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Sammanfattning  
Den ideella sektorn är byggd på ideellt engagemang och volontärer som jobbar utan ersättning. 

Inom dessa organisationer finns det dock ofta avlönade nyckelpersoner som innehar en ledande 

position. Om det är lönen eller att hjälpa stödsökande människor som motiverar ledarna är ännu 

inte utforskat. I tidigare forskning görs i regel en dikotom uppdelning av inre och yttre 

motivationsfaktorer. I förhållande till denna uppdelning kan ledarnas lön ses som något som 

ger dem extern motivation men samtidigt arbetar de tillsammans med oavlönade människor – 

ofta med det explicita syftet att skapa en bättre värld – vilket brukar kopplas till intern 

motivation. Med bakgrund av denna dubbelhet i ledarnas roll syftar denna uppsats till att 

problematisera den dikotoma uppdelningen i förhållande till motivation genom att undersöka 

hur ledarna förhåller sig till motivation. Urvalet består av tio kvinnliga ledare inom ideella 

organisationer som alla är avlönade för sitt arbete. Med hjälp kvalitativa intervjuer och en 

hermeneutisk tolkningsgrund har syftet besvarats, och sedan analyserats i en fördjupad analys 

utifrån begrepp om emotioners betydelse i arbete samt organisationsteori. Studiens resultat 

visar att det finns ett dilemma mellan frihet och ansvar som ledarna förhåller sig till. Ledarna 

är starkt motiverade av att göra gott, men drivkraften möjliggörs av den ekonomiska 

ersättningen och båda har således betydelse för motivationen. Ytterligare ett fynd är att 

motivationen kan ha negativa konsekvenser. Resultatet visar att dikotomier som intern och 

extern motivation, egoism och altruism, inte på ett rättvisande sätt speglar den sociala 

verkligheten för dessa ledare. Snarare smälter olika motivationsaspekter samman: studiens 

slutsats är att ledarna motiveras av frihet som medför ansvar och att denna motivation är långt 

mer komplicerad än vad som föreslås i uppdelningen inre och yttre. 
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1. Bakgrund 

Det finns en generell förståelse av arbete som kopplat till tiden som avlönas – att man ska 

arbeta endast så mycket som man är avlönad att göra. I en tråd på ett webbforum frågar sig 

någon hur det kan komma sig att personer väljer att stanna kvar på jobbet, trots att de inte får 

betalt längre. En annan användare svarar att ”Man ska aldrig – med betoning på aldrig – 

jobba mer än vad arbetsgivaren kräver” (Flashback, 2015). I den frivilliga sektorn ser det 

annorlunda ut. Volontärer förväntas arbeta av andra skäl än avlöning och skillnaden mellan 

arbete och fritid kan därför suddas ut. Denna bild finns bekräftad även i forskning. Ahrne och 

Hedström (2012) diskuterar ämnet frivilliga organisationer och lyfter fram att ideologisk eller 

värdemässig gemenskap ligger till grund för varför individer som är verksamma inom 

frivilligorganisationer är dedikerade till sina arbeten. När det gäller en anställning i en 

organisation däremot, så lyfts lönen fram som en väsentlig motivation (Ahrne & Hedström, 

2012:23).  

 

Ordet motivation härstammar från latin och betyder fritt översatt att “sätta i rörelse” eller att 

“röra sig” (Jang et al., 2015:240). En definition av motivation är mentala processer som ger 

upphov till, bibehåller och styr mänskligt beteende och är enkelt beskrivet vad som får 

människor att utföra olika uppgifter och handlingar (A Dictionary of Business and 

Management, n.d.). Det finns en etablerad uppdelning av motivation i extern och intern 

motivation inom forskningen (Deci & Ryan 2000). Enligt forskarna syftar den interna 

motivationen till individens egen vilja att utföra handlingen. Den externa motivationen 

handlar mer om yttre faktorer, som lön och arbetsförhållanden. I förhållande till arbete kan 

lönearbete förstås som motiverat med externa medel medan volontärarbete kan kopplas till 

den interna motivationen. Svedberg et al (2010:28) beskriver exempelvis att de främsta 

skälen att arbeta ideellt är en vilja att bidra till organisationen och att göra nytta för andra 

människor. Inte sällan är själva organisationerna inriktade på att göra en positiv skillnad i 

människors liv, snarare än ekonomisk vinning.  

 

Samtidigt finns det tecken på att denna bild är på väg att uppluckras, både när det gäller 

lönearbete och ideellt arbete. Många människor tar med sig jobb hem och arbetar mer än 

deras lönesatta tid tillåter. När det gäller ideellt arbete kan vi läsa rubriken ”Volontärer 

utbrända: Svårt att gå hem” (Expressen, 2015) i en artikel om hur personer inom ideella 

organisationer jobbar hårt och länge för att lindra mänskligt lidande. En ytterligare 
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problematisering av uppdelningen kan förstås i förhållande till olika roller inom ideella 

organisationer. Även i ideella organisationer finns det ofta nyckelpersoner, såsom 

samordnare, föreståndare och generalsekreterare, som innehar en ledande position och är 

avlönade för sitt arbete. Dessa ledare utmanar uppdelningen mellan extern och intern 

motivation: de är avlönade vilket torde ge dem en extern motivation men samtidigt arbetar de 

tillsammans med oavlönade människor mot en bättre värld vilket brukar kopplas till intern 

motivation. Hur avlönade personer inom den ideella sektorn förhåller sig till motivation är 

dock inte utforskat.   

  

Ideella organisationer definieras i denna uppsats som idédrivna organisationer med 

målsättning att förändra människors liv till det positiva, snarare än att sträva efter ekonomisk 

vinning. Författarna har valt att fokusera på humanitära organisationer som jobbar med 

människor som söker stöd. Studien inkluderar således inte politiska organisationer, idrotts- 

eller friluftsföreningar då sådana organisationers huvudsakliga syfte inte är att hjälpa 

personer i svåra livssituationer. Kvinnor engagerar sig i större utsträckning än män i 

humanitära organisationer som hjälporganisationer och fredsorganisationer (SCB, 2011). 

 

Genom att undersöka hur avlönade ledare inom ideella organisationer förhåller sig till 

motivation ämnar denna studie att problematisera uppdelningen mellan intern och extern 

motivation i förhållande till avlönat arbete. Därigenom har studien som mål att bidra till 

kunskapen om människors drivkrafter för att arbeta. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den här studien syftar till att problematisera uppdelningen mellan intern och extern 

motivation genom att undersöka hur avlönade ledare inom ideella organisationer förhåller sig 

till motivation. Frågeställningarna som formulerats för uppsatsen presenteras nedan.  

 

1. Hur förhåller sig ledarna till organisationens mål om att göra gott?  

2. Hur förhåller sig ledarna till att vara avlönade?  

3. Hur förhåller sig ledarna till gränsen mellan arbete och fritid? 
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1.2 Disposition 

För att tydliggöra denna uppsats bidrag inleds uppsatsen med ett avsnitt där den tidigare 

forskningen på området sammanfattas. Här presenteras relevanta undersökningar om 

motivation inom den ideella sektorn, många av dem inriktade på uppdelningen intern och 

extern motivation. Därefter följer ett teoriavsnitt, som presenterar de organisationsteoretiska 

perspektiv och begrepp uppsatsen utgår ifrån. Teorin används för att undersöka hur ledaren 

förhåller sig till motivation. Metodavsnittet redogör för tillvägagångssätt vid val av ansats, 

insamling av material och analysprocess. Såväl metodens möjligheter som begränsningar 

diskuteras här. Då det förekommer att ledarna är ensamt anställda inom organisationen och 

deras identiteter således är viktiga att undanhålla följer sedan ett resonemang kring våra 

etiska överväganden. Fortsättningsvis följer resultatet där ledarnas motivation presenteras i 

förhållande till olika aspekter av frihet och ansvar. Utdrag ur och sammanfattningar av 

intervjuerna utgör uppsatsens resultat. För att få en djupare förståelse av resultatet följer 

sedan en analys, baserat på teoriavsnittet. Därefter följer ett diskussionskapitel där resultatet 

ställs i relation till den tidigare forskning om intern och extern motivation samt en diskussion 

i förhållande till våra metodval. Studiens slutsats om att motivation är långt mer komplicerad 

än dikotomin intern och externmotivation presenteras också här. Avsnittet avslutas med 

förslag till kommande forskning. 

 

1.3 Avgränsningar 

Nedan presenteras de olika avgränsningarna som uppsatsen utgår från. 

1.3.1 Avlönade ledare 

Den här studien fokuserar på ledare inom den ideella sektorn. Begreppet ledare beskrivs här 

som en person som innehar en ledarroll och är avlönad för sitt arbete. Ledaren kan ha olika 

befattningar inom organisationen, exempelvis samordnare, avdelningschef, föreståndare, 

personalansvarig, projektledare med flera. 

  

En anledning till att studien fokuserar på ledare är att mycket av den tidigare forskningen har 

redogjort för arbetare och volontärer inom området. Författarna anser det därför vara 

nödvändigt att belysa även ledarens perspektiv. Studien berör endast personer som är 

avlönade för sitt arbete. Avgränsningen grundar sig dels i att mycket av den tidigare 
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forskningen berör volontärer, som jobbar utan monetär ersättning, dels i att författarna vill 

försäkra sig om att respondenterna har en extern motivationsfaktor, för att möjliggöra en 

undersökning av både intern och extern motivation. 

1.3.2 Kön 

Studien syftar till att undersöka avlönade ledare oavsett kön. Men då det endast var kvinnor 

som visade intresse och tackade ja till att delta i studien blev även kön avgränsning. Den här 

studien baseras således på kvinnors upplevelser. Detta kommer diskuteras vidare i avsnitt 6.4.  

2. Tidigare forskning 

Motivation är ett välutforskat område. Följande avsnitt redogör för vilka olika områden den 

tidigare forskningen har fokuserat på, och således vilka områden som ännu inte studerats. 

Nedan presenteras fyra övergripande områden om (1) generell motivationsforskning inom 

den ideella sektorn, (2) det dominerande forskningsområdet självbestämmandeteorin, (3) 

forskning som självbestämmandeteorin genererat inom olika områden och (4) 

självbestämmandeteorin inom den ideella sektorn. 

  

2.1 Motivationsforskning inom den ideella sektorn 

När det gäller forskning om den ideella sektorn fokuserar en del av fältet på motivation i 

förhållande till de individer som ger gåvor till ideella välgörenhetsorganisationer och vad det 

är som motiverar individerna till att ge (Rose-Ackerman, 1997; Hibbert & Horne, 1996). 

Rose-Ackerman (1997) diskuterar att personer ger bidrag på grund av engagemang, sympati 

eller moraliska värderingar. Det beskrivs också i förhållande till altruism, en vilja att hjälpa 

andra utan motprestation, eller tvärtom i förhållande till egoism, att givande individer får ut 

något av det, som exempelvis ett ökat välbehag, stolthet eller prestige. 

Motivationsforskningen riktar också in sig på volontärer som jobbar utan ekonomisk 

ersättning inom ideella organisationer (Akintola, 2011; Vocino & Polonsky, 2011; Bang et al 

2012;). Bang et al (2012) undersökte exempelvis förhållandet mellan nöjdhet med sitt arbete, 

känslomässigt engagemang, och motivation hos volontärer inom ideella idrottsorganisationer. 

Med hjälp av enkäter kom de fram till att om motivationen hos volontärerna var relaterade till 

deras värderingar, så tenderade de att vara mer nöjda med sina jobb. 
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Annan motivationsforskning gör skillnad på autonom respektive kontrollerad motivation. 

Detta innebär att individen kan motiveras på olika sätt, autonom motivation handlar om 

inneboende drivkrafter medan kontrollerad motivation handlar utomstående faktorer. Nix et 

al (1999) finner att  autonom motivation respektive kontrollerad motivation kan ge olika 

effekter inom verksamheten, och att distinktionen mellan dessa motivationstyper är 

avgörande för individens stimulans (Nix, Ryan, Manly & Deci, 1999). Flera studier visar att 

minskad autonom motivation har en negativ effekt för individens prestationsmål. Individens 

upplevelser av kontrollerad motivation medför en positiv aspekt för uppfyllandet av en bättre 

arbetsinsats inom företaget (Pulfrey, Buchs & Butera, 2011:Nix, Ryan, Manly & Deci, 1999). 

Kännetecknande för motivationsforskning är alltså en syn på motivation som uppdelat i 

antingen eller: antingen altruism eller egoism, antingen autonom eller kontrollerad. Det 

kanske tydligaste exemplet på denna dikotomisering finns i Deci och Ryans (2000) 

psykologiska teori med begreppen extern och intern motivation som presenteras nedan. 

2.2 Självbestämmandeteorin 

Inom motivationsfältet utgår en merpart av forskningen från självbestämmandeteorin (SDT; 

Deci & Ryan, 2000). Deci och Ryan (2000) har med en kvantitativ ansats gjort en 

undersökning på individers motivation. De finner att motivation kan delas upp i tre olika 

perspektiv, avsaknad motivation, intern motivation och extern motivation. Studien visar på 

att det finns tre psykologiska behov som behöver uppfyllas för att en person ska kunna 

motiveras. Dessa psykologiska behov är autonomi, kompetens och samhörighet. Saknas dessa 

behov minskas förutsättningarna för att vara motiverad i överlag (ibid).  

 

Flera studier har använt sig av SDT i syfte att studera vilken typ av motivation en individ 

innehar. Kvantitativa studier har funnit att graden av självbestämmande påverkar om 

individen känner intern motivation respektive extern motivation. Avsaknad motivation 

innefattar att individen helt saknar motivation till en viss aktivitet. Intern motivation innebär 

att individen handlar helt utifrån sitt eget intresse där självbestämmandet utgör en central roll, 

vilket medför större frihet. Extern motivation utgör en mindre grad av självbestämmande då 

denna typ av motivation styrs av mer kontrollerade faktorer och tränger in på individens 

kreativitet (Deci & Ryan, 2000; Cooman, Gieter, Pepermans & Jegers, 2011).   
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2.3 SDT inom olika områden 

Genomslaget i SDT kan ses i de många olika områden i vilka teorin har genererat forskning 

(Pulfrey, Buchs & Butera, 2011;Cooman, Gieter, Pepermans & Jegers:2011:Nix, Ryan, 

Manly & Deci, 1999). I detta avsnitt presenteras tidigare motivationsforskning som använt 

sig av SDT. Framförallt har tidigare SDT-studier gällande motivation använt kvantitativa 

forskningsmetoder (Gunnel & Gaudreau, 2015: Nikou & Anastasios, 2016: Lee, Lee & 

Hwang, 2015). Teorin har använts för att undersöka relationen mellan SDT och teknisk 

användning. Detta innefattar att SDT till exempel genererat forskning inom data och 

mobilanvändning (Nikou & Anastasios, 2016; Lee, Lee & Hwang, 2015). SDT har använts 

för att undersöka vad som påverkar elevers acceptans till mobilbaserad lösning (Nikou & 

Anastasios, 2016). Resultatet av studien visar på att det finns en positiv effekt på elevers 

motivation gällande data och mobil baserad lösning jämfört med traditionell 

pappersanvändning (Nikou & Anastasios, 2016). Lee et al (2015) visar även att SDT 

undersökts i relation till UTAUT-modellen (Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology). Studien undersöker  relation mellan SDT och UTAUT-modellen, resultatet 

visar att det finns ett samband mellan dessa modeller. Framförallt visar studiens resultat på att 

externa motivationsfaktorer har en negativ effekt på individens  inneboende motivation. 

