, och den som arbetat längst varit 

där i 16 år; en informant hade aldrig arbetat någon annanstans än på nuvarande 

arbetsplats, flera hade tidigare endast arbetat i privat eller offentlig sektor, medan några 

hade arbetat i flera olika ideella organisationer. Inklusionskriteriet för intervjupersoner 

var att de vid tidpunkten för intervjun skulle arbeta avlönat för en folkrörelseorganisation. 

Av de nio intervjupersonerna var åtta kvinnor och en man. Fyra hade chefspositioner, 

varav tre hade högre chefspositioner, antingen på nationell nivå, eller som chef för ett 

stort antal anställda på regional nivå. Fyra informanter hade även tidigare erfarenhet av 

arbete i en annan organisation än den nuvarande. 

Intervjupersonerna arbetade på åtta olika arbetsplatser i sju olika organisationer. För att 

skydda informanternas anonymitet beskrivs organisationerna allmänt, men utan att nämna 

deras namn. De kan kategoriseras på följande sätt (notera att varje enskild organisation 

kan tillhöra flera kategorier): fyra var arbetarrörelseorganisationer; två var fackliga 

organisationer; två var politiska organisationer; tre var intresseorganisationer; tre var 

ungdomsorganisationer. Arbetsplatserna kan kategoriseras på följande sätt: tre nationella 

huvudkontor; fem regionala kontor. Samtliga arbetsplatser låg i Stockholm.  

Urvalet av deltagande intervjupersoner, organisationer och arbetsplatser gjordes för att nå 

en så stor bredd i den kvalitativa informationen som möjligt. Detta gjordes genom att 

intervjua både chefer på olika nivåer och anställda på både nationell och regional nivå, 

anställda i olika typer av folkrörelser, på olika typer av arbetsplatser, med olika 

arbetslivserfarenhet. Ingen hänsyn togs till ålder eller kön i urvalet.  

När nio intervjuer genomförts bedömdes intervjumaterialet ha uppnått en adekvat 

kvalitativ mättnad, varför inga fler intervjuer genomfördes (jfr. Kvale & Brinkmann, 

2009). Ingen person som kontaktades med förfrågan om att delta i uppsatsen avböjde, och 

ingen intervju avbröts i förtid.  

Datainsamling 

Förförståelse 

Författaren har själv erfarenhet av avlönat arbete för ideella organisationer under 

sammanlagt omkring tre heltidsarbetsår, i tre olika organisationer: ett politiskt 

ungdomsförbund, en fackförening och en organisation inriktad på social trygghet. 

Samtliga dessa anställningar har varit på nationell eller regional nivå; ingen har varit på 

chefsposition. Utöver detta har författaren varit aktiv medlem och förtroendevald i fem 

olika ideella organisationer, på lokal, regional och nationell nivå. Organisationerna var 

de tre tidigare nämnda organisationerna samt en ungdomsorganisation och en 

boendeorganisation. Författaren hade ingen teoretisk kunskap om forskning kring arbete 

i ideella organisationer, utöver den genomgång som gjordes för att utforma PM inför 

uppsatsarbetet.  
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Utformning av intervjuguide 

En preliminär, semistrukturerad intervjuguide utformades utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Intervjuguiden innehöll en huvudsaklig allmän del med öppna frågor om 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av arbete i en ideell organisation. 

Utöver den huvudsakliga delen konstruerades specifika frågor att ställa, antingen som 

följdfrågor inom ramen för den allmänna delen, eller som direkta frågor om den allmänna 

delen kunde anses uttömd, men mer information efterfrågades. Syftet med detta var att 

låta informanterna så långt som möjligt själva definiera vilka områden de uppfattade som 

viktiga att berätta om, men samtidigt möjliggöra för specifika frågor i relation till 

uppsatsens delfrågeställningar. 

Den preliminära intervjuguiden testades med en pilotintervju på en intervjuperson som 

inte hade erfarenhet av arbete i ideella organisationer, och några av frågorna justerades 

efter feedback från intervjupersonen och författarens egna noteringar.  

Den slutgiltiga intervjuguiden innehöll, utöver praktisk information kring intervjun och 

intervjudeltagandet, huvudrubriken allmänt, rubriken specifika frågor med 

underrubrikerna motivation, ledarskap, arbetsvillkor, struktur, strategi, samt slutligen 

avslutning. För den fullständiga intervjuguiden, se Appendix 1. 

Genomförande av intervjuerna 

Samtliga intervjuer genomfördes av författaren. Åtta intervjuer genomfördes i enskilda 

rum på intervjupersonens arbetsplats och en av intervjuerna genomfördes i enskilt rum på 

biblioteket vid Stockholms universitet. Intervjuerna var mellan 46 och 80 minuter långa 

(M=64 minuter). Varje intervju inleddes med kortfattad praktisk information samt 

information om frivillighet, konfidentialitet och inspelning, samt inhämtande av 

samtycke. Varje intervju avslutades med en sammanfattning av intervjuaren, för att ge 

intervjupersonen möjlighet att göra korrigeringar eller tillägg.  

Under intervjuerna låg fokus på att främst ställa öppna frågor och relevanta följdfrågor, i 

syfte att inte styra intervjupersonens berättelse. I nästan alla intervjuer ägnades merparten 

av intervjutiden åt allmänna frågor och följdfrågor på dessa. Samtliga frågeområden i 

intervjuguiden togs upp spontant av minst en av intervjupersonerna. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av appen Memo, på en mobiltelefon av märket 

Samsung Galaxy S6. Intervjuerna överfördes till en dator, där de transkriberades 

ortografiskt med hjälp av medieuppspelningsprogrammet VLC Media Player och 

ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Transkribering genomfördes fortlöpande, 

vilket innebar att den i vissa fall gjordes mellan genomförandet av olika intervjuer. 

Analys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med tematisk analys utifrån Braun & Clarke 

(2006). Analysen syftade till att identifera vilka teman som uppkom i intervjupersonernas 

berättelser om arbetet i folkrörelser.  

Braun och Clarke (2006) tar upp ett antal vägval för tematisk analys, vilket ledde till 

följande ställningstaganden: analysen avsåg att försöka ge en rik representation av data i 

alla intervjuer, snarare än att fokusera på någon specifik aspekt, eftersom 
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huvudfrågeställningen var bred. Analysen hade en delvis induktiv, delvis teoridriven 

ansats, vilket tillät både nya teman utifrån intervjudata, eller teman skapade utifrån 

begrepp i tidigare forskning. Syftet med detta var att kunna svara både på den breda 

frågeställningen och på delfrågeställningarna. Frågeställningarna bedömdes bäst kunna 

besvaras genom att utgå från det semantiska innehållet i intervjuerna och en 

essentialistisk/realistisk syn på data snarare än en konstruktivistisk syn.  

Databearbetningen utgick från Braun och Clarkes (2006) beskrivning av tematisk analys 

och genomfördes i fem steg (författarens översättning): 1. Bekanta dig med data; 2. 

Generera preliminära koder; 3. Sök efter teman; 4. Revidera teman; 5. Definiera och 

namnge teman.  

I det första steget (”bekanta dig med data”) transkriberades samtliga intervjuer av 

författaren. Transkriberingen gjordes ortografiskt, vilket innebar att det som 

transkriberades var vad som sades, men att sådant som tonfall, blickar, pauser och 

kroppsspråk inte registrerades. Under transkriberingen noterades preliminära tankar och 

idéer om materialet. Efter att den nionde intervjun transkriberats bedömdes materialet 

som tillräckligt mättat för att gå vidare till nästa steg i analysen. 

Under steg två (”generera preliminära koder”) gicks varje transkribering igenom för att 

koda meningsbärande element inför steg tre i analysen. Med meningsbärande element 

eller dataextrakt menas här grupper av meningar, enskilda meningar, eller delar av 

meningar som bedömdes innehålla information relevant för uppsatsens syfte. Med koder 

avses preliminära kategorier avsedda att beskriva innehållet i ett eller flera 

meningsbärande element.  

När kodningen gjordes exkluderades sådan data som inte bedömdes falla inom ramen för 

frågeställningen, exempelvis information om specifika personer eller 

bakgrundsinformation av praktisk karaktär. I övrigt kodades all data som bedömdes ha 

relevans för uppsatsens syfte. Kodningen genererade 736 dataextrakt i form av stycken, 

meningar, eller delar av meningar. Utifrån dessa skapades 85 olika koder och varje 

dataextrakt tilldelades en eller flera koder. Inga koder var förutbestämda utifrån teori eller 

frågeställning.  

Rent praktiskt gick kodningen till så att varje meningsbärande dataextrakt markerades i 

Microsoft Word, och kommenterades med programmets kommentarsfunktion. I 

kommentaren numrerades dataextraktet, så att exempelvis 1:1 innebar det första 

dataextraktet i den första intervjun och 9:50 det femtionde dataextraktet i den nionde 

intervjun. Vidare tillfogades en eller flera preliminära koder i kommentaren. Därefter 

kopierades det numrerade dataextraktet till ett separat dokument i Microsoft Excel. I 

Excel-dokumentet skapades separata kalkylblad för varje kod, och samtliga dataextrakt 

kopierades in under alla koder där det bedömdes passa in. 

I steg tre (”sök efter teman”) kopierades namnen på samtliga koder in i ett nytt Excel-

dokument, för att kunna flyttas runt och grupperas. Inledningsvis grupperades koderna i 

sex preliminära teman, för att sedan sorteras in under 17 preliminära underteman. Teman 

genererades enbart utifrån koderna, vilket betyder att ingen hänsyn togs till hur många 
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intervjupersoner som bidragit med dataextrakt under respektive tema eller undertema, i 

linje med Braun & Clarke (2006).  

Nästa steg (”revidera teman”) var att se över preliminära teman från steg 3, genom att 

läsa samtliga dataextrakt i respektive tema och undertema, för att se om de preliminära 

temana verkade vara en bra beskrivning av hela det extraherade datamaterialet och om 

varje tema och undertema var tydligt avgränsat från övriga. Vid revideringen avskaffades 

tre huvudteman: Övrigt, Fördelar och nackdelar, samt Motivationsfaktorer, eftersom 

koderna antingen bedömdes passa in under andra teman, eller för att överlappet med andra 

teman var för stort. Koder och tillhörande dataextrakt flyttades därifrån in under de tre 

kvarvarande huvudtemana Organisatoriska faktorer, Individuella faktorer och 

Ledarskap. Alla underteman från Motivationsfaktorer flyttades in under Individuella 

faktorer, medan koder från Fördelar och Nackdelar samt Övrigt sorterades in antingen 

under det nya undertemat Arbetsvillkor, eller existerande teman under Organisatoriska 

Faktorer. Några underteman slogs ihop eftersom de överlappade varandra. Under de tre 

slutgiltiga huvudtemana fanns efter revideringen sammanlagt 12 underteman. 

Under genomgången av koder i steg 4 skrevs en kortfattad sammanfattning av innehållet 

i varje tema och undertema, och dataextrakt som innehöll särskilt talande exempel 

tillfogades med sina nummer. Utifrån detta definierades och fastställdes namn på teman 

och underteman (steg 5, ”definiera och namnge teman”).  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet sätter upp fyra krav på etik i forskning som alla avsågs att uppfyllas 

under arbetet med denna uppsats: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015). 

Informationskravet: Samtliga intervjupersoner informerades om att syftet med intervjun 

var att generera kvalitativ data till en undersökning av lönearbete i svenska ideella 

organisationer, för att användas till en examensuppsats på psykologprogrammet vid 

Stockholms universitet. De informerades om att deltagande var frivilligt och att de hade 

rätt att avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet: Deltagandet var frivilligt och varje intervjuperson tillfrågades om 

samtycke att delta i studien, innan intervjun startade. Intervjupersonerna informerades om 

att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst, antingen under intervjun eller efter och 

att de då skulle exkluderas från undersökningen.  

Konfidentialitetskravet: Ingen intervjuperson ska kunna identifieras i rapporten. 

Inspelningar, transkriberingar och arbetsmaterial sparades i avidentifierat format.  

Nyttjandekravet: När uppsatsen godkänts kommer allt intervjumaterial (inspelningar och 

transkriberingar) att raderas.  

Resultat 

Viktiga begrepp 

För att göra resultatet mer begripligt och läsbart ges här några definitioner av vanliga 

folkrörelserelaterade begrepp som fortsättningsvis kommer dyka upp i resultat och 
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diskussion. Urvalet av begrepp och deras innehåll baserar sig på vad som framkommit i 

intervjuerna, och texten placeras därför i uppsatsens resultatdel. 

Samtliga deltagande organisationer var organiserade på nationell, regional, och lokal 

nivå. På nationell nivå benämndes organisationerna antingen med sina egennamn, eller 

som förbundet. Med förbundet avsågs organisationen som helhet, men också 

organisationens huvudkontor och/eller styrelse. Varje förbund var i sin tur indelat på 

regional nivå, i distrikt eller avdelningar. Dessa överensstämde i stort med Sveriges län 

och regioner. Varje region utgjordes i sin tur av lokala enheter, oftast kallade klubbar 

eller föreningar. Dessa kunde antingen vara geografiska och sammanfalla med 

kommuner och/eller stadsdelar, eller ha någon annan grund, t.ex. arbetsplatser, 

bostadsområden eller intresseområden, beroende på organisationens karaktär. 

Personer som verkade inom organisationerna var antingen anställda tjänstemän eller 

medlemmar. Tjänstemän kunde ha titlar som t.ex. ombudsman, konsulent eller 

kommunikatör. Chefstjänstemän var tjänstemän i någon chefsposition, med titlar som 

t.ex. försteombudsman eller kanslichef. Vanligtvis fanns tjänstemän på förbundsnivå och 

regional nivå, medan tjänstemän på lokal nivå sällan verkade förekomma. Medlemmar 

kunde antingen vara passiva medlemmar, vanligen sådana som betalade medlemsavgift 

men inte deltog i verksamheten, eller aktiva medlemmar, som på något sätt deltog i den 

ideella verksamheten. En del aktiva medlemmar hade blivit förtroendevalda, t.ex. till 

olika styrelser eller utskott, på lokal, regional, eller nationell nivå. Dessa förtroendevalda 

kunde antingen utföra sina uppdrag som ideella, utan ekonomisk ersättning, eller vara 

arvoderade på olika nivå upp till heltidsarvodering.  

Genom att de ”ägde” organisationen, kan medlemmarna jämföras med ägarna i ett privat 

företag, eller medborgarna i exempelvis en kommun i relation till kommunala 

verksamheter. De förtroendevalda kan jämföras med bolagsstyrelser i privat sektor. 

Vanligtvis fanns någon form av ledningsgrupp och/eller arbetsutskott (AU) eller 

verkställande utskott (VU), där ett mindre antal förtroendevalda träffades med tätare 

intervall mellan styrelsemötena, för att hantera akuta ärenden och arbetsleda personal. 

Ofta deltog även chefstjänstemän på sådana möten. En liknande roll kan verkställande 

chefer ha inom privat sektor. 

Med jämna mellanrum samlades medlemmar och förtroendevalda på stora möten för att 

fatta beslut kring organisationen. På förbundsnivå kallades dessa möten ofta för 

kongresser, men även andra namn förekom. På kongressen kunde medlemmarna revidera 

centrala dokument som styr vad organisationen är och hur den fungerar, och anta en 

verksamhetsplan som styr vad organisationen ska göra fram till nästa kongress. Dessutom 

valde de förbundets högsta förtroendevalda, vanligen benämnda förbundsstyrelsen (FS), 

med ansvar för att genomföra kongressens beslut. Kongressen var varje organisations 

högsta beslutande organ, och dess beslut kunde inte ändras förrän vid nästa kongress. 

Motsvarande möten, ofta kallade årsmöten, hölls på regional och lokal nivå, för att fatta 

beslut och välja förtroendevalda där. Den här typen av möten påminner om 

bolagsstämmor i ett aktiebolag, med skillnaden att alla medlemmar har varsin röst i en 

ideell organisation, istället för att antalet röster avgörs av aktieinnehav. 
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Teman och underteman 

För att besvara frågeställningarna bearbetades intervjumaterialet utifrån tematisk analys. 

Analysen gav upphov till tre huvudteman med 12 underteman, vilka redovisas i tabell 2. 

Under varje tema och undertema ges en beskrivning av vad som ingår i temat och av 

informanternas utsagor. Beskrivningen av teman och underteman ackompanjeras av 

illustrativa exempel. En del exempel är redigerade, antingen för att undvika att personer 

eller organisationer identifieras, eller för att delar av dataextraktet inte är relevant i 

sammanhanget. Utöver redogörelser och exempel görs ibland tolkningar eller analyser i 

relation till datamaterialet, medan resonemang i relation till tidigare forskning redovisas 

i uppsatsens diskussionsdel.  

I vissa fall ingår en redovisning av ungefär hur många intervjupersoner som tagit upp en 

viss aspekt av ett tema eller undertema, med beskrivningar som exempelvis ”några” eller 

”många”. Detta ska inte förstås som att något som tagits upp av alla är viktigare än något 

som tagits upp av få, utan är endast avsett som en beskrivning av en aspekt av 

intervjumaterialet (jfr. Braun & Clarke, 2006).  

Tabell 2. Samtliga teman och underteman 

Huvudteman Underteman 

Organisatoriska faktorer Medlemsstyrd folkrörelse 

Organisatoriska vägval 

Specifika egenskaper 

Arbetsvillkor 

Individuella faktorer Personlighet, attityder och bakgrund 

Inre motivation 

Yttre motivation 

Organisationen som motivator 

Ledarskap Befogenheter och förutsättningar 

Förhållningssätt 

Ledarpraktiker 

Brister och svårigheter 

 

Organisatoriska faktorer 

Under huvudtemat organisatoriska faktorer redogörs för de olika sätt som själva 

organisationen påverkade intervjupersonernas arbete. Undertemat ”medlemsstyrd 

folkrörelse” handlar om hur den specifika folkrörelseformen påverkar arbetet, framförallt 

genom medlemsstyrningen. I nästa undertema beskrivs organisatoriska vägval, bland 

annat kring rekrytering och professionalisering. Båda dessa underteman handlar om 

faktorer som verkar vara gemensamma för alla deltagande organisationer. Undertemat 

specifika egenskaper handlar istället om det som särskiljer några av organisationerna från 

folkrörelseorganisationer i allmänhet, och hur detta påverkar arbetet. Slutligen handlar 

undertemat arbetsvillkor om villkor som exempelvis lön och arbetstid i respektive 

organisation. 
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Medlemsstyrd folkrörelse 

Vissa centrala egenskaper hos en folkrörelse återkom hos många av intervjupersonerna. 

Dessa utgör det första undertemat under organisatoriska faktorer. Att organisationen inte 

var vinstdrivande, att den var idéburen, och att den styrdes av och finns till för 

medlemmarna, var faktorer som på olika sätt verkade påverka arbetet. 

Genom att organisationen inte var vinstdrivande upplevde flera av informanterna att deras 

arbete blev friare. De behövde inte ta hänsyn till kortsiktiga vinstkrav, det blev lättare att 

våga ta nya initiativ, och andra värden än de rent ekonomiska hamnade i förgrunden när 

verksamheten skulle utvecklas eller utvärderas med utgångspunkt i medlemsnyttan. En 

informant jämförde också med offentlig sektor som upplevdes som mer trögrörlig, mer 

avogt inställd till nya idéer och initiativ, och samtidigt ofta påverkad av näringslivets 

synsätt och praktiker. 

Många intervjupersoner återkom till att ledstjärnan i arbetet var att verkställa 

medlemmarnas beslut. Organisationerna var till för, och styrdes av, medlemmarna. De 

fattade beslut på årsmöten och kongresser. De förtroendevalda medlemmarna tolkade 

besluten, och gav direktiv till tjänstemännen, som skulle verkställa dem. Ingen 

intervjuperson ifrågasatte förhållandet mellan medlemmar och tjänstemän. I den mån 

medlemsstyrningen orsakade svårigheter för personalen sågs detta som utmaningar som 

var viktiga att möta, och något som var värt besväret för att bevara medlemsstyrningen. 

Men organisationen är en organisation utifrån vad medlemmarna önskar, och 

önskar medlemmarna inget annat så måste organisationen anpassa sig. 

Organisationen kan inte bestämma hur den ska se ut för medlemmarna, tvärtom. 

Och då får man acceptera det, eller så får man jobba nån annanstans. (Informant 7) 

En baksida med medlemsstyrningen som togs upp av flera intervjupersoner, var att 

medlemmar och förtroendevalda inte i första hand intresserade sig för tjänstemännens 

arbete. Diskussioner på kongresser, årsmöten och styrelsemöten handlade oftare om andra 

frågor som bedömdes som viktigare för organisationens medlemmar, vilket ibland ledde 

till problem för tjänstemännen. I några fall uppfattade intervjupersonerna det som att en 

ideellt arbetande förtroendevald ledning inte heller hade den tid som krävdes för att 

arbetsleda och ta ansvar för personalen. Ett annat problem, särskilt på regional nivå, var 

att den förtroendevalda ledningen byttes ut ofta, vilket ledde till kontinuitetsproblem i 

ledningen av personalen.  

Trots att medlemmarna och de förtroendevalda formellt besitter all makt i en 

medlemsstyrd organisation, beskrev många intervjupersoner att de i praktiken hade stort 

inflytande över verksamheten. Detta kunde ske genom att producera beslutsunderlag till 

förtroendevalda, genom frågor och förslag, och genom att själv bestämma över det 

dagliga arbetet. Flera faktorer verkade vara viktiga för att möjliggöra tjänstemännens 

inflytande: en större kunskap om den dagliga verksamheten jämfört med medlemmar och 

förtroendevalda, bristande engagemang från medlemmar och förtroendevalda, och en 

ständig närvaro i verksamheten. 
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Många intervjupersoner beskrev både sig själva och andra tjänstemän som personer med 

starka viljor. Ofta fanns en bakgrund av engagemang, i den egna organisationen eller i 

andra, som hade lett till att personen sökt sig till att arbeta för en folkrörelse. Den specifika 

organisationens inriktning var också något som verkade leda till att engagerade 

människor med starka viljor sökte sig till arbetet. De starka viljorna beskrevs av chefer 

som en utmaning och ibland ett problem, medan tjänstemän beskrev problem med chefer 

som inte tog hänsyn till deras idéer och åsikter. Både chefer och tjänstemän beskrev starka 

viljor som en naturlig del av arbetet i en folkrörelse. 

Flera intervjupersoner beskrev problem relaterade till otydliga roller. I vissa 

organisationer kunde tjänstemän samtidigt vara förtroendevalda, vilket kunde orsaka 

otydlighet om vilken ”stol” personen egentligen satt på vid ett givet tillfälle. En annan 

aspekt av rollproblem var av mer personlig karaktär. Att vara vän med andra tjänstemän, 

förtroendevalda, chefer eller medlemmar var ofta en naturlig effekt av att engagera sig i 

samma organisation. Detta orsakade problem när två personer som var vänner befann sig 

i en situation där den ena behövde fatta beslut som rörde den andres arbete.  

Alla intervjupersoner beskrev utmaningar i relation till andra intressenter i 

organisationen. Figur 1 illustrerar de olika möjliga interaktionerna mellan anställda och 

medlemmar på olika nivåer. Relevant i det här sammanhanget blir relationerna ”i sidled”, 

mellan anställda och ideella. 

 
Figur 1. Relationer mellan intressenter i en folkrörelse 

Nä, så är det ju. Man har ju väldigt mycket att ta hänsyn till, så man är ju den här 

spindeln liksom. Sen liksom ändå så har man ju direktiv uppifrån och nerifrån och 

från sidorna, man har verksamhetsassistenterna, man har ombudsmännen, man har 

styrelsen, man har andra arbetsgrupper, man har förbundsstyrelsen, man har 

kongressen och liksom allting det här. Så att det är en väldig balans, är det. 

(Informant 1) 

Cheferna pratade utförligt om tät kontakt med förtroendevalda på samma nivå. De 

förtroendevalda var formellt överordnade cheferna, vars uppgift var att verkställa de 

förtroendevaldas beslut, vilka i sin tur ofta var tolkningar av medlemmarnas beslut. 