Resultatet tyder på att interna motivationsfaktorer ökar den inneboende motivationen hos 

individen (Lee, Lee & Hwang, 2015).  Den tidigare forskningen har alltså studerat relationen 

mellan inre och yttre motivation och hur det kan påverka valet av teknisk användning (Nikou 

& Anastasios, 2016; Lee, Lee & Hwang, 2015). Det framgår enligt tidigare forskning att SDT 

är en välanvänd teori inom  motivationsforskningens olika områden. 

 

SDT  har även använts för att undersöka om motivation kan operationaliseras som en bi-

faktor modell (Gunnel & Gaudreau, 2015). För att få en ökad förståelse av det komplexa 

begreppet motivation användes både de specifika regleringar av extern motivation som SDT 

presenterar och generell motivation. Syftet var att belysa att dessa två med fördel kan 

användas samtidigt för att undersöka motivation. Med en kvantitativ ansats studerades 

motivation till fysisk aktivitet och fynden indikerar att den generella motivationen i samband 

med SDT:s externa motivations regleringar var det bästa alternativet för att predicera 

motivation till fysisk aktivitet (ibid). Denna studie visar på att SDT har studerats i relation till 

andra generella motivationsmodeller.  
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2.4 SDT inom den ideella sektorn 

En stor del av forskningsfältet när det gäller SDT har riktat i sig på motivation inom den 

ideella sektorn. Flera studier har funnit att individer som är ideellt aktiva är starkt internt 

motiverade (Schepers et al, 2005; Handy & Katz, 1998; Wittmer 1991). Schepers et al (2005) 

granskning visar exempelvis att personer inom den ideella sektorn motiveras av andra 

faktorer än personer inom den vinstdrivande sektorn. Exempel på sådana faktorer kan vara 

viljan att arbeta för andra människors behov och välmående, möjligheter till lärande och 

personlig utveckling samt altruism. Detta i jämförelse med exempelvis inkomst, som i högre 

grad motiverar individer inom den vinstdrivande sektorn (Schepers et al, 2005). Handy och 

Katz (1998) kommer fram till att personer inom den ideella sektorn tjänar mindre pengar, än 

personer inom den vinstdrivande samt att personlighetsdragen hos personer inom den ideella 

sektorn skiljer sig starkt från de i den vinstdrivande. De beskriver exempelvis hur chefer 

verksamma inom den ideella sektorn känner ett större engagemang för organisationen, i 

jämförelse med cheferna inom den vinstdrivande, vilket ökar motivationen. Wittmer (1991) 

menar på de som jobbar inom den ideella sektorn är mer motiverade av interna 

motivationsfaktorer som att hjälpa allmänheten, än externa motivationsfaktorer som 

exempelvis höga löner. 

 

Men det finns även andra fynd inom fältet för motivation och den ideella sektorn. Lyons, 

Duxbury och Higgins (2006) visar att individer inom den ideella sektorn inte har värderingar 

som skiljer sig från den vinstdrivande sektorn, utan efterfrågar de externa 

motivationsfaktorerna i till synes lika stor utsträckning. I en studie av De Cooman och 

Pepermans (2012) undersöks platsannonser inom den ideella sektorn, och där visar det sig att 

personer inom sektorn inte nödvändigtvis är ointresserade av externa motivationsfaktorer, 

som exempelvis bra anställningsvillkor och löner. 

 

Chung-An Chen (2014) pekar på att jämförelser mellan individer inom den ideella respektive 

den vinstdrivande sektorn kan bli missvisande. Författaren menar att man bör undersöka både 

intern och extern motivation hos individerna inom just den ideella sektorn, istället för att göra 

jämförelser mellan de olika sektorerna (Chen, 2014). Exempelvis kan man avläsa i De 

Cooman et al (2011) studie att personer inom den ideella sektorn är mycket mer intresserade 

av att förändra människors liv till det positiva än personer inom den vinstdrivande sektorn. 

Men tittar man bara inom gruppen för den ideella sektorn, framgår det att personens behov av 
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ekonomisk trygghet är nästan lika högt som det altruistiska drivet (De Cooman, De Gieter, 

Pepermans, & Jegers, 2011). Genom att endast titta på variationer inom den ideella sektorn, 

framgår det alltså att den externa motivationen inte nödvändigtvis är underordnad den 

interna. Personer inom den ideella sektorn behöver alltså inte styras av interna 

motivationsfaktorer. De kan också sträva efter löner, förmåner och bra arbetsplatser, menar 

Chen (2014). 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns en huvudsaklig fokus på den frivilliga aspekten av den ideella sektorn inom tidigare 

forskning. Dels när det gäller de som frivilligt ger gåvor till välgörenhetsorganisationer och 

dels de personer som är volontärt engagerade inom organisationerna (Bang et al, 2012; Rose-

Ackerman, 1997). Här används ofta kvantitativa metoder för att undersöka motivation inom 

området. Genomgående inom motivationsforskning används en dikotom förståelse av 

motivation. Mest tydligt är detta i förhållande till SDT, som gjort distinktionen mellan intern 

och extern motivation. Många studier har funnit att individer som är ideellt aktiva är starkt 

internt motiverade, och att personerna aktiva inom denna typ av organisation har 

personlighetsdrag som skiljer sig från individer inom den vinstdrivande sektorn. Det finns 

studier som ifrågasätter detta resonemang, och finner att individer inom den ideella sektorn 

inte har värderingar som skiljer sig från den vinstdrivande sektorn, utan efterfrågar de externa 

motivationsfaktorerna i till synes lika stor utsträckning. Forskningen utgår dock också från 

förbestämda uppdelningar om inre och yttre motivationsfaktorer. Därför behövs det studier 

som dels undersöker motivation i ideella organisationer i förhållande till andra roller  än 

volontär och givare och dels problematiserar förutbestämda dikotomier gällande motivation. 

En kvalitativ ansats har därför valts för den här studien för att lyfta fram ledarens subjektiva 

perspektiv och redogöra för en mer djupgående bild av individens motivation. Vårt mål är 

därmed att bidra med en mer nyanserad bild av motivationsbegreppet med denna 

socialpsykologiska studie. 

3. Teori 

För att belysa hur avlönade personer inom ideella organisationer ser på motivation utgår från 

vi från begrepp kopplade till emotioner och organisation. Avsnittet inleds med att presentera 

Lundahls (1998) resonemang kring dikotomier. Där efter följer Hochschilds (2012) 

tankegångar kring känslohantering. Sedan följer en presentation av begreppet emotionellt 
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lönearbete. Hochschild lyfter fram att det ofta sker professionalisering av känslor i yrken där 

man hjälper andra människor och får betalt. Att hjälpa andra människor är en grundpelare för 

individer inom den ideella sektorn. Personerna i denna studie är dessutom avlönade för sitt 

arbete, vilket gör Hochschilds teori högst aktuell. Med hjälp av Hochschilds teori kan deras 

upplevelser nyanseras. För att komplettera Hochschilds (2012) socialpsykologiska 

resonemang med ett fokus på organisation har Ahrnes (1994) begrepp organisationskultur, 

motivation och lön. De valda teorierna används för att besvara studiens syfte utifrån olika 

perspektiv. Teorierna behandlar två skilda nivåer, dels Hochschilds (2012) teori som utgår 

från den avlönade individen, och dels Ahrens (1994) teori som utgår från organisationen. Att 

inkludera båda teorierna i studien är därför nödvändigt för att få en nyanserad bild av 

fenomenet.   

3.1 Dikotomier  

Lundahl (1998) beskriver dikotomier som sociala och kulturella motsatsförhållanden. Hon 

utgår från dikotomin mellan könen man och kvinna i sitt resonemang, och diskuterar hur 

dikotomin används för att skapa en idé om skillnader mellan begrepp. En dikotomi fungerar 

inkluderande och exkluderande, och det som definieras som exempelvis manligt kan inte 

samtidigt definieras som kvinnligt enligt författaren (Lundahl, 1998). Dikotomin mellan 

intern och extern motivation kommer problematiseras i denna uppsats. 

3.2 Att hantera känslor 

Emotionssociologen Arlie Russel Hochschild diskuterar hur känslor kontrolleras i dagens 

samhälle. Idag anses vissa känslor vara lämpliga att uppvisa och låta sig styras av, medan 

andra inte anses vara det. Det finns känsloregler som guidar individen i vilka känslor hen bör, 

och inte bör känna (Hochschild, 2012:56). Känsloreglerna visar hur vi bör känna oss i 

interaktionen med andra människor, och identifieras av att individen själv bedömer sina 

känslor och att människor i dennes omgivning bedömer hens uppvisade känslotillstånd. Detta 

kan exemplifieras med att någon uttrycker ”Du borde skämmas!” när en individ inte uppvisar 

skam, eller om en individ själv ifrågasätter varför hen exempelvis känner sig nedstämd efter 

en vinst, då hen borde vara glad (Hochschild, 2012:57f). Enligt författaren försöker individer 

reglera och hantera sina känslor, då dessa måste vara i enlighet med kontextens normer och 

förväntningar (Hochschild, 2003:97f). Det kan handla om att förstärka en ledsam känsla vid 
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en begravning, eller att hämma en glad känsla i samma situation. Denna känsloreglering som 

sker i privatlivet benämner författaren med begreppet känsloarbete. 

 

Ytligt agerande är den ytligare formen känslohantering och handlar om att man uppvisar en 

känsla, som man egentligen inte upplever. Man kan helt enkelt beskriva det som att man 

låtsas känna något, och förmedlar denna känsla utåt. Djupt agerande handlar istället om att 

man om att man modifierar, förstärker eller dämpar en redan existerande känsla och på så sätt 

framkalla en äkta respons. I den senare så lurar individen inte bara omgivningen att hen 

känner känslan, utan även sig själv (Hochschild, 2003:94ff).  

3.2.1 Emotionellt lönearbete 

Beteendet i föregående avsnitt återfinns också i arbetslivet, menar Hochschild. I arbetet 

förstärks eller hämmas känslor i syfte att skapa ett ansiktsuttryck och ett kroppsspråk som 

förmedlar en specifik sinnesstämning hos motparten. Detta sätt att hantera sina känslor 

benämns som emotionellt lönearbete. Emotionellt lönearbete utförs i utbyte mot lön, 

arbetsgivarna betalar de anställda för att känna (Hochschild, 2012:7). Hochschild beskriver 

hur känslor har blivit en handelsvara, där de anställdas känslor köps och säljs som på en 

marknad (Hochschild, 2003:83f). Organisationen lägger inte längre enbart anspråk på vad 

arbetaren gör med sin fysiska kropp, utan även på vad hen känner (Hochschild, 2012:7f). Det 

finns många olika branscher och yrken där emotionellt lönearbete förekommer. 

Kabinpersonal, sekreterare, servicepersonal och säljare är några exempel. Dessa jobb, där 

emotionellt lönearbete förekommer, har tre utmärkande drag gemensamt. Det första är att 

jobben involverar ett möte med människor, antingen ansikte mot ansikte eller röst mot röst. 

Det andra är att arbetaren skapar ett emotionellt tillstånd hos den andra personen, som 

exempelvis tacksamhet eller glädje. Det tredje är att de anställdas känslor kontrolleras av 

arbetsgivaren, genom exempelvis utbildning och handledning (Hochschild, 2012:147f). 

 

Individer hanterar alltså känslor både i privatlivet och i arbetslivet. Idag har de privata 

känslorna underordnas och förändrats av de kommersiella krafterna. Kunder anser sig ha 

rätten att vara otrevliga och fientliga gentemot personal, men personalen har inte rätt att agera 

på motsvarande vis, eftersom de är betalda att avstå. Den anställda agerade tidigare efter en 

privat förhandlad känsloregel och det emotionella utbytet var frivilligt. Numera handlar det 

om oundvikliga och standardiserade handlingsmönster, bestämda och kontrollerade av 

organisationen (Hochschild, 2012:185f).  
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Känsloarbete är inte helt oproblematiskt för den som utför det. Att reglera sina känslor 

påverkar i vilken grad individen lyssnar till känslor, och i det långa loppet även förmågan till 

att faktiskt känna (Hochschild, 2012:21). Det finns tre sätt att för den anställde förhålla sig till 

arbetet och agerandet det medför. Hen kan antingen helhjärtat identifiera sig med arbetet eller 

göra en tydlig distinktion mellan sig själv och arbetet. I det förstnämnda förhållningssättet 

riskerar den anställda att bli utbränd. I det andra förhållningssättet motverkas risken för 

utbrändhet, men hen riskerar istället att känna sig som en falsk skådespelare, och klandra sig 

själv för att ha gjort den här distinktionen. Det tredje förhållningssättet går ut på att den 

anställde inser att jobbet kräver skådespeleri, hen skiljer sig från arbetet och det medföljande 

agerandet, utan att beskylla sig själv för det. I detta förhållningssätt finns det risk för 

alienation och att personen blir cynisk. Det första förhållningssättet är enligt Hochschild mest 

skadligt för den anställde. Men den potentiella skadan i samtliga förhållningssätt skulle kunna 

minskas om arbetarna fick en ökad känsla av kontroll över sina arbetsliv (Hochschild, 2012: 

187).  

 

Med hjälp av Hoschschild (2012) kan vi studera ledarnas motivation utifrån begreppet 

emotionellt lönearbete. I och med att Hochschild utgår från individen och hur denne upplever 

emotionellt lönearbete, kan vi genom teorivalet belysa denna aspekt. Teorin möjliggör 

förståelse för lönens betydelse för motivationen, men också hur lönen kan påverka den 

betalda individen. Teorin kan bidra med ett sätt att tolka ledarnas berättelser, vilket innebär 

att även de negativa aspekterna av lönearbetet kan tydliggöras. Hochschilds (2012) teori ger 

däremot ingen kunskap utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Det blir nödvändigt att 

komplettera denna teori med Ahrnes (1994) organisationsteori.  

3.3 Organisationsteori   

Ahrne (1994) ser relationen mellan individer och organisationer som en inneboende 

interaktion hos människor. Detta för att organisationer utgör en stor del av människors 

vardagliga liv (Ahrne, 1994:2). Denna interaktion ses som avgörande för organisationens 

existens och överlevnad (Ahrne, 1994:3). Utifrån detta ser författaren organisationer utifrån 

ett socialt perspektiv. Interaktionen mellan individer och organisationer ses som en social 

rörelse (Ahrne, 1994:3). Enligt Ahrne och Hedström ses detta som en samhällsstruktur där 

individers handlingar förvandlas till samhällsprocesser inom organisationer (Ahrne & 
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Hedström, 2012:7). Individers sammankoppling med organisationer medför en indirekt norm 

av lojalitet och ansvar (Ahrne, 1994:11). Denna anslutning innefattar att individen endast bör 

medverka i en organisation och ses därför som en form av social kontroll (Ahrne, 1994:12).  