Chefer på nationell nivå beskrev få interaktioner med medlemmar på basnivå, medan 

chefer på regional nivå i praktiken interagerade med medlemmar på samma sätt som 
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tjänstemännen. Alla chefer såg det som en central uppgift att försöka genomföra 

medlemmarnas vilja. 

Som redan nämnts hade chefer i praktiken stort informellt inflytande över de 

förtroendevalda, och alla chefer beskrev att de såg detta som en utmaning och medvetet 

tog steg tillbaka för att inte påverka de förtroendevalda och inskränka deras makt. En 

annan utmaning var att hantera förändringar bland de förtroendevalda i samband med 

årsmöten eller kongresser, då prioriteringar och arbetssätt snabbt kunde ändras och 

cheferna hade en viktig uppgift i att hantera övergången och hålla verksamheten stabil 

under tiden. 

Tjänstemännen beskrev samspel med både medlemmar och förtroendevalda. Att hjälpa 

medlemmar på olika sätt var ofta en primär arbetsuppgift för tjänstemännen, och många 

hade också som arbetsuppgift att hjälpa de förtroendevalda med olika saker. 

Arbetsuppgifterna kunde handla både om praktisk service och om att stärka 

organisationen på olika sätt, t.ex. genom att närvara på möten. I vissa fall, på mindre 

arbetsplatser, fanns inga chefstjänstemän. Då arbetsleddes istället tjänstemännen direkt 

av de förtroendevalda. På större arbetsplatser där chefstjänstemän fanns, arbetsleddes de 

av de förtroendevalda och var i sin tur de som arbetsledde personalen. 

Några tjänstemän beskrev det som problematiskt att arbetsledas direkt av ideella 

förtroendevalda eftersom de inte alltid hade tillräckligt med tid och kompetens och inte 

prioriterade arbetsledningen. Ett annat problem som togs upp var förtroendevalda och 

medlemmar som fattade beslut som påverkade tjänstemännen negativt eller som 

tjänstemännen inte höll med om. Dubbla roller som beskrevs ovan var en annan utmaning 

som beskrevs av flera tjänstemän. Kontakten med medlemmarna beskrevs av många som 

givande, men ibland också som en källa till frustration, när medlemmarna ställde för höga 

krav på tjänstemännen och ibland kom med rena hot eller trakasserier, något som flera 

tjänstemän beskrev. 

Organisatoriska vägval 

Det andra undertemat under huvudtemat organisatoriska faktorer handlar om olika vägval 

i organisationerna, och vilka konsekvenser det verkade få för arbetet. Där en del 

organisationer beskrevs som flexibla och nytänkande, beskrevs andra som långsamma 

och traditionsbundna. Vissa organisationer hade livlig medlemsaktivitet och en stark 

folkrörelseidentitet, medan andra rörde sig mot att bli mer professionaliserade och 

inriktade på tjänster och service som kunde konsumeras av mer passiva medlemmar. En 

annan dimension handlade om personalpolitiken: ska de anställda framförallt komma 

inifrån organisationen, eller kan vem som helst oavsett organisatorisk bakgrund arbeta för 

en folkrörelse? Många intervjupersoner diskuterade också huruvida organisationen 

klarade av att leva upp till sina egna värderingar när det kom till personalen, gällande 

inflytande och arbetsvillkor. En tolkning är att alla dessa vägval kan förstås som en 

konflikt mellan idealism och pragmatism. 

Många chefer beskrev förändring och även professionalisering som något önskvärt och 

nödvändigt, medan flera tjänstemän såg förändring som något som riskerade att leda till 

att organisationen tappade sin folkrörelsekaraktär. Några tjänstemän beskrev förändring 
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som närmast synonymt med professionalisering vilket sågs som negativt, medan andra 

beskrev förändring och nytänkande som något positivt och som inte nödvändigtvis 

behövde leda till att organisationen skulle bli mindre av en folkrörelse. 

[J]ag jobbade på förbundet i två år också. Då var ju förbundet inne på att vi skulle 

ju inte vara en folkrörelseorganisation, vi skulle vara ett servicecenter, 

försäkringsbolag. Och den diskussionen är ju fortfarande, ska vi vara ett 

försäkringsbolag eller ska vi vara en folkrörelse. (Informant 3) 

Parallellt med skiljelinjerna mellan professionalisering och folkrörelse fanns i flera 

organisationer en diskussion kring rekrytering. En tolkning är att en del av 

folkrörelsetraditionen har varit att rekrytera inifrån, bland medlemmar och 

förtroendevalda, medan rekrytering utifrån är en del i professionalisering av 

organisationerna. 

Flera intervjupersoner beskrev problem som uppstod när personal rekryterades utan att 

ha erfarenhet inom organisationen, t.ex. genom att personen inte förstod 

organisationsstrukturen, tankesättet, eller medlemmarnas önskemål. En aspekt som 

många tog upp var att det var viktigt att personalen skulle dela organisationens 

värderingar. Särskilt känsligt var det med chefer som kom utifrån och inte delade 

organisationens värderingar. Några av intervjupersonerna hade själva ingen bakgrund i 

organisationen de arbetade i, och ingen av dem upplevde det som ett problem för egen 

del. I samtliga fall fanns en bakgrund som antingen medlem eller tjänsteman i andra 

ideella organisationer, vilket kan ha minskat problemet med att de rekryterats utifrån.  

[M]an ville ha återigen den här professionaliseringen. När jag började ’97 var det 

väldigt mycket snack om att chefer inifrån rörelsen ofta blir dåliga chefer, man 

behöver inte, bara för att man är en bra ombudsman behöver man inte bli en bra 

chef, liksom. Så var det ju. En del var bra, en del var inte bra. Och då fick man för 

sig att man skulle börja ta folk utifrån istället. (Informant 3) 

Flera intervjupersoner tog upp att det finns en förväntan hos tjänstemännen om att en 

folkrörelse ska vara en bra arbetsgivare med goda villkor för de anställda, men att 

praktiken ser annorlunda ut. De anställda har ingen större formell makt eller inflytande 

över arbetsplatsen, eftersom makten ligger hos förtroendevalda. Även när det gällde 

arbetsvillkor fanns kritik, framförallt mot löner och arbetsbelastning, vilket i några fall 

uppfattades som ett brott mot organisationens egna värderingar. Andra tjänstemän 

upplevde tvärtom att organisationen levde upp till sina egna ideal. 

Specifika egenskaper 

Det tredje undertemat behandlar två specifika faktorer som påverkade arbetet i en del av 

organisationerna, utöver de gemensamma egenskaperna och vägvalen som omfattade alla 

organisationer. Organisationens ekonomi var något som i vissa fall påverkade arbetet 

negativt, och hade ett direkt inflytande på personalen. Att vara en ungdomsorganisation 

var också något som satte sin prägel på arbetet.  
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Många informanter tog upp att deras arbetsgivare hade en god och stabil ekonomi, bland 

annat tack vare stora tillgångar och regelbundna inkomster från medlemsavgifter. Några 

intervjupersoner beskrev dock en mindre stabil ekonomisk situation, där organisationen 

hela tiden var beroende av offentliga bidrag och tillfälliga projektmedel för att finansiera 

verksamhet och anställningar. Detta ledde till att många hade otrygga 

projektanställningar, och att det fanns problem med långsiktigheten i arbetet. 

Vill vi göra [det här projektet] måste vi hitta pengar nånstans. Det kommer 

människor med jättebra idéer men det går inte att hitta pengarna. Man ser hur den 

här idéglädjen försvinner liksom, för att det tar för lång tid, det är krångligt och 

sådär. Det är tråkigt, alltså. (Informant 8) 

Några intervjupersoner beskrev problem relaterade till att vara en ungdomsorganisation 

och att ha en ung personal. Intervjupersonerna uppfattade att många konflikter och 

svårigheter delvis berodde på personalens ungdom, något som beskrevs medförde 

bristande mognad, svårighet att hantera känslor, och levnadsvanor som ibland gick ut 

över arbetet. En annan aspekt var att många unga tjänstemän aldrig hade haft något 

tidigare arbete och därför saknade både generell och specifik arbetslivserfarenhet. 

Först och främst att man jobbar med ungdomar […] man är inte särskilt mogen, 

liksom, i den här åldern, inte ens i min ålder. Men kanske liksom att, runt 20 där 

och en bit upp beroende på individ, att då finns det väldigt mycket som krånglar till 

det (skratt). (Informant 5) 

Arbetsvillkor 

Även när det gällde arbetsvillkor, som utgör det fjärde undertemat inom organisatoriska 

faktorer, verkade skillnader finnas mellan de olika organisationerna. Många 

intervjupersoner tog spontant upp olika aspekter av sina arbetsvillkor. Alla, vare sig de 

tog upp arbetsvillkoren spontant eller tillfrågades specifikt om dessa, beskrev aspekter 

hos dem som verkade påverkas av att de var anställda just i en folkrörelseorganisation. 

Organisationens karaktär verkade påverka arbetstider, stress och arbetsbörda, arbetsmiljö, 

lön och förmåner, arbetsupplägg, personalomsättning och jämställdhet, ibland i positiv 

riktning, ibland i negativ riktning. 

En del intervjupersoner, särskilt de på chefsposition, beskrev mycket långa arbetsveckor 

med arbete både på kvällar och helger. Även en del av tjänstemännen beskrev problem 

med att hålla arbetstiderna på en rimlig nivå. En tolkning är att detta berodde på arbetets 

karaktär, där det alltid fanns nya uppgifter och var omöjligt att bli helt färdig. Detta gällde 

särskilt arbete i organisationer som hade stora samhällsförändringar som mål. En annan 

faktor verkade vara personalens eget engagemang. Eftersom många inte bara såg sin 

anställning som ett jobb vilket som helst utan också drevs av ett engagemang, verkade 

detta leda till höga egna krav på prestation. Krav och förväntningar från medlemmarna 

beskrevs också som något som ökade arbetsbelastningen. 
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Kanske… tolv timmar om dagen, sex dagar i snitt. (Informant 2, som svar på hur 

mycket tid hen la ned på arbetet) 

[D]et går ju inte att göra färdigt, jobbet går ju inte att göra färdigt. (Informant 3) 

Ingen tjänsteman beskrev någon press från chefer om att arbeta mycket; samtliga chefer 

tog upp att de såg långa arbetstider och för hög arbetsbörda hos personalen som ett 

allvarligt problem. Flera tjänstemän beskrev tvärtom sina arbetstider som normala, och 

arbetsbelastningen som lagom, eller i något fall till och med för låg.  

Sammantaget kan det tolkas som att folkrörelsernas inriktning och mål, individuella 

faktorer, och chefspositioner, verkar vara faktorer som ökar risken för långa arbetstider 

och hög arbetsbelastning. 

Alla tjänstemän beskrev sin lön som låg, i vissa fall i absoluta tal, i vissa fall jämfört med 

lönen för liknande arbeten inom framförallt privat sektor. Även cheferna beskrev sin lön 

som låg i förhållande till privat sektor. Trots det beskrev många att de var nöjda med 

lönen. Några menade till och med att det skulle kunna vara ett problem om lönen var för 

hög, av ideologiska skäl och i relation till medlemmarna. Många beskrev generösa 

förmåner i form av semester, friskvård, flextid, kompensationsledigt, reseersättning med 

mera. 

Alla intervjupersoner lyfte spontant fram frihet och flexibilitet som något som utmärkte 

deras arbeten. Det fanns en stor frihet att själv lägga upp sin arbetsdag, att prioritera 

mellan arbetsuppgifter, att förlägga arbetstiden, och att styra utförandet av 

arbetsuppgifterna. Dessutom beskrev många intervjupersoner att det fanns stora 

möjligheter att komma med egna initiativ och idéer och se dem förverkligade. Den stora 

friheten i arbetet verkade väga upp många brister i arbetsvillkor.  

Flexibiliteten. Alltså, friheten i att kunna utföra idéer. […] här är det såhär, ”vi 

kanske ska skicka in ett projekt om det här? Vi kanske ska skissa på det och se hur 

det går?” och sen vips, pengar. Det tycker jag är väldigt kul, att det är så himla 

föränderligt och det känns också som att den ideella sektorn i mångt och mycket 

ligger före många privata aktörer. (Informant 6) 

En tolkning är att det blir naturligt att ge mycket frihet till de anställda för organisationer 

som inte drivs av kortsiktigt vinstintresse, där medlemmar och förtroendevalda 

framförallt är fokuserade på annat än de anställda, och där de anställda ofta drivs av ett 

personligt engagemang. 