 

Nedan beskrivs tre begrepp inom organisationsteorin i syfte att förstå hur individer/ledare 

motiveras inom den ideella sektorn. Begreppen organisationskultur, motivation och lön 

används för att ringa in vilka faktorer som påverkar individens motivation. Då Ahrne (1994) 

lyfter fram organisationsteorin utifrån hur människor interagerar med organisationer som 

leder till anslutning, kan de teoretiska begreppen förklara hur detta upprätthålls.   

3.3.1 Organisationskultur 

Det teoretiska begreppet organisationskultur används i syfte att förstå hur internalisering av 

gemensamma värderingar kan påverka individens motivation inom organisationen. 

 

Organisationskultur förknippas enligt författarna Ahrne & Hedström (2012) med 

arbetsplatser där utrymmet för självständighet finns (Ahrne & Hedström, 2012:25f). För att 

upprätthålla en gemensam kultur samt gemensamma värderingar inom en organisation krävs 

det att individerna internaliserar organisationskulturen (Ahrne & Hedström, 2012:14). Detta 

även för att individen ska känna en formell relation till organisationen i form av tillhörighet.  

Utifrån detta beskrivs organisationskultur som ett rationellt instrument för upprätthållandet av 

auktoriteten inom organisationen (Ahrne & Hedström, 2012:24f). Organisationskulturen är 

något som på sikt är svårt att förändra då kulturen internaliserats hos individerna. Författarna 

Ahrne & Hedström (2012) lyfter fram hur detta har en central betydelse inom organisationer 

för att bibehålla motivationen hos individerna som arbetar (Ahrne & Hedström, 2012:24f). 

 3.3.2 Motivation  

Det teoretiska begreppet motivation används i syfte att förstå vilka faktorer som driver 

individen till att motiveras inom organisationer. 

 

Begreppet motivation har en koppling till den organisatoriska anslutningen (Ahrne & 

Hedström, 2012:24f). Det räcker dock inte till för att få individerna att utföra sitt arbete, 

vilket behöver kompletteras med kontroll (Ahrne & Hedström, 2012:24f). Enligt författarna 

Ahrne & Hedström ses kontroll som en drivande faktor för organisationens existens. 

Upprätthållandet av kontroll ses som ett bra verktyg för att stärka motivationen inom 
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organisationen (Ahrne & Hedström, 2012:25). För att upprätthålla kontrollen 

uppmärksammas två aspekter av problem som kan förekomma, nämligen övervakning och 

sanktioner. Övervakning utgör en viktig aspekt för upprätthållandet av kontroll inom 

organisationen, detta genom att värdera och mäta individers prestation (Ahrne & Hedström, 

2012:25f). För att upprätthålla kontrollen inom organisationen krävs även sanktioner i form 

av belöningar eller bestraffningar (Ahrne & Hedström, 2012:ff). Att upprätthålla 

motivationen ses enligt Ahrne & Hedström (2012) som en form av kontroll, vilket medför att 

individen erhåller en anslutning till organisationen (Ahrne & Hedström, 2012:26). 

 3.3.3 Lön  

Det teoretiska begreppet lön används i syfte att förstå vilken roll betalning för arbete har i 

relation till individens motivation och hur detta upprätthålls. Begreppet anses därför vara 

relevant för att förstå hur betalning av arbete kan vara en drivande faktor till individens 

motivation.  

 

Enligt Ahrne & Hedström (2012) är lön ett effektivt verktyg för att motivera individer inom 

organisationer. Lönen används för att öka individens beroende av en organisation genom att 

skapa lojalitet. Detta används i syfte att stärka individens motiv att komma tillbaka till arbetet 

dagligen (Ahrne & Hedström, 2012:23). Detta skapar ett engagemang inom organisationen, 

vilket enligt Ahrne & Hedström (2012) sammanfattas till begreppet organisationskultur. 

Organisationskultur ses som en form av kontroll för att styra individers beteende inom 

organisationens ramar. Genom att upprätthålla kontrollen kan man motivera människor 

genom att de identifierar sig med organisationen (Ahrne & Hedström, 2012:25). Lönen ses 

alltså som en del av den organisatoriska anslutningen (Ahrne & Hedström, 2012:f:Ahrne, 

1994:11f).  

 
För att besvara studiens syfte är det nödvändigt att inkludera ett subjektivt perspektiv av 

motivation. Hochschilds (2012) teori om emotionellt lönearbete bidrar med just detta. 

Hochschild utgår från att lönen har en påverkan på individens känslor. När en individ får 

betalt för sitt arbete får de också betalat för de känslor de uppvisar i arbetet. Hochschilds 

känslobegrepp används i den här studien i relation till motivation. Då syftet berör motivation 

hos individer inom organisationer är det relevant att inkludera en teori som behandlar 
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området. Därför har Hochschilds (2012) teori kompletterats med Ahrnes (1994) 

organisationsteori som belyser motivation utifrån ett organisatoriskt perspektiv.  

4. Metod 

Med syftet att undersöka hur avlönade personer inom ideella organisationer ser på motivation 

är det relevant med en hermeneutisk, tolkande ansats. Datamaterial har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer som föregicks av en förstudie. Valet av metod har genom 

förstudien preciserats och författarna har kunnat skapa en uppfattning av vilken metod som är 

bäst lämpad för att besvara huvudstudiens syfte. De metodologiska valen presenteras nedan 

följt av etiska överväganden och en diskussion kring validitet och reliabilitet. 

4.1 En hermeneutisk ansats 

Uppsatsen är baserad på kvalitativ metod. Då studien baseras på muntliga yttranden om 

meningsfulla fenomen anses den hermeneutiska utgångspunkten vara bäst lämpad för studien 

(Gilje & Grimen, 2007:174). Denna utgångspunkt anses också vara det bästa valet för att få 

en djupare förståelse kring fenomenet (Aspers, 2011:43). Hermeneutiken utgår från att 

människan tolkar och tillskriver sina egna handlingar mening. De sociala aktörerna har alltså 

själva uppfattningar om vilka de är och hur de önskar vara, vilket ofta bestämmer vilka de 

faktiskt är. Tolkningarna individerna gör av sig själva och samhället kan vara korrekta, eller 

felaktiga. Oavsett hur väl tolkningarna stämmer överens med verkligheten måste en forskare 

förhålla sig till att världen redan är tolkad av individerna själva (Gilje & Grimen, 2007:175f). 

Denna dubbla hermeneutik blir central för denna uppsats, då det anses nödvändigt att återge 

mer än bara individernas uppfattningar och berättelser. I skrivandet har alltså hänsyn tagits 

till den av individerna själva redan tolkade världen, men även till att bedriva god forskning 

genom att rekonstruera individernas tolkningar med hjälp av teoretiska begrepp (Gilje & 

Grimen, 2007:177). 

4.1.1 Den hermeneutiska cirkeln 

För att analysera materialet har vi tagit hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Detta innebär att 

delarna har tolkats i relation till hur helheten har tolkats (Kvale, 2014:252f). 

  

I genomförandet av förstudien cirkulerade flera olika teorier i författarnas medvetande. 

Genom att betänka flertalet teorier i denna inledande process underlättades urvalet av teori 
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inför huvudstudien (Aspers, 2011:82). Till huvudstudien valdes Hochschilds teori kring 

emotionellt lönearbete samt Ahrne och Hedströms organisationsteori. Dessa teoretiska 

resonemang har spelat en viss roll i studiens utformande. Enligt Aspers interagerar aldrig en 

forskare med fältet utan att ha teorin i bakhuvudet – det gäller även för denna studie (Aspers, 

2011:81-83). Teorin har därför fungerat som ett komplement till det empiriska fältet. I detta 

mellanläge har inte teorin styrt fullt ut. Författarna har haft för avsikt att lyssna till 

informantens upplevelser och berättelser, utan att de nödvändigtvis passar in i den utvalda 

teoretiska begreppsvärlden. Teorin har därmed funnits som ett ramverk för vägledning 

snarare än att styra insamlingen av det empiriska materialet. Den har varit behjälplig i 

skapandet av teman för uppsatsskrivandet (se exempelvis avsnitt 4.2.2 Intervjuguide), snarare 

än att kontrollera det i minsta detalj. 

  

Enligt Aspers (2011) finns det en relation mellan forskarens vardagliga kunskap och 

vetenskaplig kunskap. I skrivandet av denna uppsats har författarna försökt vara medvetna 

om att de har en förförståelse. Att förförståelsen är nödvändig och viktig för forskningen, 

men även att den kan färga hur olika fenomen tolkas (Aspers, 2011:37f). Med hjälp av den 

hermeneutiska cirkeln har vi försökt hantera vår förförståelse. Vi har försökt skilja på vår 

professionella roll som forskare och vår vardagsförståelse. Vi har strävat efter att identifiera 

materialets mening med hjälp av förförståelsen om motivation inom ideella organisationer. 

4.2 Kvalitativa intervjuer   

För att besvara studiens syfte krävs en djupgående inblick i informanternas resonemang,  

studien kräver därför en kvalitativ metod för att lyfta fram individens mening. För att besvara 

forskningsfrågan har forskarna genomfört intervjuer. Med hjälp av intervjun kan forskarna 

komma närmare informanternas föreställningsvärld, erfarenheter och tankar (Trost, 

2010:43f). Intervjun är ett effektivt tillvägagångssätt att besvara studiens syfte eftersom 

informanten får möjlighet att berätta om sina upplevelser. Ingen annan metod hade kunnat 

besvara forskningsfrågan lika tillfredsställande. Med hjälp av intervjuer kan informanternas 

upplevelser kartläggas, och ett efterfrågat djup skapas i studien. Intervjun ger inte bara 

forskarna möjlighet att lyssna på intervjupersonens egen berättelse, utan även se hur personen 

pratar om olika fenomen, samt hens normer och emotioner (Ahrne & Svensson, 2015:53). 

Kvalitativa intervjuer anses alltså vara den bästa metoden för besvara studiens 
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forskningsfråga. En kvantitativ metod hade inte gett samma djup och subjektiva förståelse för 

individernas motivation och hade därför inte kunnat besvarat studiens syfte lika väl. 

  

En svaghet i insamlingsmetoden är uttolkningsprocessen. Forskarna riskerar att tolka 

intervjupersonens uttalanden på ett annat sätt än vad hen menat (Ahrne & Svensson, 

2015:53). Författarna har vid intervjutillfället haft som målsättning att ställa förtydligande 

följdfrågor och frågor som “Du menar att…” för att ge intervjupersonen en chans att 

dementera eller bekräfta författarens uppfattning av det som sagts. Med detta förhållningssätt 

hoppas författarna ha motverkat missförstånd och på så sätt ökat trovärdigheten genom att 

skapa en bättre förståelse för informanternas berättelser. Ytterligare viktig sak att tänka på vid 

användandet av intervju är att inte ta för givet att intervjupersonerna gör vad de säger att de 

gör, informanterna kan omedvetet komma med felaktiga uppgifter om sig själva och världen 

(Ahrne & Svensson, 2015:53). Författarna har varit medvetna om detta under 

insamlingsprocessen, men även kommit ihåg att dessa inkorrekta tolkningar kan vara lika 

informativa som de sanningsenliga (Ahrne & Svensson, 2015:53). 

4.2.1 Urval: ledare i ideella organisationer 

Då studien syftar till att undersöka avlönade individers motivation inom ideella 

organisationer inleddes valet av informanter med att hitta informanter som omfattades av 

syftet och på så sätt kunde hjälpa att besvara det. Organisationerna som valdes ut skulle alla 

stämma in på den för uppsatsen valda definition, och hade således en målsättning att förändra 

människors liv till det positiva, snarare än att sträva efter ekonomisk vinning. Inom de ideella 

organisationerna genomfördes sedan en selektion, som gick ut på att författarna identifierade 

egenskaper som de efterfrågade hos varje deltagande informant, i enlighet med Aspers 

(2011:95) resonemang. Denna avgränsning grundar sig i den kunskapslucka som 

identifierades i avsnittet 2.5. I den tidigare forskningen saknas kvalitativa bidrag av individers 

motivation inom ideella organisationer, samt fokus på avlönade individers subjektiva 

upplevelse.   

  

Då studiens forskningsfråga undersöker personers personliga upplevelser, det vill säga 

egenskaper som inte kan listas i ett register, var det inte möjligt att göra ett slumpmässigt 

urval (Aspers, 2011:96). Med hjälp av sökmotorer online hittades istället kontaktuppgifter till 

organisationer med huvudkontor i Uppsala och Stockholm. Sökorden som användes var 

ideella sektorn, ideella organisationer, ideell organisation Stockholm, ideell organisation 
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Uppsala. För att öka chansen att få svar från potentiella informanter skickades en stor andel 

förfrågningar ut. Totalt skickades mail till 77 till e-mailadresser. Författarna försökte i så stor 

utsträckning som möjligt skicka till mailadresser som riktade sig till en specifik individ inom 

området, men även allmänna adresser (av typen info@organisationensnamn.se) förekom. 

Anledningen till att skicka till en specifik individ var att författarna ansåg att det ökade 

chansen för svar, då det är en personlig förfrågan. Frågor som går ut till hela organisationen 

riskerar att ingen inom organisationen tar på sig att svara, vilket minskar chansen att finna 

informanter till uppsatsen. Ännu en fördel var att många hemsidor presenterades individens 

titel i samband med mailadressen, och författarna kunde redan där välja ut personer med en 

ledande position. 

  

Med ett informationsbrev presenterades studien och individerna blev tillfrågade att delta. När 

en individ visat intresse kontrollerade forskarna först att personen uppfyllde kraven för 

studien (aktiv ledare inom en organisation och avlönad för sitt arbete där). Om så var fallet 

kontaktades sedan personen och för att bestämma tid och plats för intervjun. Totalt 

förfrågades 77 personer att delta. 10 personer tackade ja till att delta och 18 personer tackade 

nej. 6 personer sa att de skulle återkomma, utan att göra det och resterande 43 personer 

svarade inte. De främsta angivna anledningarna till att inte delta i intervjun var tidsbrist och 

det stora antalet intervjuförfrågningar organisationerna dagligen fick. Att spara organisations 

resurser uppgavs också som anledning. 

  

De tio personer som uppfyllde kraven och först tackade ja till att delta i studien utgör urvalet 

för denna studie. Dessa tio personer är aktiva inom tio separata ideella organisationer, är alla 

avlönade för sitt arbete och har någon typ utav ledande position inom organisationen. 

Personerna är mellan 30 och 63 år gamla. Alla informanterna identifierar sig som kvinnor.  

  

Författarna är medvetna om brister med urvalsprocessen. Målsättningen var skapa ett 

slumpmässigt urval genom att skicka ut en mängd förfrågningar (77 stycken) och att därefter 

kunna göra någon typ utav slumpmässigt urval bland de som visat intresse i att delta. Det var 

endast 10 personer som önskade delta i studien, och att göra någon typ utav slumpmässig 

dragning bland dessa individer blev därför inte möjligt, utan alla blev en del av urvalet. 
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4.2.2 Intervjuguide 

För att samla in det empiriska materialet utgick vi från en semistrukturerad intervju (se Bilaga 

1). Med denna kvalitativa intervju hoppas vi få en djupare, bredare och mer nyanserad 

kunskap om ämnet (Ahrne & Svensson, 2015:38). 