Några intervjupersoner tog upp jämställdhetsrelaterade frågor. Flera beskrev att tjejer tog 

ett större ansvar och arbetade mer än killar vilket verkade kunna leda till att 

sjukskrivningar och stressrelaterade problem var vanligare bland tjejer. Killar beskrevs 

också som mer konfliktbenägna och mindre samarbetsvilliga än tjejer vilket verkade 

kunna påverka arbetet negativt. 

[V]i är några, tjejer, som har varit assistenter. Och sen har blivit 

verksamhetsutvecklare. Och vi gör ju i mycket högre utsträckning administrativa 
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uppgifter. Killarna går direkt till assistenterna, dom lägger ju inte ner nåt krut på 

det där. Men vi tar ju fram egna listor, det gör ju tjejerna annars på assistentsidan. 

(Informant 3) 

Individuella faktorer 

Under detta huvudtema samlas information om individuella faktorer hos 

intervjupersonerna och hur de påverkade arbetet. Den personliga bakgrunden, attityder 

kring arbete och samhälle, och individernas personlighet var faktorer som verkade 

påverka arbetet. Alla intervjupersoner diskuterade sin motivation, vad de motiverades av 

och vad de inte motiverades av, och en tolkning är att mönstren i vad informanterna 

motiverades av påverkades av deras personlighet, attityder och bakgrund. Utöver 

individernas egna egenskaper verkade organisationen spela roll för deras respektive 

motivation.   

Personlighet, attityder och bakgrund 

Det första undertemat under individuella faktorer handlar om de många olika individuella 

egenskaper som kom upp när intervjupersonerna beskrev sig själva. Några egenskaper 

beskrevs av många av informanterna. Många uppfattade sig själva som lojala till arbetet 

och organisationen. Flera tog upp att de var särskilt intresserade av människor och 

relationerna människor emellan, och många beskrev att de var måna om att hjälpa andra 

människor, både socialt och i arbetet. Flera informanter beskrev sig själva som sociala, 

medan andra beskrev sig som introverta eller berättade att de inte tyckte om att stå i 

centrum. Många beskrev starka ideologiska eller värderingsmässiga övertygelser, och 

några berättade om olika attityder kring arbete. Flera beskrev sig som öppna eller nyfikna. 

Att vilja se stora perspektiv, system och helheter togs upp av några. 

Jag gillar stora perspektiv och jag applicerar gärna stora perspektiv. Om jag ser att 

en liten sak inte funkar tänker jag, varför gör den inte det? Och om man kollar bakåt 

så ser jag att organisatoriskt kanske man kan göra såhär så blir den lilla saken bättre. 

Att man ser en följd. Och då påtalar jag det, samma sak med kollegor. (Informant 

9) 

Men jag skulle säga engagerad. Jag skulle säga att jag är ganska initiativrik. Jag 

kommer ofta på idéer. (Informant 3) 

[D]et handlar ju om hur jag ser på mänskligheten och världen. Samhället och det 

livet vi lever i det. Jag tror på ett samhälle där, där människor är jämlika och jag 

tycker att människor i sig är jämlika. Sen finns det strukturer som gör att vi inte 

lever jämlikt, och det tycker jag att man hela tiden behöver utjämna. (Informant 2) 

Många intervjupersoner tvekade inför frågor om deras personlighet. Några upplevde inte 

alls att de hade en mer fast personlighet, utan beskrev sig som inkonsekventa eller 

föränderliga. Utöver lojalitet och intresse för människor och relationer, som många 

intervjupersoner tog upp, var det svårt att se något tydligt mönster i hur de beskrev sina 

personligheter. 
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Flera informanter beskrev att deras personliga bakgrund påverkat deras arbete och 

yrkesval. Några hade föräldrar som varit aktiva i samma eller andra folkrörelser, och flera 

hade själva varit aktiva medlemmar innan de blev tjänstemän eller chefer. Några beskrev 

också att de hade bakgrund i ideella organisationer generellt, vilket verkade vara en 

tillgång i arbetet på deras respektive arbetsplatser. 

Inre motivation 

Alla intervjupersoner tog upp inre faktorer som motiverade dem i arbetet, vilket det andra 

undertemat handlar om. Att arbeta i linje med de egna värderingarna, att få utlopp för 

engagemang, att vara en del av något större, att få arbeta med människor, att göra skillnad 

för andra och att se resultatet av sitt eget arbete var faktorer som många intervjupersoner 

tog upp. Flera pratade också om personlig utveckling och utmaningar som drivkrafter i 

arbetet. 

Alla intervjupersoner tog upp värderingar och engagemang som viktiga drivkrafter i 

arbetet. Det kontrasterades ofta mot pengar och annan yttre motivation, och mot att arbeta 

i privata, vinstdrivande företag. Att få arbeta med något man tror på och tycker är bra 

verkade vara mycket belönande i sig självt. Det gällde även för de intervjupersoner som 

inte hade bakgrund i den specifika organisationen innan de blev anställda. En baksida 

som några informanter beskrev var att de som tjänstemän ibland tvingades arbeta med att 

verkställa beslut som fattats av medlemmar och förtroendevalda, som de själva motsatt 

sig. En tolkning är att en person som inte på samma sätt drevs av sitt eget engagemang 

kanske skulle ha lättare att verkställa sådana beslut. 

För jag tycker att drivkraften ska inte vara pengar, utan jag tror att jobbar man för 

en ideell organisation så är det en tanke man tror på. Och man levererar, uppfyller 

saker mot det målet, det är belöning nog tycker jag. (Informant 7) 

Flera intervjupersoner tog upp att kontakten med och relationen till andra människor var 

något som var motiverande i sig självt, och att arbetet i en folkrörelse involverade många 

och varierade personliga kontakter. Samtidigt fanns det ibland en risk i det, t.ex. genom 

möten med meningsmotståndare, konflikter inom organisationen eller hot och orimliga 

krav från medlemmarna. 

På det sättet är jag väldigt motiverad. Och det som är motiverande är ju mötet med 

människor och att försöka förbättra nånting. (Informant 9) 

Många informanter beskrev personliga utmaningar, lärande och utveckling som viktiga 

drivkrafter i arbetet. I sammanhanget nämndes aldrig karriär eller rent arbetsrelaterad 

kompetens vilket kan tolkas som att lärande och utmaningar var något motiverande i sig 

självt snarare än som medel för något annat. 

Några beskrev att de hade svårt att hitta motivation för att utföra arbetsuppgifter som de 

inte uppfattade som roliga eller intressanta, exempelvis administrativt arbete. Det kan 

tolkas som människor som framförallt drivs av inre tillfredsställelse och att uppskatta 

arbetsuppgifterna i sig, som konsekvens får svårare att utföra ”tråkiga” arbetsuppgifter. 
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Ja, det är inte min grej, det här är inte det jag ska göra, jag är inte bra på det här och 

det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar med det, det kommer inte bli bra för det 

är, liksom, fel… jag kan inte hitta dom rätta motiven liksom. Då, då blir det jättefel. 

(Informant 8) 

Många intervjupersoner beskrev stor tillfredsställelse i att se resultatet av sina 

ansträngningar, t.ex. i form av en slutprodukt av ett projekt, en lyckad aktivitet, eller en 

förändring hos andra människor. Samtidigt upplevde många att en del av deras 

arbetsuppgifter var diffusa och svåra att mäta, avgränsa och avsluta vilket gjorde att det 

kunde vara svårt att se direkta effekter av arbetet. När det inte gick att se effekter av det 

egna arbetet, eller när den önskade effekten uteblev, beskrev flera att deras motivation 

skadades. 

Yttre motivation 

Det tredje undertemat handlar om yttre motivation, vilket när det togs upp spontant av 

respondenterna framförallt handlade om beröm, uppskattning och feedback. Vanliga yttre 

motivatorer som lön, status, makt eller karriär togs däremot inte upp som motivatorer utan 

diskuterades bara i samband med direkta frågor.  

Feedback och uppskattning från chefer, personal, medlemmar eller förtroendevalda togs 

upp av många som en viktig motivationsfaktor. Särskilt att göra medlemmarna nöjda 

verkade viktigt, vilket går i linje med folkrörelsernas inriktning på medlemsnytta och att 

verkställa medlemmarnas beslut. Några intervjupersoner tog också upp brister i feedback, 

framförallt i samband med problem i ledarskapet, antingen från förtroendevalda eller från 

chefer. 

[J]ag får den feedbacken från mina medarbetare, jag ser att vi åstadkommer och 

producerar och gör verksamhet och utvecklar saker i rätt riktning och den riktningen 

som förbundsstyrelsen har önskat. Jag ser det i att folk i medarbetarundersökningar 

och sånt ändå uttrycker att man trivs bra. (Informant 2) 

Samtidigt som de flesta respondenterna uttryckte missnöje med sin lön, framhöll de att 

lön och pengar inte var viktiga faktorer för deras motivation i arbetet. Nästan alla vände 

sig emot att använda belöningar som incitament för arbete genom bonusar eller 

prestationsbaserad lön, även om det skulle innebära att deras egna löner ökade. Detta 

skulle kunna kopplas till identiteten som folkrörelse, synen på det egna arbetet som 

motiverande i sig, och att många kontrasterar sitt arbete med arbete i privat sektor. 

Ja alltså, jag har ju fått väldigt mycket erbjudanden ifrån det privata. Så hade jag 

varit ute efter bara lönen så hade jag ju inte varit kvar i [organisationen]. (Informant 

1) 

Några informanter tog upp andra yttre motivatorer. Några uppskattade tryggheten som 

anställningen för en folkrörelse gav, och oroade sig över att alternativet skulle vara en 

mer otrygg situation med sämre villkor. Några tog också upp karriär och att deras 

nuvarande anställning skulle kunna vara en merit i framtiden. När respondenterna 

tillfrågades om makt och status svarade några att det kunde motivera, men garderade sig 
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med att de inte intresserade sig av status och makt för sin egen skull, utan för att det kunde 

fungera som verktyg i arbetet och användas för att stärka organisationen. 

Organisationen som motivator 

Det sista undertemat under individuella faktorer handlar om motivationsfaktorer utöver 

de mer personliga inre och yttre motivatorerna. De flesta intervjupersonerna tog upp 

organisationen i sig själv, och faktorer relaterade till den, som motiverande. De beskrev 

stolthet över organisationen, dess arv och traditioner, dess verksamhet, hur den påverkade 

samhälle och medlemmar, och många uttryckte att de motiverades av att stärka själva 

organisationen. 

Alla utom en av organisationerna i den här undersökningen har en historia som sträcker 

sig runt hundra år tillbaka i tiden eller längre. Flera intervjupersoner beskrev stoltheten 

över vad organisationen gjort under historien som en viktig källa till stolthet och 

motivation. Organisationens status i samhället beskrevs också av några som en källa till 

motivation. 

Det vi gör, det är ju inte bara skillnad för oss som är nu, utan det är också att ta till 

vara ett arv som liksom, vi bildades för över hundra år sen och det har tagit mer än 

hundra år att ta oss hit. Och det tar ju liksom inte hundra år att avveckla det. 

(Informant 1) 

Många intervjupersoner motiverades av att själva göra nytta för andra, av att se resultatet 

av sitt arbete, och av att få beröm och positiv feedback från andra. Men även hela 

organisationens arbete, också sådant som respondenterna själva inte var personligen 

inblandade i, beskrevs av flera som motiverande, antingen genom organisationens 

påverkan på samhället eller genom nyttan den tillförde medlemmarna. 

Men… vi är en så pass viktig aktör så att om vi inte fanns, så skulle det ju… jag 

törs inte ens tänka på det. Men att vara del av en organisation som… faktiskt betyder 

saker för människor. Det känns väldigt bra. (Informant 3) 

Att i sitt arbete eller genom organisationen påverka andra människor till att lära sig nya 

saker, till att organisera sig någonstans, eller att bli aktiva i organisationen var något som 

många intervjupersoner beskrev som motiverande. Särskilt de intervjupersoner som 

själva hade bakgrund i olika organisationer verkade tycka att det var viktigt att påverka 

andra i samma riktning. 

I och med att organisationen i sig var viktig för respondenterna, verkade det vara 

motiverande att stärka organisationen. Parallellt med att ha medlemsnyttan och 

medlemmarnas beslut som en ledstjärna, verkade stärkandet av organisationen vara en 

viktig princip och motivationsfaktor som påverkade intervjupersonernas arbete. Även 

personliga förändringar, som ökad kunskap eller breddade erfarenheter, sågs av en del 

medlemmar i ljuset av hur det skulle påverka organisationen och dess styrka.  

Ledarskap 

Det sista huvudtemat är ledarskap. Det var något som togs upp av alla intervjupersoner 

och innehållet bedömdes inte kunna passa in helt under varken organisatoriska faktorer 
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eller individuella faktorer. Eftersom ledarskap verkade vara en viktig aspekt av arbetet 

hade det varit olyckligt att splittra upp innehållet under andra teman eller underteman. 

Under detta tema tas de deltagande chefernas befogenheter upp, tillsammans med 

beskrivningar av ledarskapet i form av chefers förhållningssätt och praktiker. Dessutom 

diskuteras problem och brister i ledarskapet. 

Fyra av de nio intervjupersonerna arbetade i en ledarskapsposition, där två var 

chefstjänstemän på hög nivå, en var heltidsarvoderad förtroendevald på hög nivå, och en 

var chefstjänsteman på regional nivå. De tog alla spontant upp sina arbeten med ledarskap 

och stora delar av deras intervjuer ägnades åt detta. Även flera av tjänstemännen som 

intervjuades tog upp erfarenheter av ledarskap. Under temat ledarskap presenteras alla 

informanters beskrivningar av ledarskap, både eget eller andras, för att ge en så bred bild 

som möjligt. 

Befogenheter och förutsättningar 

Det här undertemat handlar om de yttre ramarna för ledarskap på de olika arbetsplatserna. 

Exakt vilka befogenheter de intervjuade cheferna hade varierade, men gemensamt för alla 

var ansvar för personalen, genom exempelvis schemaläggning och arbetsledning, och ett 

verksamhetsansvar, exempelvis genom planering. Även inom ramarna för detta fanns 

ibland inskränkningar. Några av cheferna tog upp att de inte självständigt fick anställa 

personal. Lönesättning var en annan fråga som flera chefer inte var involverade i. Sådana 

uppgifter låg istället på de förtroendevalda. Gemensamt för alla chefer var att de inte hade 

ansvar eller befogenheter att besluta om övergripande strategiska frågor och mål. Istället 

beslutades den övergripande riktningen av medlemmarna, och mål sattes av de 

förtroendevalda. En av intervjupersonerna var själv förtroendevald och hade därför 

arbetsuppgifter som avvek från chefstjänstemännen i det avseendet; i intervjun låg fokus 

på de mer vardagliga delarna av uppdraget. 

Vad bestämmer jag…? Alltså, hur organisationen ska se ut just här på avdelningen. 

Sen har dom ju sina arbetsbeskrivningar och så här men… vad bestämmer jag 

egentligen? Jag kan ju bestämma vad vi ska… hur vi ska… ”huret”, kan man väl 

säga. (Informant 1) 

Det verkade inte finnas några formella begränsningar för vad de förtroendevalda 

beslutade om. En tolkning var att det istället rörde sig om en förhandling mellan 

chefstjänsteman och de förtroendevalda kring befogenheter och beslut, som kunde ske 

mer eller mindre explicit/formellt. Flera chefer tog upp att de hade informell makt även 

över områden där de inte formellt kunde fatta beslut. Flera chefer tog upp utmaningar i 

samband med detta.  

Det verkade mycket viktigt för chefernas arbete att samarbetet och dialogen med de 

förtroendevalda fungerade bra, vilket cheferna försökte uppnå genom tydlighet, 

kommunikation, och i några fall genom att medvetet kliva tillbaka och ge de 

förtroendevalda utrymme att leda.  

Ingen chef hade något emot de inskränkningar av befogenheter som verkade följa med 

organisationsformen, även om det sågs som en utmaning. Istället beskrevs 
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medlemsstyrningen och de förtroendevaldas engagemang främst som något positivt, och 

centralt för organisationens fungerande. 

Förhållningssätt 

Både chefer och tjänstemän tog upp olika egenskaper, attityder och förhållningssätt som 

viktiga komponenter i ledarskapet på deras respektive arbetsplatser, vilka redovisas i det 

andra undertemat under ledarskap. Tydlighet och tillgänglighet var något som både 

många chefer och många tjänstemän värderade högt. Alla chefer tog upp relationer och 

att se och uppmärksamma individer som en central del av deras ledarskap, något som 

också flera tjänstemän efterfrågade. Flera chefer diskuterade också professionalitet i 

yrkesrollen. 

Både chefer och tjänstemän tog upp tydlighet som en viktig faktor i ledarskapet. Tydlighet 

verkade innebära att chefen var explicit med vad som förväntades av de anställda, gav 

raka besked och tydliga beslut. När direktiv var diffusa och oklara beskrevs detta av några 

tjänstemän som ett hinder i arbetet. Detta verkade inte innebära att cheferna detaljstyrde 

arbetet, eftersom både chefer och tjänstemän ofta återkom till att det gavs stor frihet i 

arbetet. Istället verkade tydligheten handla om att hjälpa tjänstemännen att prioritera, att 

tydliggöra och fördela arbetsuppgifter, och att svara på frågor eller lösa problem. 

Nej men [chefen] är rak, konsekvent, tydlig i sitt ledarskap. Man vet redan vilket 

svar man ska få när man ställer en fråga. Så det, det finns en förutsägbarhet i [hens] 

ledarskap och det tycker jag är bra, i alla fall för mig som person. (Informant 7) 

Flera chefer och flera tjänstemän lyfte fram tillgänglighet och öppenhet som en viktig del 

av ledarskap. Det verkade uppfattas som positivt att lyssna på personalen, ta in förslag, 

och diskutera problem, medan chefer som inte lyssnade eller inte var närvarande i 

verksamheten beskrevs mycket negativt av några tjänstemän. 

Alla chefer tog upp personliga relationer som en viktig del av deras ledarskap. Att försöka 

se varje individ, att anpassa sig efter individen, att visa omtanke om individen, i vissa fall 

även vad gällde individens välmående utanför arbetsplatsen, beskrevs som centralt i de 

intervjuade chefernas ledarskap. 

Man kanske får jobba med ett projekt som man kanske inte tycker är roligt, eller så 

hittar man sätt att göra det roligt. Kanske någon som gillar att, ja men jobba med 

grafisk form, eller att skriva. Då kanske man kan plocka in såna saker i det, så att 

det blir mer meningsfullt eller roligt. (Informant 5) 

Att hålla en professionell distans till de anställda var något som flera chefer och några 

tjänstemän diskuterade i relation till ledarskapsroller. Det verkade vara viktigt att skilja 

på vänskapsrelationer och arbetsrelationer, eller att om nödvändigt helt undvika 

vänskapsrelationer, för att undvika intressekonflikter och negativa personliga 

konsekvenser av arbetsrelaterade beslut. En tolkning är att detta kan vara extra svårt i en 

ideell organisation där chefer och personal ofta förväntas dela ett engagemang och vara 

organisationskamrater. 
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 Ledarpraktiker 

Detta undertema behandlar den andra viktiga komponenten i ledarskap som beskrevs av 

intervjupersonerna: ledarpraktiker, det vill säga saker som cheferna gjorde. Att på ett bra 

sätt hantera konflikter, att motivera personalen, att samordna olika intressen och att 

delegera togs upp av flera chefer. Att ge frihet och ansvar till de anställda var något som 

togs upp som viktigt och positivt av samtliga intervjupersoner. 

Flera chefer tog upp konflikter med personalen som viktiga delar av arbetet. De beskrev 

alla att de var tydliga med vad som gäller, och att de inte undvek att ta konflikter med 

personalen. Att öppet diskutera meningsmotsättningar och att tydligt sätta ned foten 

beskrevs som sätt att ge personalen trygghet och att visa respekt. Flera chefer beskrev 

också att det ibland fanns utmaningar i att få personalen att följa direktiv från chefer, 

vilket kan ses som en effekt av att många anställda i folkrörelser har starka viljor och 

åsikter, erfarenheter av engagemang, och värderar frihet i arbetet. 

[O]ch det finns en sak som är viktig för mig. Och det är att det är aldrig ett problem 

att prata om ett problem oavsett vad det är för ett problem, men om det är nån gång 

som jag kommer reagera väldigt starkt, och inte tycker är okej, är om jag får veta 

att du inte lyft ett problem. Det sammanfattar min utgångspunkt. Och så försöker 

jag verkligen skapa ett klimat och liksom en relation där vi kan prata om både sånt 

som funkar och sånt som inte funkar. Sånt som, och då både i arbetet och på 

arbetsplatsen som liksom har med person att göra, min person och den andras 

person. (Informant 2) 

Alla tjänstemän värderade frihet, flexibilitet och möjlighet till egna initiativ i arbetet, och 

cheferna såg det som en viktig uppgift att ge sina anställda möjlighet till det. Det gjordes 

bland annat genom att delegera, genom att inte detaljstyra, och genom att ibland inta en 

samordnande snarare än styrande roll. I några fall beskrevs friheten som ett problem i 

arbetet, om en uppgift inte var tillräckligt tydligt definierad, men framförallt beskrevs 

frihet som något starkt positivt. 

Brister och svårigheter 

I det sista undertemat behandlas de erfarenheter av problem med ledarskapet på 

arbetsplatsen, som flera tjänstemän och några chefer tog upp. Det handlade om chefer 

som inte tog sitt ansvar, som inte lyssnade på personalen, eller som inte var tillräckligt 

professionella. Några chefer tog också upp organisatoriska problem som försvårade deras 

ledarskap. 

I några fall beskrevs chefer som av olika skäl inte gjorde sitt arbete som chefer. Det fick 

till konsekvens att personalen inte arbetade enhetligt, och orsakade konflikter och 

arbetsmiljöproblem. Dåliga chefer var också något som påverkade relationen till 

medlemmar och förtroendevalda. I några fall verkade dåligt ledarskap hos 

chefstjänstemän hänga ihop med att förtroendevalda i större utsträckning styrde 

tjänstemännens arbete. I andra fall ledde dåligt ledarskap till att tjänstemän inte följde 

beslut fattade av medlemmar och förtroendevalda.  
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Nej, det är ju, det är [chefstjänstemannen] som är chef. Men eftersom [chefen] var 

så svag, under den perioden, så… [en förtroendevald] gick in och petade, [hen] 

kunde ju gå liksom runt såhär och bara gör det där. Folk, en del bara, det tänker jag 

inte göra. Medan andra var, ja ja, sådär. Så att [hen] jobbade ju… [hen] försökte ju 

liksom styra på ett sätt som inte var okej. (Informant 3) 

Några intervjupersoner, både chefer och tjänstemän, tog upp problem relaterade till 

förtroendevalda i rollen som arbetsledning. Problem uppstod när ideella förtroendevalda 

hade till uppgift att arbetsleda personal, men inte hade rätt kompetens, inte hade 

tillräckligt med tid, och prioriterade andra uppgifter än att ansvara för organisationens 

personal, trots att det var styrelsens ansvar. 

[O]ch som faktiskt har det här arbetsrättsliga ansvaret. Istället för att man lägger 

arbetsrättsansvaret på liksom en styrelse som är mellan 20-24, som liksom 

visserligen är jättesmarta och allt sånt men som kanske inte är så intresserade av 

arbetsrättsdelen. Och det, eller intresserade men i alla fall att man inte har tid med 

det. Man har ju liksom, många av dom har ju hållit på med gymnasiet samtidigt 

och… ska börja plugga eller har pluggat samtidigt. (Informant 6) 

Diskussion 

I syfte att, utifrån de anställdas beskrivningar, öka kunskapen om avlönat arbete i svenska 

folkrörelser utformades den övergripande frågeställningen "Hur beskriver anställda i 

svenska folkrörelser sina arbeten?”, och delfrågeställningarna ”Vilka drivkrafter 

beskriver de anställda?”, ”Hur beskriver de sina arbetsvillkor, som lön, arbetstider och 

arbetsbelastning?” samt ”Hur verkar folkrörelsens organisationsform deras påverka 

arbete?”. Med hjälp av en tematisk analys som kombinerade en induktiv och en 

teoridriven ansats formulerades tre huvudteman och tolv underteman ur materialet.  