  

Att genomföra en strukturerad intervju med fullständigt förberedda frågor valdes bort av 

författarna. Med styrda frågor når inte forskaren informantens upplevelser och berättelser 

fullt ut. Vad som anses vara viktigt för informanten, hur denne tänker och skapar mening får 

ingen plats i denna typ av intervju. En öppen intervju innebär motsatt att inga frågor är 

uttänkta i förväg, utan forskaren utgår helt från intervjupersonens uttalanden (Aspers, 

2011:143f). Det förstnämnda angreppssätt valdes bort då författarna ville komma närmare 

informanternas värld. Den öppna intervjun ansågs av författarna att vara för löst hållen, och 

valdes bort då författarna ändå hade en viss tanke på vad intervjun skulle beröra. Därför 

valdes istället ett mellanting, den semistrukturerad intervjun, som bäst lämpad att besvara 

forskningens syfte. 

 

Intervjuguiden skapades utifrån en deduktiv metod. Både den tidigare forskningen kring olika 

motivationsfaktorer, Hochschilds begreppsapparat kring emotionellt lönearbete och Ahrne 

och Hedströms organisationsteori och  låg till grund för skapandet av intervjuguidens teman. 

De teman som formulerades var 1) intern motivation, 2) extern motivation och 3) känslor i 

arbetet och 4) informantens förhållande till organisationen. Dessa var underbyggda med 

hjälpande frågor som författarna önskade svar på, exempelvis “Vad fick dig att välja det yrket 

du har idag?” och “Hur hanterar du känslor på jobbet? “. Med hjälp av den semistrukturerade 

intervjun skapades det tillfällen för informanten att utveckla sina svar och tankar, och 

författarna kunde nå djupare in i dennes upplevelse än vad som hade varit möjligt i 

exempelvis en strukturerad intervju. Forskarna utgick från sina teman, och fick på så sätt ut 

information kring de efterfrågade områdena. Författarna har försökt så långt det går att lyfta 

fram informanternas berättelser och perspektiv, men är medvetna om den semistrukturerade 

intervjuns begränsningar. Även i detta angreppssätt utgår intervjuns ramar från forskaren 

själv, och full fokus ligger inte på intervjupersonen. 

  

Vid skapandet av intervjuguiden hamnade författarna till en början i ett läge där gissningar 

och tankar kom upp om hur informanten skulle besvara en viss frågeställning. Att formulera 
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färdiga frågor och resonera kring möjliga svar var  ett enkelt och tryggt sätt att genomföra en 

tänkt intervju på. Efter en diskussion med varandra insåg författarna att detta angreppssätt 

inte var hållbart. Enligt Aspers (2011) hindrar tillvägagångssättet forskarna från att undersöka 

informantens värld eftersom de hela tiden utgår från sin egen. Till huvudstudien har 

författarna tagit med sig denna erfarenhet, och har som mål att försöka vara medvetna om 

problematiken detta medför. Ett sätt att minska förförståelsen styrning av intervjun är att 

minimera antalet redan skrivna frågor och följdfrågor, och välja ett mer öppet 

förhållningssätt. 

4.2.3 Datainsamling 

Under förstudien var båda forskarna närvarande vid intervjun för att en person skulle kunna 

koncentrera sig på att ställa frågor till informanten, och en kunde föra anteckningar om 

interaktion och miljö. Eftersom det ojämna antalet intervjuare kan bidra till att informanten 

känner sig underlägsen (Trost, 2010:67) genomfördes dock samtliga intervjuer till 

huvudstudien med endast en intervjuare närvarande. 

  

För att öka trygghetskänslan hos intervjupersonerna försökte forskarna att etablera en kontakt 

redan innan intervjun. Genom att föra en kortare konversation via mail, där syftet med 

intervjun och vem forskaren var presenterades, hoppades författarna att minska eventuella 

känslor av obehag hos informanten. Av samma anledning inleddes varje intervju med lite 

småprat innan inspelningen sattes igång. Intervjun öppnades med enklare frågor som är lätta 

att besvara, då det anses vara bra för relationen mellan intervjuaren och informanten. Ett 

exempel på en sådan fråga är “Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?”. Ytterligare en åtgärd som 

togs för att säkra trygghetskänslan hos informanten var valet av plats. Samtliga intervjuer är 

genomförda på individens eget kontor, för att personen ska känna maximal trygghet. På 

denna plats har inte intervjuaren överläge, och vilket förhoppningsvis har lett till att 

informanten kunnat berätta om sina upplevelser på ett friare sätt. Då alla intervjuer ägde rum i 

enskilda och ostörda lokaler minskas risken att trovärdigheten påverkas (Trost, 2010:66). För 

att vara kritisk mot maktbalansen så kan detta ses utifrån ett motsatt perspektiv. 

Informanterna kan ha ett överläge gentemot oss studenter, då de innehar en högre position. 

Alla informanter var äldre än intervjuarna vilket också kan innebära en maktobalans. 

  

En applikation användes under intervjutillfället för  att spela in ljudet. En av författarna 

använde sin mobiltelefon och den andra sin dator. Intervjupersonen fick redan i förfrågan om 
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deltagande information om att forskarna önskade att spela in intervjun. Vid intervjuns början 

förfrågades informanterna ytterligare en gång om detta, och först efter ett godkännande 

påbörjades inspelningen. När inspelningarna genomfördes var telefonen respektive datorn 

inte uppkopplade till internet. Detta för att motverka en automatisk uppladdning och på så vis 

riskera individernas  konfidentialitet. Genom att spela in intervjun kunde forskaren fokusera 

fullt ut på informanten, istället för att lägga tid och koncentration på att anteckna varje ord 

som sägs (Trost, 2010:74-76). Att spela in intervjun underlättade även den senare 

transkriberingen (Se avsnitt 4.3.1 Transkriberingar). Varje intervju föregicks med att 

intervjuaren testa spela in en cirka 5 sekunder lång ljudfil, där intervjupersonen och 

intervjuaren provade att prata. Denna spelades sedan upp för att kontrollera och försäkra en 

god ljudkvalitet. Intervjuerna varierade i längd. Den kortaste varade i 46 minuter och den 

längsta i 1 timme och 13 minuter. 

4.3 Datahantering 

Nedan redogörs för hur empirin har sammanställts, kodats och analyserats. 

4.3.1 Transkribering 

Efter varje genomförd intervju har det muntliga samtalet transkriberats till text. Vi inledde 

transkriberingsprocessen med att komma överens om hur detaljerad transkriberingen skulle 

vara. Systemet inkluderar pauser, betoningar och emotionella uttryck som exempelvis skratt 

och suckar. Till transkriberingen är det enligt Aspers (2011:155) viktigt att lyfta fram 

helheten genom att beskriva kontexten som intervjun genomfördes i. Därför har 

transkriberingen av materialet skrivits på ett sätt som lyfter fram de detaljer som är viktiga för 

studien. Det viktigt att även notera små detaljer som utgör helheten, till exempel pauser och 

hummanden (Aspers, 2011:155). Enligt Aspers (2011) är det viktigt att centralisera meningen 

som utgör det empiriska materialet. 

  

En förteckning över vilka tecken som skulle användas för att påvisa detta gjordes även. 

Exempelvis indikerar tre punkter i följd på en paus och händelser inom klamrar visar 

känslouttryck, exempelvis [skratt]. Vid transkriberingen togs även en del information bort, 

detta syns som /.../ i transkriberingarna. Denna information kunde utgöras av organisationens 

namn, andra egennamn eller detaljer som kan härledas till individen och således avslöja 

dennes identitet. Detta var en risk då många personer var ensamt anställda på organisationen 
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hade en läsare med enkelhet kunnat identifiera informanten om organisationens namn var 

angivet. Författarna valde alltså att ta bort sådana detaljer av etiska skäl (se avsnitt 4.3.5 

Etiska överväganden för mer information). 

 

I avsnitt 5. Resultat och Analys kommer citaten presenteras så som de framkommer i 

transkriberingarna. En del av citaten innehåller överflödig information som inte ansetts vara 

relevant för det givna temat. Denna information har redigerats bort och ersatts av klamrar 

med innehållandes tre punkter, [...].  

 

Samma person som genomfört intervjun gjorde också transkriberingen. Detta på grund av att 

författarna ansåg att detta skulle ta vara på värdefull information om interaktionen, som 

annars kunnat falla bort. Transkriberingarna gjorde det möjligt för oss båda att ta del av 

samtliga intervjuer, trots att vi inte fysisk närvarat. Transkriberingen underlättade på så sätt 

även det efterföljande analysarbetet. För att värdet av intervjun inte skulle reduceras var 

författarnas målsättning att göra en transkribering av materialet direkt efter den genomförts 

med informanten. Att genomföra transkriberingen samma dag var inte alltid möjligt, och som 

längst väntade författarna två dagar efter genomför intervju. 

  

Enligt Aspers (2011:156) är det viktigt att exkludera forskarens egna värderingar från 

studien. Detta är något som kan förebyggas genom att anteckna egna reflektioner och 

värderingar innan genomförandet av intervjun (Aspers, 2011:155). Till denna studie har 

författarna haft som målsättning att vara medveten om sin förförståelse och dess påverkan på 

det empiriska materialet. Detta för att transkriberingen av intervjun är ett viktigt instrument 

för att förstå helheten av det empiriska materialet. Då Aspers (2011:157) lyfter fram vikten av 

att inte ha med forskarens värderingar i materialet har detta hållits i åtanke genomgående 

under studiens process. 

4.3.2 Kodning 

Kodningsprocessen inleddes med att författarna på egen hand kodade fem intervjuer vardera 

deskriptivt. Den deskriptiva kodningen bestod av nyckelord som skrevs i transkriberings 

marginal, som förtydligade vad intervjupersonen faktiskt pratade om (Aspers, 2011:172-180). 

Detta för att få fram och tydliggöra vad intervjupersonen egentligen sade under intervjun. 

Detta tillvägagångssätt skapade en överblick och en bredare förståelse kring intervjuns 

innehåll. Genom den deskriptiva kodningen tydliggjordes det också för författarna vad 
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intervjupersonen pratade ofta om, vad som var återkommande, och på så sätt skapades en bild 

om vad som var viktigt för intervjupersonen. Den deskriptiva kodningen underlättade även 

den tematiska kodningen och författarna kunde med enkelhet hitta i intervjun, genom att 

avsnitten var markerade med nyckelord. Exempel på den deskriptiva kodningen följer: 

  

Det är det jag känner är bra i den här verksamheten, att jag kan göra, idag ska jag 

på frissan på eftermiddagen, jag kan ta den tiden eftersom jag satt här i söndags 

och gjorde någonting (Informant 1) 

  

Citat ovan har kodats deskriptivt med koden “Uppskattar flexibla arbetstider”. 

 

Men alltså, det blir nästan att man jobbar mer än vad man ska va. Man får vara 

väldigt noga med att man inte bränner ut sig, för det skulle man kunna göra 

(Informant 1) 

 

Citatet ovan har kodats deskriptivt med koden ”Svårt att hålla sig till arbetstiderna, risk för 

utbrändhet”. 

  

Nästa fas i kodningen bestod i att författarna träffades och gick igenom intervjuerna 

tillsammans, rad för rad. Detta för att båda författarna skulle få en förståelse för samtliga 

intervjuer. Respektive författares koder jämfördes med den andres, med mål att se något 

mönster och nå konsensus. Därefter gjordes en tematisk kodning för att lyfta fram mönster ur 

det empiriska materialets helhet. Dessa mönster låg till grund för den tematiska kodningen. 

De teman som formulerades var känslor i arbetet, risker, organisationen samt drivkrafter. 

Under varje tema placerades underkoder. Under analysen framkom det två övergripande 

teman, “Frihet” och “Ansvar”. Vi valde att fokusera på dessa två huvudteman. Nedan 

redogörs för exempel på den tematiska kodningen samt de underliggande koderna. 

  

Men han var helt fantastiskt, hade man en idé så ’amen du testa, skriv ett förslag så 

tar jag upp det med styrelsen’ så fick jag igenom, så jag har fått testa jättemycket 

saker som jag bara har råkat säga högt att jag skulle vilja göra (Informant 5) 

  

Citatet ovan har alltså först kodats deskriptivt, dels med ”Uppskattade chefen” och dels med 

”Förtroende att testa nya saker” och sedan placerats under temat “Frihet”. 
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4.3.3 Analysmetod 

Till studien har en statistisk-dynamisk analysmetod använts för att analysera det empiriska 

materialet i relation till teorin (Aspers, 2013:205). Utifrån detta har de koder och teman som 

presenterats ovan analyserats i koppling till den teoretiska ansatsen. Den statistiska 

analysmetoden ses som ett verktyg för att identifiera centrala aspekter inom det empiriska 

materialet (ibid). Fokus har alltså riktats till att studera individens enskilda mening utifrån 

situationen. Koderna som konstruerats utifrån det empiriska materialet har därför använts för 

att se om det finns en koppling till den teoretiska ansatsen. Det har även varit viktigt att vara 

uppmärksam på att individens enskilda mening kan ha olika betydelse. Därför har författarna 

analyserat den enskilda individens mening för att inte ska sättas i relation till andra individers 

mening. Då hermeneutiken lyfter fram helhetens betydelse i förhållande till delens betydelse 

så syftar analysmetoden till att hitta individers mönster för att sedan sätta det i relation till en 

större kontext (ibid). Då syftet med studien är att studera avlönade individers motivation 

inom den ideella sektorn så har författarna varit uppmärksamma kring detta. Motivation är ett 

begrepp som kan upplevas på olika sätt från individ till individ vilket medför vikten av en 

deskriptiv och tematisk kodning för att förstå den enskilda meningen. 

4.3.4 Validitet och reliabilitet 

Begreppet kvalitét används i syfte att ringa in begreppen reliabilitet och validitet. Begreppen 

syftar till att säkerställa att studien är noggrann, systematisk och väl genomförd (Fejes & 

Thornberg, 2015:258f). Trovärdighet är viktigt i relation till forskningens pålitlighet och 

giltighet, vilket utgör studiens kvalitét (Fejes & Thornberg, 2015:259; Trost, 2010:131). 

Detta innefattar att studien ska kunna genomföras igen och ge samma typ av resultat, om så 

är fallet, tyder det på hög reliabilitet. Då studien har en kvalitativ ansats blir det viktigt att 

reflektera över insamlandet av empirin och hur det kan värderas i relation till resultatet 

(Trost, 2010:131). 

  

Studiens giltighet ligger i hur författarna gått tillväga för att samla in det empiriska materialet 

(Trost, 2010:131). Till studien har insamlandet av empirin skett genom intervjuer för att 

samla in kvalitativ data. Insamlandet har skett utifrån lika omständigheter där varje informant 

fått svara på ungefär samma frågor i en relativt lika kontext. Enligt Trost (2010) handlar 

reliabilitet om att mätningen bör vara stabil och inte utsatt av slumpinflytelser. Därför anses 

studien ha en hög reliabilitet då författarna utgått från dessa principer. Det innefattar att 
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resultatet kan anses pålitligt (ibid). Validitet gäller för studiens giltighet, alltså hur bra man 

mäter det som faktiskt är avsett att mätas. Enligt Trost (2010) är det viktigt att förstå 

informantens mening och identifiera hur denne uppfattar frågan som ställs av intervjuaren. 

Detta för att öka studiens trovärdighet och relevans i relation till problemställningen (Trost, 

2010:131). I relation till studien har författarna utifrån det reflekterat kring studiens 

pålitlighet. Därför har författarna varit extra noggranna med att ställa följdfrågor till 

informanten om något verkar oklart för att undvika missförstånd. Utifrån det har författarna 

under processens gång varit uppmärksamma gällande studiens validitet. Ytterligare en åtgärd 

som tagits för att stärka studiens validitet är genomförandet av förstudien. Genom att göra en 

förstudie har författarna haft möjlighet att prova den utvalda metoden för att sedan utvärdera 

resultatet. I och med detta kunde valet av tillvägagångssätt preciseras och att studien 

undersöker det den faktiskt avser att undersöka kunde styrkas. 

4.3.5 Etiska överväganden 

Alla studier som genomförs måste följa forskningsetiska krav. Dessa ska genomsyra hela 

forskningsprocessen och vara närvarande i varje moment, såväl i förstudien som i 

huvudstudien (Aspers, 2011:83). I denna studie har författarna tagit stor hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som presenteras i rapporten God Forskningssed 

(2011). Dessa principer är tänkta att vägleda alla forskare vid utförandet av studier inom 

humaniora och samhällsvetenskap, och de fyra huvudområdena (information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande) har såldes genomsyrat hela denna forskningsprocess 

(Vetenskapsrådet, 2011:18f). 

  

I den inledande fasen av studien gjordes ett övervägande mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. Den förstnämnda syftar till samhällets krav på att forskning bedrivs, och 

den andra till att individernas välmående beaktas. Författarna kom efter diskussion fram till 

att kunskapstillskottet studien skulle medföra övervägde de eventuella riskerna, och beslutade 

därför att genomföra studien (Vetenskapsrådet, 2011:18). 

  

Då potentiella informanter kontaktats har de fått skriftlig information rörande 

undersökningens syfte och vad deras eventuella medverkan i studien skulle innebära. De för 

studien utvalda informanterna har även fått information om att de när som helst kan avbryta 

sitt deltagande, utan att ge vidare skäl för sitt beslut. Inför intervjun har samma information 

givits muntligen, och intervjun har bara genomförts då personen samtyckt till sitt deltagande. 



 25 

  

All information som framkommit i intervjun har behandlats med konfidentialitet. 

Informantens personuppgifter och annan känslig information har förvarats säkert och 

oåtkomligt för obehöriga (jfr. Vetenskapsrådet, 2011:66-68). Studiens intervjupersoner har 

avidentifierats redan vid intervjutillfället och tilldelats ett alias (Informant 1, Informant 2 och 

så vidare) och deras identitet kan således inte härledas tillbaka till dem. De insamlade 

uppgifterna har endast använts i forskningssyfte och processen har efterföljt Vetenskapsrådet 

riktlinjer. 

5. Resultat och analys 

Ursprungligen var resultatet tänkt att delas upp i intern respektive extern motivation. Detta 

visade sig vara problematiskt. Det var svårt att urskilja och kategorisera informanternas 

motivation då den interna motivationen var sammankopplad med den externa. Detta har lett 

till att ytterligare dikotomier identifierats, frihet och ansvar samt privatliv och arbetsliv. 

Resultatet presenteras utifrån de två huvudteman som var tydliga i informanternas berättelser, 

frihet och ansvar. Det fanns ett dilemma mellan dessa två teman som visade sig vara relevant 

i förhållande till ledarnas förhållningssätt till drivkraften att göra gott i relation till att vara 

avlönad. Frihet visade sig vara en viktig del av ledarnas motivation, och utgör således det 

första stora temat. I empirin fann vi tre tydliga aspekter av frihet, och avsnittet är uppdelat 

efter dessa. Först presenteras friheten som att sysselsätta sig med vad en vill, sedan frihet som 

tid och slutligen frihet som arbetsuppgifter. Det andra stora temat som hittades var ansvar, 

som också har en stark koppling till motivation. Avsnittet har delats in i ansvaret att göra gott, 

ansvaret som ledare och ansvaret som lönen medför. Varje avsnitt illustreras med citat från 

informanterna. Under analysprocessen av empirin har teoretiska begrepp används för att tolka 

informanternas mening i enlighet med den hermeneutiska ansatsen. Denna koppling 

presenteras i en fördjupad analysdel. 

 

När informanterna  benämnt personerna som söker hjälp av deras organisation har de använt 

sig av olika ord, exempelvis gäst, brukare, nödställda. Författarna har valt att formulera ett 

samlingsnamn för dessa, och personerna som sökt sig till de olika ideella organisationerna 

benämns därför i den här uppsatsen för stödsökande. 
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5.1 Frihet  

Friheten som ledarna beskrev handlade dels om friheten att kunna välja en sysselsättning som 

de brinner för, och dels om en mer konkret frihet, som möjligheten att själv planera sin tid 

och sina arbetsuppgifter. Ledarna uttryckte att de efterfrågade frihet i stor utsträckning på en 

arbetsplats, men att det också kan leda till negativa konsekvenser. Detta innebär att friheten 

inte alltid upplevs som positiv för ledarna.  

5.1.1 ”Jobbar med vad jag vill”: Frihet i att göra något som känns viktigt   

Ledarna beskriver organisationernas mål att hjälpa andra som en stor personlig drivkraft. Att 

finnas tillgänglig för människor som verkligen behöver det, att göra något vettigt för de 

stödsökande och att jobba för ett bättre samhälle är några exempel på hur detta tar sig uttryck. 

Ledarna har friheten att jobba med någonting som de verkligen tror på och brinner för. 

Informant 4 har alltid haft ett stort intresse i ideell verksamhet och i organisationen hon 

jobbar för nu behöver hon inte välja vilket av alla engagemang hon ska fokusera på: 

  

Hela det fantastiska nätverk, att det är sån bredd i frågorna, jag har aldrig kunnat 

bestämma mig för om jag ska jobba med miljöfrågor, eller fredsfrågor eller 

mänskliga rättigheter. (Informant 4) 

  

Organisationen beskrivs som perfekt för informanten eftersom hon har friheten att kämpa för 

flera frågor som hon bryr sig om. På detta sätt kunde vi se att ledarna beskrev organisationens 

fokus som relevant i förhållande till deras eget intresse. Men genomgående var också själva 

strävan efter förändring som organisationerna stod för. Informant 1 berättar varför hon jobbar 

inom en ideell verksamhet: ”Nej men det är att få en fungerande verksamhet som man kan 

finnas till för människor som behöver det. Det är liksom. Det är den största målsättningen” 

(Informant 1). Här är det alltså inte bara ett intresse av t.ex. miljö, utan just strävan efter 

positiv förändring som lyfts fram. Detta är genomgående i materialet. Informant 3 och 4 

berättar om sina drivkrafter: 

  

Jag tycker att det är väldigt viktigt att jobba för ett bättre samhälle. Antirasistiskt 

och mer rättvist, och det är också anledningen till att jag har valt att jobba såhär 

(Informant 3) 
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Om man nu kan hitta en mening med att vi finns här så tror jag  mycket av det 

handlar om att försöka lämna en värld efter sig som är lite bättre än den man kom 

till. Det är nog den stora motivationen (Informant 4) 

  

Ledarna beskriver en genomgående vilja att göra gott. Informant 4 menar till och med att det 

är anledningen till att vi människor finns på jorden, en vetskap som motiverar henne till att 

jobba med det hon gör. Många av ledarna skulle inte kunna tänka sig att jobba med något annat: 

  

Det handlar också om att det är, det är viktiga saker som påverkar människors liv. 

Jag har haft jättesvårt att söka och ha jobb som bara handlar om att någon ska tjäna 

pengar. När jag bytte till det här så försökte jag väl hitta något annat, men det 

stannar liksom på att jag inte tycker det är tillräckligt viktigt att jobba med något 

som bara handlar om att ett företag ska gå med vinst (Informant 3) 

  

Nej, jag måste jobba med människor. För mig är det såhär, jag måste jobba med 

människor.  Jag kan inte tänka mig ett annat arbete [...] När jag går vidare så 

kommer det också vara ett annat människovårdande yrke, där jag möter andra 

människor. Kanske en annan typ utav utsatthet, men fortfarande en utsatthet där 

människor är i behov av min hjälp (Informant 2) 

  

Informant 3 berättar om hur hon tidigare försökt jobba inom den vinstdrivande sektorn, men 

inte klarat av det. Och Informant 2 beskriver hur även hennes nästa anställning kommer vara 

ett arbete där hon får hjälpa människor i utsatthet. Hur ledarna än försöker förändra sin 

arbetssituation kommer de alltid tillbaka till verksamheter där målsättningen inte handlar om 

att tjäna pengar, utan om att hjälpa de stödsökande. Informant 3 berättar vidare ”Ja, jag 

känner fortfarande så, att jag vill inte ha ett jobb som inte har ett sånt syfte att det ska bli 

bättre för människor, eller att det bara är vinstdrivande, sånt vill jag inte söka” (Informant 3). 

Att jobba utan ett idéburet syfte beskrivs som något otänkbart för informanterna.  

5.1.2 Kapten över sitt eget skepp: Frihet i att bestämma över tiden 

Att jobba i en ledarposition ideella organisationer innebär ofta frihet över den egna 

arbetstiden. I det här avsnittet kommer denna frihet exemplifieras, hur den upplevs som 

positiv av många av ledarna men också om de negativa konsekvenser den kan ha. 
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I de ideella organisationerna finns det ofta stort utrymme till att planera sin egen dag, och 

själv bestämma över vad som ska göras när. Informant 10 berättar om hur arbetssättet ger 

henne inflytande över sin arbetsdag: “Ja, arbetet i sig är väldigt fritt, på så sätt att jag kan 

planera upp min egen arbetsdag från morgon till kväll” (Informant 10). Ledarna tycks 

uppskatta detta sätt att arbeta på. När ledarna blir tillfrågade vad de gillar med sin arbetsplats 

nämns nästan alltid denna flexibilitet. 

  

I5: […] sen också att det är, att det är väldigt flexibelt, jag är inte låst, jag har mitt 

utrymme, man får väldigt mycket frihet under ansvar om man säger, och det är rätt 

så skönt.  

I: På vilket sätt kan den här friheten visa sig?  

I5: Ja men som nu, jag tog en lunch klockan 14, till nästan halv 16. Att man inte 

behöver vara inrutat i saker och ting, ett mönster. Om jag hade ett möte nu på 

förmiddagen så kunde jag ta en lunch senare och jobba in den tiden. Alltså sånt är 

jätteskönt 

  

Informant 5 berättar först om att jobbet är flexibelt, och att hon trivs bra med det. Hon har på 

andra arbetsplatser upplevt mer styrning, men inom den ideella sektorn känner hon sig inte 

låst på samma sätt. När hon blir ombedd att berätta vad hon menar när hon säger att hon har 

frihet under ansvar är det första hon nämner de rörliga arbetstiderna. Även Informant 1 har en 

positiv inställning till friheten, hon uttrycker att det är just friheten över arbetsdagen som hon 

uppskattar med sitt jobb:   

  

Det är det jag känner är bra i den här verksamheten, att jag kan göra, idag ska jag 

på frissan på eftermiddagen, jag kan ta den tiden eftersom jag satt här i söndags 

och gjorde någonting. Så att du förstår, det är ganska fritt på det sättet. Det är ett 

jättebra jobb (Informant 1) 

  

Det som jag uppskattar väldigt mycket är att jag kan styra min tid ganska mycket. 

Dels att det förväntas att jag ska vara med på en del saker en hel helg, förutom det 

kan jag ju välja om jag jobbar tidigt på morgonen eller tar ledigt en stund mitt på 

dagen och jobbar lite längre på kvällen, jobba en kort dag ena dagen och en längre 

dag andra dagen, jag kan jobba hemma om jag tycker det passar bättre, det är 

väldigt fritt på det sättet (Informant 3) 
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I citaten ovan beskrivs hur friheten ger ledarna möjlighet att göra saker som inte är relaterade 

till jobbet under den vanliga arbetstiden. På detta sätt beskrivs ofta friheten som något 

positivt. Men friheten kräver en motprestation. Citaten vittnar om hur friheten över arbetstid 

kan inskränka på ledarnas helger, som egentligen är avsedd för fritid, exempelvis har 

Informant 1 jobbat på en röd dag för att kunna besöka frisören en arbetsdag. 

  

Friheten över tiden kan bli problematisk på andra vis. Många av ledarna berättar att det är 

väldigt hårt belastade och att det är mycket som ska hinnas med under en arbetsdag, vilket 

leder till att vissa saker måste prioriteras bort. Det kan vara grundläggande saker som att 

hinna äta, Informant 1 berättar: ”När man sitter insjunken i saker, sen har man nåt besök, ’och 

just de, jag måste äta, men jag tar det efter’, så blir det lätt för mig” (Informant 1). Friheten 

gör att Informant 1 själv kan välja när hon ska gör vad. I det här exemplet väljer hon att 

fortsätta med sin arbetsuppgift, och när det kommer ett besök till organisationen väljer hon att 

ta hand om det, vilket gör att hon inte hinner äta. För henne är det här vanligt förekommande. 

Informant 3 upplever att tiden inte alltid räcker till: 

  

En nackdel är att det är svårt att hinna med allting. Man kanske har idéer men man 

har annat löpande som måste göras för att saker och ting ska fungera, då kanske 

man inte hinner komma till det där som man egentligen skulle vilja jobba mer med 

(Informant 3) 

  

Det finns så mycket ledarna skulle vilja genomföra, men arbetsdagen är inte lång nog. 

Informant 3 prioriterar att göra administrativa uppgifter, nödvändiga för att organisationen 

ska fungera, framför det hon egentligen är intresserad av, här syftar hon till projekt som 

hjälper de stödsökande. Att inte hinna med kan upplevas som frustrerande och jobbigt av 

ledarna. Informant 7 berättar om att det ibland blir överväldigande: “Det är skittufft ibland! 

Ibland vill man bara gå och gräva ned sig i en håla för att det är så mycket” (Informant 7). 

  

Att arbetsdagen inte räcker till är något som många av informanterna tar upp. Detta kan leda 

till en stress över mängden arbete, arbetsuppgifter och deadlines, och det händer ofta att 

informanterna tänker på saker och ting som har med jobbet att göra, även på fritiden. 

Informant 6 beskriver hur det kan vara svårt att släppa jobbet och vara ledig när man väl 

kommer hem: 
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I: Känner du att projekten har tagit tid utöver arbetstiderna? 