Kan informationen i den tematiska analysen anses besvara frågeställningarna? 

Delfrågeställningarna om arbetsvillkor, drivkrafter och organisationsformen får alla svar 

i datamaterialet. Under temat organisatoriska faktorer diskuteras stress, arbetsbelastning, 

arbetsvillkor, löner och arbetstider; under temat individuella faktorer diskuteras 

drivkrafter. Organisationsformens påverkan syns under alla tre huvudteman. Eftersom 

metoden är kvalitativ ges naturligtvis inte ett heltäckande, generellt och allmängiltigt svar 

på frågeställningarna, men det går att se tre mönster i materialet. För det första verkar 

många aspekter av arbete i svenska folkrörelser vara som arbete är mest, vilket syns 

tydligast under huvudtemat om ledarskap, med undantag för undertemat om 

befogenheter. När det gäller drivkrafter och arbetsvillkor går resultaten i linje med 

tidigare internationell forskning om arbete i ideell sektor. Slutligen finns här tre områden 

som inte verkar ha diskuterats i tidigare forskning: organisationen som motivator, 

medlemsstyrningen, och relationen till medlemmarna.  

De två sistnämnda områdena bidrar båda med kunskap om avlönat arbete i svenska 

folkrörelser, vilket var syftet med uppsatsen. Å ena sidan pekar resultatet på att 

folkrörelserna inte skiljer sig radikalt från arbete i andra länders ideella organisationer, 

något som inte verkar ha undersökts tidigare. Å andra sidan verkar det alltså finnas några 
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områden, kopplade till folkrörelseformen, som särskiljer sig. Kanske kan den kunskapen 

också användas i framtida forskning för att hjälpa svenska folkrörelser att fungera bättre, 

eller kanske inspirera ideella organisationer i andra länder.  

Att vara anställd i en folkrörelse 

Arbete i en svensk folkrörelse verkar inte skilja sig radikalt från andra typer av arbete. 

Allmängiltiga företeelser som motivation, ledarskap, relationen till olika intressenter, 

konflikter och synpunkter på arbetsvillkor tog alla stor plats i respondenternas 

beskrivningar. Vidare verkade mycket av resultatet gå i linje med vad tidigare forskning 

kommit fram till när det gäller arbete i ideella organisationer internationellt. Det gällde 

framförallt motivation och arbetsvillkor. Här rörde det sig dock om kvalitativa data, och 

en möjlighet skulle kunna vara att arbete i svenska folkrörelser skiljer sig kvantitativt från 

arbete i ideella organisationer i övriga världen. Svenska ideella organisationer verkar vara 

mer demokratiska och idéburna, och deras arbete skiljer sig kanske ännu mer från arbete 

på resten av arbetsmarknaden, jämfört med arbete i andra länders ideella sektor. Ett 

område för framtida forskning att undersöka skulle alltså kunna vara om någon aspekt av 

arbete i svenska ideella organisationer skiljer sig från arbete i ideell sektor i andra delar 

av världen. 

Drivkrafter 

När det gäller drivkrafter var det mycket i intervjupersonernas beskrivningar som gick i 

linje med tidigare forskning. Karriär, lön och prestationsbaserade ersättningar 

intresserade inte informanterna, precis som i tidigare forskning (Jaskyte, 2014; Lyons et 

al., 2006; Narcy, 2011). Istället tog de upp inre tillfredsställelse, att göra något gott för 

samhället, att arbeta i linje med värderingar och att ha ett meningsfullt arbete, även detta 

i linje med empirin från tidigare studier (Becchetti et al., 2013; Fazzi, 2011; Jaskyte, 2014; 

Lyons et al., 2006; Narcy, 2011; Pestoff & Vamstad, 2014; Serra et al., 2010; Word & 

Park, 2015). Intervjupersonerna verkade överlag vara nöjda med sina arbeten, precis som 

i de tidigare studierna (Becchetti et al, 2013; Fazzi, 2011; Pestoff & Vamstad, 2014).  

Ett av den här uppsatsens huvudfynd, som inte verkar ha diskuterats i större utsträckning 

i den tidigare litteraturen, är organisationen som motivator. Många intervjupersoner 

beskrev att de drevs av lojalitet till organisationen, stolthet över organisationen (stolthet 

över organisationen i relation till nöjdhet diskuteras i Lee, 2015, men då i relation till 

både ideell och privat sektor), ett ansvar att förvalta ett historiskt arv, och en vilja att 

stärka organisationen. Det verkar alltså inte enbart handla om den samhällsnytta 

organisationerna spred, utan om organisationerna i sig. Gemensamt för många av de inre 

motivationsfaktorerna som exemplifierats i tidigare studier är att de utgår från individen 

och individens direkta arbete, medan det som beskrivits här handlar mer om att vara en 

del av ett större kollektiv.  

Arbetsvillkor 

Även intervjupersonernas beskrivning av arbetsvillkoren följer den tidigare forskningen. 

Nästan alla intervjupersoner beskriver lönen som låg (i linje med Hallock, 2000; Narcy, 

2011; Serra et al., 2010), och ingen hade omfattande prestationsbaserade ersättningar, 

också i enlighet med tidigare data (Devaro & Bookshire, 2007; Hallock, 2000).  
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Flera tog upp långa arbetsdagar, framförallt cheferna, vilket stämmer överens med Feeney 

och Bozemans (2009) undersökning av arbetade timmar bland chefer i amerikansk ideell 

sektor. När det kommer till tjänstemännen var bilden inte lika entydig. De allra flesta 

menade att de arbetade ungefär normal heltid, men många vittnade om att andra arbetade 

för mycket. Hur den andrahandsinformationen ska tolkas och ställas i relation till att 

tjänstemännens beskrivning av den egna arbetstiden går emot tidigare forskning (Feeney 

& Bozeman, 2009) är svårt att säga. Många av intervjupersonerna beskrev istället hög 

arbetsbelastning, åtminstone periodvis. Kanske är det så att anställda i svenska ideella 

organisationer pressas att vara högproduktiva snarare än att arbeta länge. När det kommer 

till arbetstider beskrev nästan alla att tiderna var flexibla, även det i linje med tidigare 

forskning (Becchetti et al., 2013; Tremblay, 2012).  

Resultatet går delvis i linje med non-profit-paradoxen (La Piana, 2010; Weisberg, 2013), 

genom de dåliga lönerna, hög arbetsbelastning, och ibland bristande inflytande över 

arbetet. Samtidigt verkade de anställda mer nöjda än missnöjda, vilket kanske kan 

förklaras med att deras drivkrafter inte framförallt handlade om den typen av yttre 

faktorer.  

Ledarskapet verkar vara framförallt relationsbaserat, och ge stort utrymme och stor 

flexibilitet till personalen. Det verkar vara viktigt att ha en anställd chef snarare än enbart 

en ideell förtroendevald ledning. När stress och hög arbetsbelastning förekommer, verkar 

det till stor del bero på personalens eget engagemang och medlemmarnas krav, snarare 

än på press från chefer, även det i motsats till non-profit-paradoxen (La Piana, 2010; 

Weisberg, 2013).  

När personalen drivs av engagemang och starka idéer, och när demokrati och inflytande 

för alla är en central del av organisationens funktionssätt, blir en logisk följd att de 

anställda efterfrågar stort frihet och eget ansvar i arbetet. Eftersom de inte framförallt är 

beroende av belöningar eller feedback fungerar de fria tyglarna, så länge chefer, med 

hjälp av medlemmar och förtroendevalda, tydliggör övergripande ramar och riktning för 

organisationen. 

Utifrån det perspektivet går de anställdas situation också att förstå utifrån krav-kontroll-

modellen: intervjupersonerna verkar ha både höga krav (delvis självpåtagna) och hög 

kontroll över det egna arbetet, vilket visat sig vara stimulerande och positivt för hälsan 

(Karasek, 1979). 

Organisationsformen 

Att arbetet påverkades av organisationsformen var genomgående i alla identifierade 

teman. Ledarskapet utgick från organisationens prioriteringar, och chefernas begränsade 

befogenheter var ett resultat av organisationsformen. Hela temat organisatoriska faktorer 

är naturligtvis ett uttryck för organisationsformens påverkan, men även många av 

intervjupersonernas utsagor under temat individuella faktorer går att se i ljuset av 

organisationsformen. Som redan konstaterats gick mycket av det intervjupersonerna sa 

angående arbetsvillkor och drivkrafter i linje med tidigare forskning.  
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Ett andra huvudfynd i uppsatsen är hur organisationsformen påverkar arbetet, och leder 

fram till bland annat de specifika arbetsvillkoren, där det inte är lika lätt att hitta paralleller 

till tidigare empiri. Intervjupersonerna återkom ständigt till den demokratiska 

organisationsformen och medlemsstyrningen, något som inte motsvarats i litteraturen. 

Samma sak gäller den speciella relationen mellan tjänstemän å ena sidan och medlemmar 

och förtroendevalda å andra sidan, och det frekventa överlappet och rörligheten mellan 

kategorierna.  

Tidigare forskning har undersökt varför människor söker sig till arbeten i ideell sektor 

(Becchetti et al., 2013; Lee & Wilkins, 2011; Serra et al., 2010). Deras fynd om 

drivkrafter stämmer överens med vad intervjupersonerna i den här uppsatsen berättat, 

men en annan faktor verkar också spela stor roll: många av informanterna var medlemmar 

innan de blev anställda.  

Uppsatsens tredje huvudfynd rör relationen till medlemmar och förtroendevalda. I de allra 

flesta arbeten behöver personalen ta hänsyn till olika intressenter, som exempelvis kunder 

eller aktieägare, men i den medlemsstyrda och medlemsdrivna organisationen blir 

interaktionerna systematiska och maktrelationen förskjuts från chefer och personal till 

förtroendevalda och medlemmar, så att relationen till intressenter hamnar i förgrunden. 

Frågan kompliceras ytterligare av att tjänstemännen ofta själva varit engagerade 

medlemmar, att tidigare anställda ibland övergår till att enbart vara ideella, att chefer och 

tjänstemän ibland också är förtroendevalda och att förtroendevalda går över till att bli 

chefer. Det är rimligt att anta att det är mycket ovanligt med en sådan rörlighet och ett 

sådant överlapp mellan exempelvis personal och kunder i ett företag. När forskare 

undersökt relationen mellan anställda i ideella organisationer och olika intressenter verkar 

deras fokus dock legat framförallt på yttre intressenter, som medier eller kunder (Balser 

& McClusky, 2005; Krashinsky, 2003).  

Det verkar finnas en röd tråd mellan organisationsformen och vilka som arbetar där. Rent 

konkret sker det alltså övergångar mellan att vara medlem och att vara anställd. Även på 

en mer abstrakt, ideologisk nivå, finns paralleller: en idéburen, icke vinstdrivande, 

medlemsstyrd organisation, har personal som drivs av engagemang och värderingar, som 

inte är särskilt intresserade av lön eller andra yttre belöningar, som är stolta över det 

organisationen gör för sina medlemmar och som tror på och försvarar den demokratiska 

organisationsformen. 

De svenska folkrörelserna är oftast gamla och många av informanterna är stolta över dem. 

Samhället de verkar i är dock föränderligt, och organisationerna utsätts för tryck, både 

utifrån och inifrån. Olika organisationer väljer olika vägar mellan idealitet och 

pragmatism. Här uppstår paradoxer. Ideellt engagemang och inre motivation kan tas som 

intäkt för att låta personalen arbeta mycket för låga ersättningar. Paradoxalt nog kan både 

ökad professionalisering, och krav på att leva upp till idealism, ligga bakom krav på 

förbättringar för personalen. I olika sammanhang beskrevs de vägval som folkrörelserna 

står inför, både i hur de ska se på sin personal, men också hur de ska se på sin 

organisationsform och på sin uppgift i ett förändrat, postmodernt samhälle. I praktiken 

innebär det att organisationerna överväger att gå från att vara idealistiska, medlemsdrivna 

folkrörelseorganisationer, till att bli mer professionaliserade serviceorganisationer. Flera 
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intervjupersoner tar ställning, både för och mot att förändras, och sätter förändringen i 

samband med ett samhälle där färre engagerar sig i ideella organisationer, förstår hur de 

fungerar, där människor är mer individualistiska och mer krävande. 