I5: Aa verkligen. Inte bara rent i tid, utan i psyket också. Alltså när man leder 

projekt, man är ju ändå ytterst ansvarig och det finns inte såhär manual för ’så här 

gör du’ så du tänker ju hela tiden ’ska vi gå den här vägen’ eller ’gjorde vi rätt här’ 

och ’åh dom här resultaten’ och det är mycket mer krävande (Informant 5) 

  

Det är nått som jag kan bli bättre på … jag försöker när jag kommer hem ’nej men 

nu ska jag bara fokusera på [sonens namn]’ som han heter min son, och det kan ju 

också vara ibland, som nu då när jag vaknade på natten du vet, när man inte kan 

somna om och ’Juste! Jag har glömt att maila den personen’ (Informant 6) 

 

Informant 6 beskriver hur hon aktivt arbetar för att bli bättre på att släppa jobbet. Trots detta 

kan hon vakna på natten och grubblar över jobbrelaterade saker. Informant 5 berättar om hur 

rollen som projektledare gjorde att hon dels fysiskt tog med sig jobbet hem, för att slutföra 

saker och ting, men också rent psykiskt, att hon alltid tänkte över olika alternativa 

tillvägagångssätt och ältade beslut som redan var fattade. Citaten visar att det kan vara svårt 

att släppa jobbet helt och hållet, hur mycket man än försöker. I det här avsnittet ledarnas 

frihet över arbetstiden presenteras. Den upplevs ofta som positiv, och många nämner den som 

anledning till att jobba inom den ideella sektorn. Men friheten kan också negativa 

konsekvenser, som stress och att den egna ledigheten inskränkts. 

5.1.3 Guld, gröna skogar och finansiering: Frihet i arbetets struktur 

Friheten ledarna upplever kan också yttra sig i arbetsuppgifterna. Inom ideella organisationer 

finns det stort utrymme till att bestämma vilka arbetsuppgifter som ska ingå i en arbetsdag. I 

det här avsnittet kommer denna frihet illustreras, men även de negativa konsekvenser den 

medför, som stress och risken att ta på sig för mycket. Många av ledarna berättar om att det 

finns vissa givna administrativa uppgifter som måste göras, men att det sedan finns möjlighet 

till annat. Informant 2 berättar: ”Här finns det också möjlighet att gå utanför ramarna”. 

Informant 2 jämför sitt nuvarande jobb inom den ideella organisationen med jobb hon haft 

tidigare i livet. Idag finns det en viss struktur hon väntas följa, men nu har hon också 

svängrum att göra annat. Ledarna trivs överlag med det här upplägget, och nämner denna 

frihet som något positivt. Den här friheten ger utrymme till att testa nya saker. Informant 3 

beskriver: “Och att det är, inom vissa ramar, så kan man komma med mycket egna idéer och 
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få igenom saker som man tror på” (Informant 3). Informant 3 får vara uppfinningsrik, och 

saker hon tror kan förbättra tillvaron för andra får hon ofta genomföra. Många uppskattar det 

här fria arbetssättet, Informant 5 är en av dem: 

  

Och också såhära har man, det som också har varit bra, att har du idéer så får du 

ofta förtroendet att testa dem. [… ] Men han [chefen] var helt fantastisk, hade man 

en idé så ’amen du testa, skriv ett förslag så tar jag upp det med styrelsen’ så fick 

jag igenom, så jag har fått testa jättemycket saker som jag bara har råkat säga högt 

att jag skulle vilja göra (Informant 5) 

  

Friheten främjar ledarnas kreativa sidor, vilket många anser vara en av de roligare delarna 

med jobbet. Informant 5 beskriver sin chef som fantastisk, som ofta lyssnade på hennes idéer 

och lät henne genomföra dem. Hon behövde inte ens ha ett genomtänkt tillvägagångssätt, 

många gånger räckte det att hon bara råkat fantisera högt. Men att få sina idéer genomförda är 

inte helt oproblematiskt. Det finns det en vissa hinder på vägen, exempelvis att 

organisationens styrelse måste godkänna att projektet. Informant 3 beskriver hur processen 

till beslut kan vara smidig, eller ta lite längre tid: 

  

Det beror helt på vad det är för något. Vissa saker kan det räcka med att jag pratar 

med ordföranden och vi bestämmer att ’vi gör så här’, eller så är det längre saker 

så man måste starta en process med styrelsen eller några andra intresserade för att 

det ska tas upp på årsmöte eller så (Informant 3) 

  

Ledarna berättar om hur fria de ideella organisationerna är, samtidigt som de vittnar om en 

viss stelhet i många fall, där en lång rad instanser som styrelser och årsmöten måste vara 

delaktiga i en beslutsprocess.  

 

Att ha frihet över sina arbetsuppgifter upplevdes inte alltid som helt oproblematiskt. De 

kunde också medföra risker, som att man tar på sig för mycket. Informant 1 beskriver: ”Det 

är så fritt va. Men alltså, det blir nästan att man jobbar mer än vad man ska va. Man får vara 

väldigt noga med att man inte bränner ut sig, för det skulle man kunna göra” (Informant 1). 

Drivet att alltid vilja göra mer gör att ledarna riskerar att bränna ut sig. Informant 1 berättar 

vidare: 
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Vi var en liten jour från början, och så har vi tagit på oss mer och mer och mer. Det 

blev ju mycket för mig också. Jag satt neddränkt i arbetsuppgifter, men nu är det 

lite mer avlastat [...] Jag satt och var sekreterare, skrev protokoll hela tiden, det kan 

ju nån i styrelsen göra liksom. Det gjorde man bara för att man var snäll, ’ja men 

absolut, jag sitter och skriver’ […] Jag vet väl inte, det kanske är människor som 

ska vara till lags överallt (Informant 1) 

 

Hon var överväldigad med olika arbetsuppgifter, och tog på sig sådant som egentligen inte 

tillhörde hennes roll. Informant 1 reflekterar kring hur det ka vara så och tror det beror på 

snällhet och att det ligger i hennes person att vara alla till lags.  

 

Att många av informanterna uppskattar friheten står klart. Men den medför problem som att 

ta på sig för mycket och den blir begränsad av beslutsprocesser som måste gå igenom 

styrelser. Ännu ett hinder på vägen är det ekonomiska. Informant 2 och 9 berättar: 

  

Jag har en otrolig frihet, det vet jag inte om det har att göra med att det är en ideell 

förening, det kan ju lika gärna ha att göra med att jag har en mycket bra chef, som 

ger mig mycket frihet i mitt jobb. […] Jag kan liksom tänka ’amen den här gruppen 

vill vi starta, vad vill vi göra med den’ och så bollar jag med min chef och så säger 

hon ’gör det!’ sen måste vi ju också hitta finansiering och söka pengar för den, 

men, men friheten (Informant 2) 

  

Om vi hittar på ett projekt i köket på lunchen så är det inte så jättelångt till att vi 

söker finansiering för det projektet och om vi får någon finansiering så kan vi 

genomföra det, så att det är inte så långa steg! Man kan göra väldigt mycket… och 

att man styr mycket över det som man jobbar med, man kan förändra någonting om 

man märker att det inte funkar så kan man prova något nytt. Så att tror korta 

beslutsvägar och mycket frihet är det som motiverar mig (Informant 9) 

  

Citaten ovan vittnar återigen om friheten inom de ideella organisationerna. Om chefer som 

stöttar och om hur spontana idéer som väckts över en lunchrast blir verklighet. Möjligheten 

att utveckla, förändra och förbättra verksamheten är en tydlig motivationsfaktor för ledarna. 

Men de bristfälliga ramarna om vad som ska göras kunde också medförda negativa 
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konsekvenser för dem. En av dessa är stressen att hitta ekonomin att genomföra alla projekt 

de brinner för: 

  

Här är det alltid en kamp om pengar. Alltid. Alltid. Ehm. Alltså det är en blandning 

av att här är det alltid en kamp om pengar (Informant 2) 

 

Något som alltid hänger över en när man jobbar i en ideell organisation är ju 

ekonomin (Informant 3) 

  

Friheten gör att ledarna har möjlighet att ständigt komma på nya projekt, men för att 

genomföra dessa behövs det finansiellt stöd, vilket lätt kan skapa ett obehag hos dem. 

Informant 2 beskriver jakten efter pengar som en kamp, och Informant 3 beskriver den något 

som alltid hänger över henne. Jakten på pengar för organisationens räkning är också starkt 

förknippad med deras personliga ekonomi. Har organisationen inga pengar, får de anställda 

ingen lön i det långa loppet. Informant 3 berättar om hur hon handskas med den vetskapen: 

  

Hur hanterar jag den oron... Ja, jag försöker att eh. Det är en jättesvår fråga. Dels 

försöker jag ju hålla isär vad som är organisationens ekonomi och min egen, i 

förlängningen är det ändå så att om jag misslyckas med det här, och det blir 

jättestora nerdragningar och det blir väldigt svårt för den ideella organisationen så 

kommer inte jag få min lön heller, men då brukar jag, jag försöker väl se det som 

att även om det skulle gå dåligt för organisationen ett tag så skulle jag ändå få lön 

inom en överskådlig framtid i alla fall, sen måste man hitta lösning på det mer 

långsiktiga (Informant 3) 

  

I1: Sen är den biten att man vet aldrig från år till år om man får vara kvar 

I: Hur känns det med en sådan osäker anställning? 

I1: Neeej, nej men asså man kan inte tänka liksom att ’nu lägger man ner 

verksamheten’ för det tror jag inte att dom skulle göra, [organisationens 

verksamhet] behövs ju. Men att hela tiden få sänkt bidrag, man får vända och vrida 

på allting. Det är ju ingen karriärstege liksom. Men jag är inte någon karriärist, jag 

är ju här för att jag är intresserad av jobbet, ska man göra karriär ska man inte göra 

det inom den här verksamheten (Informant 1) 
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Ledarna är medvetna om hur tätt sammanlänkad deras egen inkomst är med den ideella 

organisationens ekonomi, och att ett misslyckande i organisationen kan direkt påverka deras 

privata ekonomi. Det är en stress för ledarna, men de försöker tänka positivt, dels att det finns 

en buffert att betala ut lön i ett par månader till och dels att verksamheten är så viktig att den 

bara inte kan läggas ner.  

 

Detta avsnitt har visat hur frihet beskrivs i förhållande till känslan av att göra något 

meningsfullt, att styra över sin tid och att kunna välja själv hur arbetet ska struktureras. 

Många av informanterna berättade om friheten som något väldigt positivt, att de fick utlopp 

för sin kreativitet och fick möjlighet att genomföra projekt. Men att ha frihet över sina 

arbetsuppgifter upplevdes inte som helt oproblematiskt utan kopplades också till press. Detta 

belyser aspekter som fördjupas i följande avsnitt om ansvar.   

5.2 Ansvar 

Friheten i arbetet innebär ett stort ansvarstagande för ledarna. Att göra gott är ett oändligt 

uppdrag, vilket lämnar ledarna med en känsla av att det alltid går att göra mer. Rollen som 

ledare beskrivs som intressant och roligt men också som krävande, då det finns 

prestationskrav både gentemot organisationen och de stödsökande. Nedan presenteras den det 

stora ansvaret ledarna upplever under två rubriker, det första berör ansvaret som drivkraften 

att göra gott medför och sedan redogörs det för ansvaret rollen som ledare innebär. Slutligen 

presenteras lönens betydelse för friheten och ansvaret. 

5.2.1 Jag hjälper dig men är inte din kompis: Ansvar och gränsdragningar  

I avsnitt 5.1.1 redogörs det för ledarnas drivkraft av att göra gott. Många av ledarna beskriver 

att de mår bra av detta. I detta avsnitt fördjupas beskrivningen av denna känsla och de 

nackdelar som medföljer detta driv. Känslan av otillräcklighet och risken att bli utbränd är 

några av de konsekvenser ledarna pratar om. 

  

Att göra gott är en klar drivkraft hos ledarna. Det kan handla om att de får en kick av att 

hjälpa andra, att de får ett ökat välmående eller bättre samvete. En del nämner arbetet inom 

de ideella organisationerna som ett karriärsmål de strävat efter. Informant 2 och Informant 5 

berättar: 
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Jag får alltid ut någonting. När jag sitter i samtal med en kvinna och jag ser på 

henne att det går upp någonting, någon jobbig insikt, då får jag en kick [… ] Det 

ger mig en kick. Den kicken är jättehäftig. Det är väldigt egoistiskt (Informant 2) 

  

Jag har alltid sen jag varit liten drömt om jobba med bistånd, jag skulle bli 

biståndsarbetare när jag var liten, och att få jobba för en organisation som är så stor 

i världen, och som jobbar så uttalat att det är lite, för min del har det varit lite ett 

karriärsmål (Informant 5) 

  

Citaten ovan berättar om personliga anledningar att jobba inom ideella organisationer. 

Informanten beskriver det egoistiska välbehaget av att hjälpa andra och dels om hur en 

barndomsdröm gått i uppfyllelse. Detta speglar svårigheten att dela upp begrepp som egoism 

och altruism. Med det egna målet följer positiva konsekvenser för andra och med positiva 

konsekvenser för andra följer uppfyllelse av egna mål. Ansvarsbegreppet speglar denna 

dubbelhet i egoism och altruism eftersom det visar hur möjligheten att finnas där för andra 

alltid är dubbelt riktad mot den andra och en själv. Informant 9 berättar hur hennes egna 

erfarenheter skapat en vilja att alltid finnas där för samhället: ”Så det är väl säkert någon 

blandning där att det har funnits ett eget driv genom egna erfarenheter, att man vill hjälpa 

till… att man vill finnas för samhället” (Informant 9). Att förändra samhället är ett stort 

ansvar. Detta syns även i de andra informanternas uttalanden: 

  

Att man gör det för att man inser att man mår mycket bättre själv, och att det är lite 

själviskt. Än om man bara skulle stå vid sidan om och se på vad som händer, och 

försöka göra någonting, försöka förbättra på något sätt (Informant 4) 

  

Den största anledningen till att jag hålls kvar här är barnen… att jag vet hur många 

vi hjälper varje år, och att man är ute och träffa elever… jag får ju en enorm boost 

av det! (Informant 7) 

  

Både Informant 4 och Informant 7 har tagit på sig ansvaret att göra världen bättre. Informant 

4 kan inte längre stå vid sidan av hemskheter, utan måste ingripa. Informant 7 vet hur många 

barn som behöver hennes hjälp, och hon drivs av det. Men det stora ansvaret att förändra 

världen till det bättre är inte bara kopplad till välmående. Informant 5 berättar om 

förväntningarna som rollen medför: ”Här kan det vara lite såhär att ’Du ska göra det här’ men 
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alla har en liten förväntan om att du ska vara engagerad och vilja göra mer. Hela tiden” 

(Informant 5). Det kan vara svårt för ledarna att veta när de har gjort nog. Informant 10 

berättar om att hon alltid förväntas göra mer, även när hon inte får betalt: 

 

[...] jag lägger gärna ned många ideella (betoning) timmar på den här 

verksamheten, jag får ju inte betalt för alla timmar som jag lägger ned och det är 

väl en huvudpoäng i en ideell organisation, att man också ska lägga ned ideell tid 

och inte bara tid som man får betalt för (Informant 10) 

 

Informanten beskriver hon att hon förväntas, och att hon förväntar att andar inom ideella 

organisationer, ska lägga ned mer tid på arbetsuppgifterna än vad de får betalt för. Hon menar 

på att det ingår i att jobba inom en ideell organisation. Även om ledarna har en viss uppgift 

att utföra, kan de uppleva det ändå förväntas att de ska göra mycket. Förväntningarna på det 

oändliga engagemanget kan leda till negativa konsekvenser för ledarna: 

 

Det var därför jag sov så dåligt, för att lite såhär stress och, det också att många 

inom den här sektorn har … att man kommer på saker man borde göra. Just också 

kanske för att jag har ganska många olika saker så gäller det verkligen att skriva 

upp i kalendern och när, och jag älskar inte att organisera, jag är väldigt sådär att 

jag bara gör, så det är en utmaning (Informant 6) 

  

Informant 6 upplever att det finns många saker hon borde göra, vilket påverkar hennes 

nattsömn och skapar stress. Informant 5 upplever själv inte det problemet, men hon tror att 

känslan av att aldrig ha gjort nog är vanligt förekommande i den ideella världen. Hon säger 

att ”jag kan tänka mig att det finns kollegor som känner att såhära ’varför… jag borde’, alla 

dom här borde i engagemang” (Informant 5). Hon uttrycker en trötthet över att hon och 

hennes kollegor alltid förväntas göra mer. 

  

Ledarna var också tvungna att hantera känslor kopplade till de stödsökandes problem. Det 

fanns en skiljelinje beträffande känslohantering mellan de informanter som arbetade direkt 

med stödsökande och de som hade mer distans till dem. Informanterna med en mer ledande 

position berättar sällan om tunga berättelser och livshistorier de får ta del av. Istället uppger 

de att de inte upplever sitt jobb som känslosamt. Informanten i följande citat beskriver detta: 
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Det är inte så att man har, jobbar med människor med särskilda behov och att jag 

skulle ta med det hem eftersom det är utsatta människor som far illa eller någonting 

sånt, så på det sättet är det ju inte alls så [känslosamt] (Informant 3) 

  

Att jobba längre bort från de stödsökande upplevs som mindre känslosamt av ledarna. Dessa 

ledare berättar sällan om hur individers historier påverkar dem, och snarare om hur orättvisor 

som står utanför deras makt skapar ett obehag. Ofta beskrivs en känsla av hjälplöshet som 

genomsyrar deras arbete. Att inte kunna göra något åt orättvisorna beskrivs som frustrerande 

och jättejobbigt. Informant 4 och Informant 5 beskriver känslorna kopplade till samhället: 

                                                              

Och sen kan jag känna väldigt mycket känslor. Alltså att vi känner oss ganska 

hjälplösa på grund av den nya lagstiftningen som liksom helt begränsar människor 

att få stanna i Sverige, komma till Sverige, få familjeåterförenas (Informant 5) 

  

[…] nu riskerar de fängelsestraff uppemot livstid, för det arbetet de har gjort som 

journalister. Skriva om saker som då är obekväma för staten. Och det är klart, det 

upprör en. Man blir förbannad, man blir ledsen (Informant 4) 

  

Samhälleliga problem kan uppröra trots att de står utanför ledarnas makt. Ledarna känner ett 

sådant vilja att göra världen till en bättre plats, att saker som egentligen inte är kopplade till 

dem personligen kan upplevas som så känslosamma.    

  

För de som arbetade mer direkt med stödsökande var bilden en annan. I sitt dagliga arbete 

fick de lyssna på berättelser om de stödsökandes utsatthet och hjälplöshet. Att höra om deras 

tunga upplevelser kunde bli en känslomässigt påfrestande del av arbetet som påverkade deras 

eget mående. Informant 2 berättar: “Jag får ta del om hon till exempel bär på stor svår ångest, 

så kan det bli, om jag är mottaglig så kan jag bli bärare av ångest” (Informant 2). Ledarna 

känner ett stort ansvar att hjälpa de stödsökande, vilket kan leda till att själva kan ta över de 

negativa känslorna och personligen känna dessa. Informant 1 berättar: 

  

Man får ju, man blir delaktig, man får ju höra människors trauman, ehm. Så deras 

utsatthet och hjälplöshet och allting. Så det är väldigt känslosamt och, man får 

verkligen, ja, höra saker och ting (Informant 1) 
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Ledarna blir delaktiga i de stödsökandes trauman, utsatthet och hjälplöshet. Det kan bli svårt 

att skilja på sitt eget liv och de stödsökandes, och de har lätt att ta åt sig av deras problem. 

  

Detta kan göra att det blir svårt att släppa jobbet och vara ledig när man väl kommer hem. 

Många av informanterna ser det som en stor utmaning att inte ”ta med jobbet hem”. Att skilja 

på arbete och privatliv är något många av informanterna understryker vikten av. Det händer 

ofta att informanterna tänker på saker och ting som har med jobbet att göra, även på fritiden. 

Ofta handlar det om berättelser från de stödsökande som stannar kvar: 

  

Det är klart, maktlöshet är ju…igår tillexempel det samtalet jag hade med den 

kvinnan. Hon är tvungen att lämna över sin son till en man, sonens pappa, där sonen 

säger att han förgriper sig på honom sexuellt. Och det är ingen som tror på henne. 

Så hennes övertygelse är att sonen befinner sig på en pappa som förgriper sig på 

honom varenda kväll. Det skulle ju göra vem som helst helt galen. Men. Det är 

jobbigt, jag tog med mig henne på cykelturen hem, sen släppte jag henne 

(Informant 2) 

  

Informant 2 berördes av kvinnans historia, och det var svårt att skaka av sig den efter mötet. 

Men det behöver inte vara stora och tunga berättelser som den ovan, för att det ska kunna 

störa deras fritid. Informant 7 och 10: 

  

Alltså det påverkar ju en mycket känslomässigt! Alltså om det inte går bra på… 

organisationen, så tar jag med mig det hem… och det är ändå smågrejer, om det är 

någon elev som stängs av till exempel eller… det händer ju! Det är klart att både 

/.../ och hela ledet känner att ’nämen då har vi misslyckats liksom’ (Informant 7) 

  

De tuffa delarna är att man ofta kan träffa människor som ofta är väldigt utsatta i 

området, som känner utanförskap och har svårt att känna sig inkluderade i 

samhället, främst inom sitt område. Då kan det bli tufft för att man vill att alla ska 

tro på sig själva och ha hopp om sin framtid … och känna att man har möjlighet att 

kunna få ett jobb eller kunna klara sig i skolan. Det är inte alltid man lyckas med 

det man väldigt gärna vill och då kan det vara tufft (Informant 10) 
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Även små saker kan stanna kvar efter arbetstid hos ledarna. Informant 7 exemplifierar det 

stora ansvaret ledarna känner över de stödsökandes välmående. Endast en liten grej som gått 

fel på jobbet kan kännas som ett misslyckande. Även Informant 10 berättar om arbetet som 

att lyckas eller inte lyckas med att hjälpa de stödsökande. Eftersom så mycket står på spel när 

ledarna bär ansvaret över andras liv än sitt eget, kan små felsteg skapa så stora känslor. En av 

informanterna uttrycker också dilemmat med att inte känna tillräckligt. Hon berättar: 

 

I5: Så det är klart att vi känner, eller när man någon gång säger ’Nej men tyvärr’ 

när någon ringer och inte har någonstans att äta eller bo. Vi har ju inte, vi delar ju 

inte ut mat på gatan eller fixar boende till folk, det är ju jättejobbigt. Det kan också 

bli lite avtrubbad ’men liksom jag borde ju reagera mer’, det är ju fruktansvärt men 

vi får ju så mycket samtal. 

 I: Mm, kan man få lite dåligt samvete när man inte reagerar så starkt? 

 I5: Jo absolut, jag kan känna ibland att det kommer… men sen så kommer det ett 

tillfälle och då bara släpper allt. Och då känner man för flera veckor. Men det 

kommer oftast inte på jobbet då, det kan vara något TV-inslag hemma man ser 

eller… (Informant 5)  

 

I sin roll har ledaren kontakt med väldigt många stödsökande varje dag. Hon beskriver hur 

själva mängden traumatiska berättelser har gjort henne lite avtrubbad och hon kan skämmas 

över att hon inte känner mer där och då. Det finns alltså en spänning mellan ansvaret att bry 

sig och ansvaret att bemöta många hjälpsökande på ett rättvist sätt. Ledarna pratar också om 

riskerna med att inte släppa jobbet. En av dem är utbrändhet. De upplever det som vanligt 

med utbrändhet inom den ideella sektorn, några av dem känner till och med någon inom 

organisationen som varit utbränd. Informant 1 beskriver vikten av att varva ner och samla ny 

energi: ”Ja, för någonstans måste man ladda batterierna. Annars går det inte. Ah. Det är jätte 

jätteviktig. Annars tror jag inte att det fungerar så bra. Då tror jag att man blir ganska lätt 

utbränd” (Informant 1). 

  

Sen är det en utmaning också att släppa saker, det vet jag många av mina kollegor 

också har, och det kanske man skulle behöva mer stöd ifrån organisationen att 

kanske få verktyg att kunna göra det… släppa. Jag har flera kollegor eller iallafall 

en här som har varit utbränd, tänker att det är en risk inom den ideella sektorn 

(Informant 6)   
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Ibland inom ideellt arbete så tror jag att det inte finns tydliga strukturer för ’hur gör 

vi med den här personen om den hamnar i något som den inte kan ta hand om, 

något jobbigt’ [...] Och återigen brist på utbildning, och brist på handledning, 

eftersom det kostar. Det är min fördom. Om mindre föreningar. Vi är ganska stora, 

då har man fångat upp det liksom (Informant 2) 

  

För att undvika utbrändhet och utmattning anser många att gränssättningen är viktig. Men att 

sätta gränser och att släppa arbetet när man kommer hem kan upplevas som väldigt svårt. 

Ledarna tycker att det krävs stöd och handledning från organisationerna för att kunna göra 

det, och vissa menar på att stödet som ges inom den ideella sektorn är bristfälligt. Problemet 

kan ligga i finansieringen. Det är dyrt med handledning till de anställda, vilket gör att det ofta 

prioriteras bort.   

  

Även om informanterna blir berörda av det som hänt under en arbetsdag understryker 

många att det bara är ett jobb och att det inte får påverka fritiden. Informanterna säger att det 

går inte att skapa vänskapsrelation med de stödsökande, utan att det är viktigt att bibehålla en 

professionell relation: 

  

Ja, man måste ha en professionell hållning. Det är jätteviktigt att man förmedlar det 

till sina stödpersoner också va. Det går inte att vara kompis, man måste ha en viss 

integritet ändå [...] En professionell hållning, att man ändå. Det här medmänskliga 

stödet, det ska ju också vara professionellt. Vi är ju inga kuratorer eller terapeuter, 

men vi jobbar med medmänskligt stöd. Det är viktigt. Det blir ju lite som olika 

hattar ändå. (Informant 1) 

  

Det är inte så känslosamt men de klart … du jobbar ju med människor, händer det 

någonting så kan det ju bli känslosamt men man kan heller inte ta med jobbet hem 

hela tiden, man måste kunna tänka på annat, man måste kunna skilja på jobb och 

privat, annars så klarar man inte av den här typen av arbete (Informant 10) 

  

Många anser också att det är viktigt att ta hand om sig själv och att inte fokusera fullt ut på 

den stödsökandes mående. Informant 7 beskriver att det bara är ett jobb som inte borde gå ut 
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över hennes privatliv: “Sen är det klart att man måste se på det som ett arbete och liksom, att 

det är en arbetsplats och inte försöka låta det påverka hela ens liv!” (Informant 7). 

  

Och /.../ blir väldigt berörda av det som /.../ pratar om, och jag försöker ta hand om 

det så gott det går, men jag blir också berörd av deras historia! Det är verkligen 

mycket känslomässigt, man måste kunna /.../ och ta hand om sig själv också när 

man jobbar (Informant 9) 

  

Ibland kan det vara väldigt långa samtal va. Men det är också en del i vårt arbete 

att kunna avsluta samtal också. ’Du får gärna återkomma’ men att man kan avsluta 

så att man inte blir indränkt i någonting (Informant 1) 

  

Ledarna uttrycker att det är viktigt att värna om sig själv. Även om den stödsökande har mer 

att säga kan det ibland krävas ett avslut, så att ledaren inte blir överväldigad med information 

och så att all hennes arbetstid inte går åt en enskild individ och hon hinner prata med fler. 

5.2.2 Vi är inte så mycket i verksamheten: Distansen till de stödsökande 

Informanterna som intervjuades hade en ledarroll inom organisationen varav flera av dessa 

lyfte fram positiva aspekter gällande ledarskapet. Framförallt beskrivs arbetet som intressant, 

omväxlande samt frihetsgivande. Informanterna lyfte även fram en annan aspekt av 

ledarskapet vars beskrevs som ett stort ansvar gentemot styrelsen samt utmaningen att nå 

förväntade resultat. Trots att informanterna erhöll en ledarroll fanns det alltid en press 

uppifrån. Detta var något som hade en verkan på det ökade avståndet mellan ledare och 

stödsökande. Nedan beskriver Informant 1 hennes upplevelse av ledarrollen:  

 

Jag tycker att det är inspirerande och jag lär mig nåt jämt. Det är ett himla intressant 

arbete. Och omväxlande. Eh. Det passar mig bra, det, man lär sig något hela tiden 

så blir det ju väldigt inspirerande. Roligt /.../ (Informant 1) 

 

Här beskriver Informant 1 att arbetet medför ett intressant och omväxlande arbete där hon får 

utrymme att inspireras. Informanten beskriver detta som tillfredsställande arbetsuppgifter 

som bidrar till en positiv känsla. Nedan beskriver Informant 9 även hur hennes ledarroll 

medför en positiv känsla: 
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[...] Man kan göra väldigt mycket … och att man styr mycket över det som man 

jobbar med, man kan förändra någonting om man märker att det inte funkar så kan 

man prova något nytt. Så att tror korta beslutsvägar och mycket frihet är det som 

motiverar mig (Informant 9)  

 

Informant 9 lyfter fram en intressant aspekt av korta beslutsvägar som beskrivs i relation till 

att man kan styra mycket över sina arbetsuppgifter. Detta är även en aspekt som beskrivs av 

Informant 2 nedan:  

 

“En god chef, ett gott ledarskap. Och frihet. Och variation. För mig är det det 

viktigaste på en arbetsplats. Det här är det helt egoistiska liksom, det är det jag 

söker på en arbetsplats. Vad det är som ska göra att jag trivs. […] Variation är 

viktigt för mig. Mycket viktigt. […] Att utvecklas och att också få, här får jag ju 

liksom utveckla verksamheten. Att få bidra och utveckla, använda min kreativitet, 

fundera vad vi ska göra vidare, hur ska vi kunna växa och nå fler” (Informant 2) 

 