Trots det går det att tolka den här uppsatsens resultat som att det fortfarande finns saker 

som är speciella med att arbeta i en svensk folkrörelse. Utifrån intervjupersonernas 

utsagor kanske den särarten inte kommer att bestå i framtiden. Svensk ideell sektor skulle 

kunna utveckla sig till att bli mer lik ideell sektor i andra länder: mindre demokratisk och 

medlemsdriven och istället mer inriktad på att tillhandahålla samhällsservice och sälja 

tjänster. Men förnyelse behöver inte gå i den riktningen, vilket intervjupersonen som 

arbetar i den yngsta av de deltagande organisationerna tar upp. Med hjälp av modern 

teknik och social medvetenhet och influerad av nya begrepp som inkludering och 

normkritik verkar det gå att vara en både relevant och framgångsrik organisation, med 

många aktiva medlemmar. Ett område för framtida forskning att försöka undersöka 

empiriskt är vad som egentligen är bäst för organisationen: professionalisering, eller mer 

traditionell folkrörelseorganisering. 

Det föreliggande materialet kan tolkas som att de svenska folkrörelserna kommer fortsätta 

sin särart, i och med att både personal som rekryterats inifrån de egna leden och personal 

som kommer utifrån verkar dela värderingar, attityder och personlighetsdrag som gör att 

de värdesätter att arbeta på det sätt som personal i folkrörelser av idag verkar göra. 

Kanske är det också så att konflikten mellan idealism och pragmatism, mellan ideellt och 

professionellt, mellan tjänstemannastyre och medlemsstyre inte alls är ny? Det är rimligt 

att tänka sig att sådana diskussioner funnits sen de äldre organisationernas barndom. Hur 

pendeln har svängt över tid är något för historisk forskning att ta sig an.  

Genom den kvalitativa metoden ges en inblick i hur dessa olika arbetsfaktorer påverkar 

respondenterna, hur de värderar och väger olika faktorer mot varandra, varför de har valt 

att arbeta i en folkrörelse och varför de valt att stanna kvar. Den här uppsatsen ger en del 

av svaret på frågeställningarna, som skulle kunna kompletteras med statistiska data om 

löner och arbetstider och kvantitativa data, t.ex. enkäter, om stress och motivation. 

Metoddiskussion 

Ur metodperspektiv finns några aspekter med uppsatsen som kan diskuteras. 

Frågeställningen, valet av metod, genomförandet av intervjuerna, analysen, och urvalet, 

är alla områden där saker hade kunnat göras annorlunda eller bättre. 

Den övergripande frågeställningen, ”Hur beskriver anställda i svenska folkrörelser sina 

arbeten?” är bred, och kan innefatta många olika svar. Det är inte en fråga som går att ge 

ett heltäckande svar på, och det har inte heller varit ambitionen med den här uppsatsen. 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara att fokusera på någon av 

delfrågeställningarna, och att studera den aspekten mer på djupet, men risken hade då 

varit att istället missa viktiga aspekter av arbetet i svenska folkrörelser. Att ha en bred 

huvudfrågeställning var istället ett medvetet val. Under förarbetet till uppsatsen gick det 

inte att hitta forskning kring arbete i svenska folkrörelser, vilket hade kunnat leda in 

arbetet mot något mer specifikt. Därför gjordes valet att ha en relativt bred och öppen 
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ingång, för att inte missa någon viktig aspekt av arbetet i folkrörelser. Att uppsatsen funnit 

tre huvudfynd som inte verkar ha diskuterats i tidigare forskning kan ses som ett tecken 

på att den breda ingången var motiverad.  

Att samla kvalitativ data för att försöka besvara frågeställningen, och att arbeta med 

tematisk analys, är inte självklara metodval. Metoden lämpar sig väl för att generera 

hypoteser, teorier, och utforska områden som inte beforskats utförligt sedan tidigare 

(Braun & Clarke, 2006), vilket kan ses som att metoden passar forskningsområdet och 

frågan väl. Å andra sidan finns det forskning kring arbete i ideella organisationer sedan 

tidigare, och ingen forskning som starkt indikerar att arbetet i svenska folkrörelser skiljer 

sig från tidigare forskning, annat än den mer övergripande forskningen som beskriver 

särarten hos svensk ideell sektor som helhet. Därför hade det kunnat vara motiverat att ta 

sig an någon av de aspekter av arbete för ideella organisationer som tagits upp i tidigare 

forskning, och antingen undersöka kvantitativt, t.ex. genom att jämföra data från anställda 

i olika typer av organisationer, eller att mer ingående studera någon aspekt kvalitativt. 

Exempelvis skulle framtida forskning kunna ta sig an frågan om hur anställda i 

folkrörelseorganisationer bäst hanterar intressenter. I det här sammanhanget var 

ambitionen dock att även kunna hitta nya aspekter av arbete i ideella organisationer, 

eftersom svenska folkrörelser verkade kunna särskilja sig från de organisationer som 

undersökts tidigare. 

Kvantitativa metoder var också något som övervägdes i förarbetet inför studien. En idé 

var att i ett första steg genomföra en intervjustudie som kunde identifiera intressanta 

områden att undersöka vidare, för att i ett andra steg genomföra en kvantitativ 

undersökning. En sådan design skulle kanske ha kunnat ge fler svar på frågeställningen. 

Att den här uppsatsen endast blev kvalitativ berodde helt enkelt på att omfånget annars 

skulle ha blivit för stort för ett psykologexamensarbete.  

När det gällde genomförandet av intervjuerna kan två områden diskuteras. Intervjuguiden 

utformades med en allmän och en specifik del. I efterhand hade kanske den allmänna 

delen kunnat utformas annorlunda, med fler generella och öppna frågor. I några intervjuer 

tog den specifika delen över, vilket inte var avsikten, eftersom det styrde respondenternas 

svarsområden. Med tanke på att planen var att genomföra en delvis induktiv och delvis 

teoristyrd analys är detta inte ett grundläggande problem, men det hade kunnat göras 

bättre. Intervjuguiden hade också kunnat anpassas för att uppnå detta under arbetets gång, 

men hölls oförändrad efter pilotintervjun. Att själva provintervjun genomfördes på en 

person som inte arbetade i en folkrörelse kan också diskuteras. Eventuellt hade det gått 

att göra en bättre intervjuguide om provintervjun varit mer tillämplig på uppsatsen. Det 

går inte att säga på vilket sätt resultatet hade blivit annorlunda med en annorlunda 

intervjuguide. Att det insamlade datamaterialet å ena sidan gick i linje med tidigare 

forskning, och å andra sidan genererade nya fynd, kan ses som att intervjuguiden 

uppfyllde sina syften: att med hjälp av de specifika frågorna undersöka sådant som 

tidigare forskning identifierat; och att genom den öppna delen ge intervjupersonerna 

möjligheten att ta upp nya aspekter. Ett argument som talar mot att styrning i intervjuerna 

gjorde att viktiga aspekter missades, var att varje intervju avslutades med en 

sammanfattning av innehållet, för att säkerställa att allt uppfattats rätt. Efter det 
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tillfrågades informanterna om de hade något annat de ville ta upp, som inte berörts under 

intervjuns gång. Flera informanter tog upp att de uppskattade avslutningen, och några 

lyfte också fram nya perspektiv som inte diskuterats tidigare under intervjun.  

En del frågor som togs upp i intervjun kan ha präglats av social önskvärdhet. För vissa 

personer och/eller i vissa sammanhang kan det t.ex. uppfattas som icke socialt önskvärt 

att vilja skaffa sig makt, pengar och status. Det är rimligt att anta att detta är något som 

anses särskilt ofint i ideella organisationer, något som exempelvis går att se i hur medierna 

diskuterar politiker och fackligt förtroendevalda som inte upplevs leva i linje med sina 

egna värderingar. Det kan alltså vara så att intervjupersonernas tonvikt på inre motivation 

beror helt eller delvis på social önskvärdhet. Det motsägs dock av att tidigare forskning 

också visat att anställda i ideella organisationer drivs mer av inre motivation (t.ex. Narcy 

2011, Word & Park 2015), samt författarens egen erfarenhet av arbete i svenska 

folkrörelser.  

Intervjuerna transkriberades ortografiskt, ord för ord, utan att registrera tonfall, 

kroppsspråk eller liknande. Innehållet analyserades sedan på en semantisk nivå. 

Sammantaget kan detta ha inneburit att viktiga undermeningar gick förlorade i analysen. 

Samtidigt var inte ansatsen att göra varken en socialkonstruktivistisk analys av arbetet i 

ideella organisationer eller att studera implicita meningar eftersom varken syftet eller 

frågeställningen bedömdes kräva det. En fördel med att analysera på en mer implicit nivå 

hade kanske kunnat vara att problem med social önskvärdhet hade varit mindre.  

Dessutom exkluderades data som inte bedömdes som relevant för just arbetet i en ideell 

organisation, och data som praktiskt beskrev arbetsplatsen och arbetet. Det går inte att 

utesluta att mer information som relaterade till frågeställningen finns att hitta i de delar 

av datamaterialet som exkluderades. Å andra sidan var omfånget på de utvalda 

dataextrakten stort, vilket skulle kunna tyda på att analysen gjordes med stor rikedom av 

data i botten. 

Den här uppsatsen har en ensam författare, som själv gjorde alla intervjuer, 

transkriberingar och hela analysen. Om det funnits fler författare hade de kanske sett 

andra aspekter av datamaterialet, valt ut andra data, eller konstruerat teman på ett annat 

sätt som annorlunda eller bättre hade svarat upp mot studiens syfte. 

Författarens relativt långa bakgrund inom ideella organisationer och folkrörelser kan ha 

påverkat intervjuerna, urvalet och analysen. Det går inte att utesluta att egna erfarenheter 

styrt vilka frågor som ställts och vilka slutsatser som dragits. Den problematiken hade 

kunnat undvikas genom att ha en mer teoristyrd ansats. Å andra sidan går det att se en 

god förförståelse som en tillgång i kvalitativ forskning. Autoetnografisk forskning, att 

etnografiskt studera den egna gruppen, är en forskningsriktning som kommit till delvis ur 

en kritik av forskare som studerar ”den andre” från ett utifrånperspektiv, ser rentav egen 

erfarenhet av det som studeras som en tillgång i kvalitativ forskning (Băiaş, 2014).  

I den här uppsatsen har förförståelseproblematiken framförallt försökt hanterats genom 

att ha en öppen ingång, ställa öppna frågor och låta respondenterna styra inriktning på 
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intervjuerna. När det gäller omedveten styrning, och omedveten påverkan i samband med 

kodningen går det naturligtvis inte att veta hur författarens bakgrund påverkat resultatet.  

När det gäller urvalet av intervjupersoner går det att identifiera några potentiella brister 

och frågetecken. Två av intervjupersonerna var personligt bekanta med författaren, varav 

en arbetat ihop med författaren under en månads tid. I inget fall fanns en privat relation, 

men det går ändå att kritisera valet att ta med personligt bekanta i studien. Även om ämnet 

handlade om arbete och om andra arbetsplatser, går det inte att utesluta att den personliga 

bekantskapen kan ha påverkat intervjupersonernas svar, exempelvis genom att dessa två 

intervjupersoner svarade på sätt som de utifrån sin kunskap om författaren uppfattade som 

önskvärda. Å andra sidan råder det inte konsensus kring huruvida det är att betrakta som 

ett problem att forskaren är bekant med intervjupersonerna (Braun & Clarke, 2013). Det 

verkade inte heller finnas några systematiska skillnader mellan dessa två 

intervjupersoners intervjusvar och övriga informanters.  

När det gäller de övriga intervjupersonerna är urvalet mindre problematiskt, men kan ändå 

diskuteras. Vid kvalitativ forskning är det viktigt att datamaterialet är representativt för 

populationen som ska undersökas. För att uppnå det bör ett medvetet urval göras, och 

slumpmässigt urval kan vara direkt felaktigt (Kvale & Brinkmann, 2009). Urvalet bör 

göras så att deltagarna kan antas täcka av en så stor del av populationen som ska 

undersökas som möjligt. Risken med ett slumpmässigt urval är att de personer som 

plockats ut inte avspeglar alla delar av populationen. I det här fallet valdes tre personer 

på chefsposition ut specifikt, med syfte att täcka av olika typer av chefspositioner på hög 

nivå i folkrörelser. Två av dessa arbetade i liknande organisationer vilket kan ha varit en 

nackdel, och berodde på att samtliga som tillfrågades tackade ja. Inför rekryteringen av 

intervjupersoner förväntade sig författaren att det skulle vara svårt att hitta 

intervjupersoner, vilket inte alls stämde med verkligheten eftersom alla tackade ja. Med 

andra informanter hade kanske andra aspekter av arbetet i svenska folkrörelser kunnat 

identifieras. Att resultatet i den här uppsatsen både gick i linje med tidigare forskning och 

producerade nya fynd, kan tala för att det urval som gjorts i alla fall till viss del möjliggjort 

att uppfylla studiens syfte. 

Övriga informanter valdes inte ut, utan tillfrågades genom arbetsplatsen, vilket kan ha 

påverkat deras representativitet, exempelvis om de tillfrågades direkt av chefer. Ett bättre 

sätt hade varit att be någon administrativ funktion skicka ut en förfrågan till samtliga 

anställda, för att undvika att någon form av press låg bakom deltagandet. 

Demografiska aspekter av urvalet kan vara problematiska. Av nio intervjupersoner var 

åtta kvinnor. Samtliga intervjuade chefer var kvinnor. I några fall arbetade 

intervjupersonerna på starkt kvinnodominerade arbetsplatser, men det är rimligt att anta 

att förhållandet mellan kvinnor och män i folkrörelser generellt är mer balanserat. Det har 

inte gått att hitta data för könsfördelningen bland anställda i svenska folkrörelser 

specifikt, men i svensk ideell sektor som helhet är 60% av de anställda kvinnor. Bland 

medlemmarna är det istället en liten övervikt män (SCB, 2012). Det kan rimligen antas 

att det finns en övervikt kvinnor bland de anställda även i svenska folkrörelser, men inte 

så stor som bland respondenterna i den här undersökningen. I kvalitativ forskning är det 

också viktigt att få en så stor bredd och så stort djup som möjligt i datainsamlingen, varför 
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den skeva könsfördelningen måste ses som ett problem. Den skeva könsfördelningen kan 

ha påverkat resultatet så att tyngdpunkten på exempelvis inre motivation blev större, 

vilket intervjupersonernas egna utsagor kring jämställdhetsaspekter tyder på. 

När de gällde organisationerna och arbetsplatserna intervjupersonerna var anställda på, 

valdes de ut för att ge en bredd i karaktären på de inblandade organisationerna, vilket får 

anses uppnåddes utom i en aspekt: den politiska. Fyra av de sju organisationerna och sex 

av respondenterna finns inom den breda arbetarrörelsen. Detta kan ha påverkat 

representativiteten i urvalet. Övriga tre respondenter och organisationer vägde delvis upp 

detta genom att inte ha någon partipolitisk lutning, men det hade kunnat ge en större bredd 

om fler organisationer utan vänsterlutning inkluderats. En invändning mot detta är att 

arbetarrörelseorganisationer utgör en stor del av de tre traditionella folkrörelserna 

(arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen) och representerar en stor del av 

de anställda i branschen. Dessutom är organisationer från två av de tre traditionella 

folkrörelserna representerade i urvalet.  

En annan aspekt av urvalet av arbetsplatser var att samtliga var belägna i Stockholm. Det 

skulle kunna vara så att detta systematiskt påverkat resultatet, exempelvis om det finns 

en skillnad i vilka som söker sig till arbete i ideell sektor i en storstad jämfört på 

landsbygden, eller om relationen till medlemmar ser annorlunda ut än på en liten ort. 

Samtliga deltagande organisationer var dock rikstäckande. 

Framtida forskning 

Resultaten i den här uppsatsen skulle med fördel kunna kompletteras med kvantitativa 

undersökningar av de teman som presenterats, exempelvis genom att samla in statistik 

om arbetstider och löner. Genom enkätundersökningar skulle större grupper av anställda 

i folkrörelser, eller i svensk ideell sektor som helhet kunna undersökas, eventuellt i 

jämförelse med motsvarande data från privat och offentlig sektor, eller med data från 

ideell sektor i andra länder. Syftet med detta skulle kunna vara att få ett större omfång, 

och att kunna se om de slutsatser som presenteras här, och de i tidigare forskning 

utomlands, går att bekräfta eller motsäga. Kvantitativa jämförelser mellan svenska 

folkrörelser och internationell ideell sektor skulle kunna visa om arbetet i svenska 

folkrörelser särskiljer sig på något sätt, vilket framstår som möjligt med tanke på att 

organisationsformen är annorlunda. 

Djupare kvalitativa undersökningar av de teman som beskrivs i uppsatsen skulle också 

kunna vara ett intressant forskningsfält. Många av de teman och underteman som 

redovisats skulle kunna undersökas i detalj för att nå en större djup i datamaterialet. 

Särskilt intressant skulle kunna vara att mer specifikt undersöka hur de svenska 

folkrörelsernas organisationsform, ett internationellt särdrag, påverkar arbetet. Den här 

uppsatsen har gett information om detta, men inte fokuserat enbart på den aspekten av 

arbete i svenska folkrörelser. Det är också möjligt att ytterligare kvalitativa 

undersökningar med en bred och öppen ingång, genomfört på andra folkrörelser än de 

som ingått i den här studien, på arbetsplatser i andra delar av landet, eller med annan 

sammansättning av intervjudeltagare, kan ge upphov till ytterligare ny kunskap om 

arbetet i svenska folkrörelser. 
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Slutsatser 

Att vara anställd i en svensk folkrörelse verkar ibland vara som att ha vilket jobb som 

helst. Intervjupersonerna diskuterade dåliga chefer, konflikter med arbetskamrater, att de 

skulle vilja ha högre lön, och att de funderade över framtiden. Samtidigt finns det annat 

som verkar sticka ut. Intervjupersonerna var, precis som när forskare undersökt arbete i 

ideella organisationer världen över, påtagligt ointresserade av yttre belöningar som 

exempelvis pengar. Istället drevs de av inre faktorer som att ha ett meningsfullt arbete 

och att göra nytta för andra. Deras arbetsvillkor var inte alltid de bästa, men de verkade 

vara nöjda ändå, och hade inte för avsikt att söka sig till någon annan sektor.  

Så långt gick resultatet alltså i linje med tidigare forskning på arbete i ideell sektor. Tre 

saker sticker ut som särskilt intressanta i den här uppsatsen: Organisationen som 

motivator, medlemsstyrningen och relationen till intressenterna, i form av medlemmar 

och förtroendevalda. Till skillnad från vad som diskuterats i tidigare forskning tog många 

intervjupersoner upp att de brann för att stärka organisationen, att de motiverades av 

stolthet över den, och att de ville ta ansvar för att förvalta organisationens arv. De svenska 

folkrörelserna är bundna till en strikt demokratisk medlemsstyrning, där tjänstemännen, i 

alla fall formellt, bara har till uppgift att verkställa medlemmarnas beslut. Många 

intervjupersoner återkom till det här, till att hela tiden försöka fundera över vad 

medlemmarna vill, och hur de som anställda bäst kunde tjäna medlemmarnas intressen. 

Relationen till medlemmarna, både vanliga medlemmar och förtroendevalda, verkade 

vara ständigt närvarande i arbetet hos både chefer och tjänstemän, och verkade vara en 

nyckel för att arbetet skulle fungera bra.  

Kanske är det de här tre faktorerna som skiljer arbete i svenska folkrörelser från arbete i 

andra länders ideella sektor. Mer djupgående kvalitativa studier, och jämförande 

kvantitativa studier, kan i framtiden undersöka om det är så. Visar det sig stämma, blir ett 

nyckelområde för framtida forskning att försöka identifiera hur organisationer och 

anställda på bästa sätt kan hantera medlemmarna, deras styrning, och synen på 

organisationen, för att göra svenska folkrörelser ännu starkare. 
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Appendix 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 
Syfte: Att undersöka hur intervjupersonen upplever sitt arbete för en ideell organisation 

I första hand en öppen intervju där respondenten styr vilka områden som tas upp utifrån vad 

hen spontant ser som viktiga skillnader. Om nödvändigt eller om det blir tid över, frågor utifrån 

dels befintlig empiri, dels utifrån viktiga områden i AO allmänt. Frågor längst till vänster är mer 

öppna huvudfrågor; frågor längre till höger är mer specifika följdfrågor som kan ställas om det 

blir lämpligt. 

Inledning/praktiskt 
 Presentera mig själv, kort om syftet 

 Gå igenom ramar: ungefär 45 min max 1h beroende hur mycket vi har att prata om 

och hur mycket tid du har. Intervjun spelas in, bara jag som kommer lyssna. 

 Frivillighet: kan avbryta när som helst, helt frivilligt 

 Konfidentialitet: inga namn sparas, allt avidentifieras. 

 Vad händer sen: analyseras tillsammans med andra intervjuer, hamnar i min uppsats 

 Några frågor inför intervjun? 

Allmänt 
 Berätta om ditt arbete? 

o Faktamässiga följdfrågor för att fylla ut luckorna: arbetsuppgifter, arbetstider, 

hur länge har hen arbetat där, tidigare arbeten 

 Varför har du valt att arbeta för [arbetsplats]? 

 Hur skulle du beskriva dig själv som person? Som anställd? 

o Värderingar kring arbete 

o Värderingar i allmänhet 

 Vad är speciellt med att arbeta på [arbetsplats]? 

Frågor på specifika områden 
Dessa kan ställas antingen om respondenten går in på något av områdena, eller om det 

kommer upp under intervjuns gång 

 Motivation 

o Hur är din motivation när du jobbar på [arbetsplats]  

 Vad tror du att det beror på? 

 Vad är det som driver dig? 

o Har det alltid varit så? Är det något specifikt med 

arbetsplatsen? 

o (Specifikt: Motiveras du av lön och status? Motiveras 

du av värderingar, stolthet?) 

 Hur tror du att det är för andra på [arbetsplats]? 

 Ledarskap 

o Hur fungerar ledarskapet? 

 Vem är chef? 

 Hur bestäms mål, arbetsmetoder? 

 Hur fungerar arbetsledningen? 
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 Blir du motiverad? 

 Är det rättvist? 

 Belönas ni? 

 Vad tror du att det beror på? 

 Är det specifikt för [arbetsplats]? 

 Arbetsvillkor 

o Hur är arbetstiderna? 

 Hur mycket arbetar du? 

 Är dina arbetstider flexibla? 

o Hur är arbetsmiljön? 

 Fysisk arbetsmiljö 

 Psykosocial arbetsmiljö/kultur/klimat 

o Hur är arbetsbelastningen?  

 Är det stressigt? 

o Kan du påverka ditt arbete? 

o Anställningsformer 

 Fast anställning, projektanställning, vikariat? 

 Anställningsbevis? 

 Kollektivavtal? 

o Vad tycker du om din lön? 

 Struktur 

o Hur ser organisationsstrukturen ut? 

 Är det hierarkiskt? 

 Vilka fattar beslut? 

 Är det lätt att förstå hur organisationen fungerar? 

 Är organisationen fastställd? 

 Är organisationen tydligt beskriven? 

 Strategi 

o Vem fattar beslut om strategi? 

 Medlemmar vs tjänstemän/chefer? 

 Kan du påverka organisationens strategi? 

 Avslutning 

o Vad är det bästa med att arbeta för en ideell organisation? 

o Vad är det sämsta med att arbeta för en ideell organisation? 

o Kort sammanfatta vad vi pratat om 

o Är det något vi inte pratat om som du skulle vilja ta upp? 

o Tacka, fråga om respondenten vill ha återkoppling när uppsatsen är klar 

 