Informant 2 lyfter fram variation av arbetsuppgifter och frihet som en positiv aspekt av 

ledarskapet. Här beskriver informanten vikten av att få använda sin kreativitet i syfte att 

kunna påverka och utveckla verksamheten. Här kan man identifiera ett mönster som 

innefattar att tidigare nämnda informanter har en positiv inställning till ledarrollen inom den 

ideella verksamheten som man arbetar i. Informanterna nämner självuppfyllande skäl till den 

ledarroll man erhåller. Det visas även aspekt som tyder på ett större avstånd till stödsökande 

där Informant 6 och 7 uttrycker sig på det här sättet: 

 

Vi är inte så mycket i verksamheten utan det är en gruppledare, vi slussar in nya 

volontärer, vi har lite utbildningar, vi erbjuder andra föreläsningar och startar upp 

och sen finns vi där som kontaktpersoner men vi finns liksom inte med i /.../ eller i 

/.../… förutom någon gång ibland … och kollar läget (Informant 6 )   

 

 Ja… det är ju det man saknar lite i efterhand när organisationen växer! För då 

kommer jag ju längre och längre bort från kärnan som är våra /.../ liksom. [...] Så 

det är väldigt svårt att ha den där kontakten [...] (Informant 7)  
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Citaten från Informant 6 och 7 belyser att det finns ett större gap mellan deras arbetsuppgifter 

och nära kontakt med stödsökande. Informanterna beskriver att det finns ett avstånd till 

stödsökande inom den verksamma organisationen. Informanterna lyfter fram att det finns en 

saknad av en närmare kontakt med stödsökande. Nedan beskriver Informant 7 hur avståndet 

har en betydelse för organisationens verksamhet:  

 

När jag började på /.../ så visste jag ju namnen på alla /.../ och på ganska många 

elever [skratt] … men det vet jag inte nu! Och det är ju inte så konstigt heller för 

det måste ju vara så för att organisationen ska fungera! (Informant 7) 

 

Informant 7 beskriver alltså att avståndet till stödsökande är ett måste för att ha en fungerande 

verksamhet. Det finns alltså en saknad, men ansvaret att driva verksamheten leder till att 

avståndet mellan ledare och stödsökande ökar. Det finns ett mönster som speglar detta då 

Informant 1 uttrycker att hon fått jobba aktivt för att behålla mötet med den stödsökande. Hon 

fortsätter: “Jag har nog kämpat lite grann för att få ha kvar det på det sättet. Egentligen vill 

dom att samordnaren ska ha en mer styrande och eh, inte ha så mycket kontakt med 

[stödsökande], utan det ska stödpersonerna ha” (Informant 1).  

 

Det framgår även att många av informanterna har ett stort ansvar gentemot organisationens 

förväntade resultat och mål. Det beskrivs att informanterna upplever behovet av finansiering 

som en press som innefattar höga förväntningar, nedan uttalar sig Informant 10 specifikt om 

detta: 

 

Om inte vi uppfyller våra förväntningar så blir vi av med våra kontrakt, det är 

väldigt enkelt. [...] Ja, det är en stor press! Vi får hela tiden redovisa våra projekt, 

hur många är det som  kommer, genom att visa namn, statistik osv. Så det är klart, 

du har ju hela tiden en press på dig att verksamheten ska vara välbesökt, om inte 

den är det så får du inte någon finansiering för projekten. Då blir du av med dem! 

(Informant 10) 

 

Informant 10 beskriver denna aspekt av yrket som ett stressigt moment då hon riskerar att bli 

av med sina projekt om hon inte når upp till finansiärens förväntningar. Dock lyfter 

Informant 7 fram ett annat perspektiv av detta då hon anser att finansiärens förväntningar 
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medför en form av kontroll. Informanten beskriver detta utifrån ett positivt perspektiv då det 

får henne att prestera bättre. 

 

[...] och det är den funktionen dem ska ha också, att ha kontroll för att det är dem 

som har det yttersta ansvaret, går det åt skogen så är det dem som får ta skiten. Det 

är också positivt på många sätt för att det får ju än att prestera bättre!” (Informant 

7)  

 

Ledarna kan även uppleva ett ansvar att agera efter organisationens värdegrund. Informant 6 

beskriver att hon delar samma värdegrund som organisationen men att det kan vara en 

utmaning. Flera informanter beskriver att det finns ett ansvar gentemot värdegrunden även 

utanför arbetet. “Och det tror jag är en förutsättning när man jobbar på en organisation att 

man känner att man tror på samma saker” (Informant 7).  

 

Det framgår att många av informanterna erhåller ett starkt engagemang till yrket inom den 

ideella verksamheten. Upplevelser som att det är ett roligt och intressant arbete för 

informanterna är genomgående. Dessa upplevelser medför även ett stort ansvar gentemot 

organisationen och dess värdegrund. Många av informanterna lyfte fram hur ansvaret har lett 

till ett större avstånd till de stödsökande vilket man också beklagar.  

5.2.3 Frihet under ansvar: Att avlönas för sitt idédrivna arbete 

Det finns flera olika aspekter av att bli avlönad inom en ideell organisation. I det här avsnittet 

kommer lönen som motivationsfaktor diskuteras samt att den ökade press som den kan 

medföra. Det första många av ledarna tar upp är att lönen är låg. Informant 9 berättar: “Den 

ideella världen är ju inte känd för sina höga löner direkt! Så det var ju inte pengarna som 

lockade mig, det kan jag inte säga!” (Informant 9). Många av ledarna konstaterar att lönen är 

låg, och att den inte är anledningen till att de jobbar inom organisationen. Informant 5 

beskriver att hon inte heller jobbar inom organisationen för lönens skull: “Men absolut, man 

jobbar ju inte här för att bli rik, så är det ju inte” (Informant 5). Det är alltså inte den 

ekonomiska ersättningen som lockar ledarna till att jobba inom organisationen, det är något 

annat: drivkraften att göra gott. Informant 3 har försökt, men inte kunnat, ta anställning i 

vinstdrivande organisationer. Hon känner att det fattas ett syfte med sådana jobb: ”Därför att 

det saknades den här att det handlade om något viktigt” (Informant 3). Ledarna har svårt att 

se en mening med att jobba mot ett annat mål än att hjälpa människor, att bara tjäna pengar 
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räcker inte. Ledarna beskriver att den ekonomiska ersättningen inte är viktig, utan det är 

mervärdet av den ideella verksamheten som har den större betydande rollen. 

 

Lönen uttrycks i första skedet som oviktig av ledarna, men djupare in i resonemanget är det 

många som berättar att den har en viss betydelse. Ledarna lägger ned mycket tid på den 

ideella organisationen, och uttrycker att mervärdet inte är motivation nog. Informant 10 

berättar: ”Jag har jobbat i samma organisation utan lön under flera år men man kan ju inte 

lägga ned lika mycket tid om man inte får någon lön” (Informant 10). Informant 10 har har 

alltid varit intresserad av att engagera sig i ideella organisationer, men för att hon ska kunna 

göra det i så pass stor utsträckning krävs det att hon får betalt. Informant 5 beskriver lönens 

betydelse på ett liknande sätt:  

 

Ja, man måste ju få inkomst på nåt sätt. Men jag har som sagt var alltid varit 

engagerad, och det har man aldrig fått pengar för. Men att ge så här mycket tid av 

sig själv, det hade jag inte gjort om jag inte hade fått lön för det, det tror jag inte.  

(Informant 5)   

 

Ledarna beskriver att drivet att hjälpa andra alltid har funnits där, men att lönen är ett verktyg 

för att de ska kunna lägga ned så stor del av sin tid på det. Ledarna beskriver först lönen som 

oviktig, men berättar sedan att den är ändå direkt avgörande för att de ska vilja ha jobbet som 

sysselsättning. Informant 3 beskriver: “För mig är det ju ett jobb som jag har sökt som ett 

jobb. Och då är det klart att jag inte kan göra det gratis” (Informant 3). Ledarna uttrycker att 

lönen är viktig för deras engagemang i verksamheten. Nedan beskriver Informant 2 och 6 att 

den ekonomiska ersättningen är nödvändig för dem:  

 

Nej nej, du undrar om jag hade kunnat tänka mig att jobba ideellt? Nej nej. Utan, 

nej, utan det här jobbet sökte jag för att det var en anställning. Det var ett avlönat 

arbete. Det var det jag krävde. Jag behövde få in en inkomst. Nej. Nej. Sen har jag 

väl tänkt att om det hade funnit plats för det i mitt liv nu hade jag nog kunnat 

engagera mig ideellt i föreningar (Informant 2) 

 

Neej, det skulle jag väl inte kunna! (Skrattar till) I och med att jag behöver lön för 

att kunna betala mina räkningar… men jag skulle nog vara volontär här om jag inte 

jobbade här […] (Informant 6)  
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Lönen är alltså något ledarna beskriver som ofrånkomligt, något de måste ha. Lönen är viktig, 

men drivet att hjälpa andra återkommer hela tiden. Dilemmat mellan att vara ideellt 

engagerad och samtidigt bli avlönad är något som väcker känslor hos informanterna. 

Informant 7 berättar:  

 

Ska jag få en högre lön så är det pengar som skulle kunna gå till [verksamhetens 

namn] i [ortsnamn] istället, det är ju det som blir motsättningen, men samtidigt så 

vill man ha bra människor inom den här branschen som är duktiga och faktiskt kan 

göra en förändring …. Som är högutbildade och sådär, och alla vi som jobbar här 

är ju det! Att vi då inte ska få en rimlig lön, för mig blir det liksom ganska skevt! 

(Informant 7) 

  

Informant 7 beskriver de komplexa känslorna av att få lön. Ledarnas uttrycker en vilja 

att få ersättning för sitt jobb, men det kan upplevas som jobbigt att bli avlönad när 

pengarna kommer från verksamheten. Ledarna känner ett stort ansvar att hjälpa de 

stödsökande, och när ledarna tar ut lön minskas beloppet som kan läggas på att fylla 

organisationens syfte. Informant 6 uttrycker ansvaret som kommer av att bli avlönad av 

bidragsgivarna: 

 

[…] till att det som sagt är att man ändå vill göra något bra, man är ju ändå 

anställd av [organisationens namn] och då får man ju givarens pengar som 

finansierar en del av ens tjänst… Ja men du vet, det är lite sådär. Så att jag har 

alltid med mig mycket känslor i mitt jobb känner jag (Informant 6) 

 

Eftersom Informant 6 får lön för sitt arbete blir det extra viktigt att göra betydelsefulla och 

bra saker under hennes arbetsdag. Att ledarnas lön möjliggörs med bidrag från frivilliga 

givare skapar ett stort ansvar och en extra press för ledarna. Ledarna får en del av den 

finansiering som organisationen införskaffa för att hjälpa andra, vilket kan vara en faktor till 

att det skapas höga förväntningar inom arbetet. 

I det här avsnittet har det redogjorts för ansvaret som drivkraften att göra gott medför. Rollen 

som ledare med dess medföljande prestationskrav har även presenteras. Hur lönen binder 

samman frihet och ansvar har också visats. 
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I resultatet redogörs två centrala teman, frihet och ansvar. Ledarna pratade om tre aspekter av 

frihet. Dessa var friheten att kunna välja sysselsättning, friheten över arbetstid samt friheten 

över arbetsuppgifterna. Det som har tagits upp är dels den positiva inställningen samt de 

negativa konsekvenserna. Dessa tre delar visar på det ideella arbetets karaktär och känslorna 

som är kopplade till det. Något som också framkom tydligt i empirin var att denna frihet inte 

var ensidigt positiv. Den medför också ett stort ansvar för ledarna. Viljan att finnas där för de 

stödsökande lämnar ledarna med en känsla av otillräcklighet som kan leda till utbrändhet. 

Rollen som ledare är ett krävande uppdrag och faktumet att de är avlönade för sitt arbete 

innebär ytterligare en press. Många informanter uttrycker att lönen inte har någon betydelse 

för deras engagemang men poängterar också att den är avgörande för att de ska arbeta inom 

organisationen.  

 

I sitt dagliga arbete måste ledarna förhålla sig till dilemmat mellan frihet och ansvar. Den 

efterfrågade friheten medför alltid ett stort ansvar, och dessa två teman är således starkt 

sammankopplade. Detta blir extra tydligt i förhållande till att ledarna är avlönade. Lönen 

innebär en frihet för ledarna, den möjliggör att de ska kunna jobba med det de vill - att hjälpa 

andra. Men att vara avlönad innebär också ett stort ansvar. Ledarna känner ett skyldighet att 

prestera, då deras inkomst är finansierad av pengar från bidragsgivare, tänkt att gå till de 

stödsökande.  

5.4 Fördjupad analys 

I följande avsnitt diskuteras empirin i förhållande till teorin vårt teoretiska ramverk. Med 

hjälp av Hoschschild (2012) har vi kunnat studera ledarnas motivation utifrån individens 

beskrivningar av sina upplevelser. Ahrne (1994) kompletterar med organisationens 

perspektiv. Studien har utgått ifrån en kombination av en teoretiska utgångspunkter som 

växlar mellan individens perspektiv och organisationens perspektiv. Detta för att lyfta fram 

ett nyanserat perspektiv av det empiriska fältet. 

 

Resultatet visar att det finns tre identifierade dikotomier, intern och extern motivation, frihet 

och ansvar samt privatliv och arbetsliv. Dessa begrepp har en motsägande betydelser, men 

samtidigt visar resultatet att de inte går att separera från varandra. I denna studie utgör 

dikotomin av intern och extern motivation en begränsning för att förstå hur ledarna förhåller 
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sig till motivation. Därför blir en problematisering av dikotomin intern och extern motivation 

ytterst viktigt för att förstå helheten av fenomenet. 

5.4.1 Betald för att känna? 

Nästan alla ledare har någon typ av kontakt med de stödsökande. Även om ledarnas roller 

skiljer sig från varandra så har de flesta förbindelser antingen via telefon eller fysiska träffar. 

Oavsett om de har en mer ledande position med exempelvis ansvar över volontärer, så ingår 

det i allas roller någon typ utav samtal med de stödsökande. Målet med dessa samtal skiljer 

sig åt men ett gemensamt mönster är att ge den stödsökande en bättre tillvaro. För att ledarna 

ska lättare hantera svåra samtal får de utbildning och handledning från organisationen. 

Hochschilds (2012) förklarar det här arbetets karaktär som emotionellt lönearbete. 

Lönearbetet karaktäriseras av tre gemensamma drag. Ledarna inom de ideella 

organisationerna uppfyller definitivt det första av dessa tre, då det handlar om att ett möte ska 

ske ansikte mot ansikte eller röst mot röst. Det andra draget som karaktäriserar emotionellt 

lönearbete är att de anställda ska skapa en önskad sinnesstämning hos en motpart. Då ledarna 

ständigt kämpar för att skapa en bättre tillvaro för de stödsökande, uppfyller arbetet även 

detta krav. I och med den handledningen ledarna får uppfylls även det tredje kravet, då 

Hochschild (2012) hade förklarat detta med att de anställdas känslor kontrolleras av 

organisationen. 

 

I det dagliga arbetet ingår det att visa omtanke till de stödsökande och engagemang i deras 

livssituation, med målet att få de stödsökande att må bättre. Oavsett hur ledaren egentligen 

mår, eller hur hon egentligen känner tvingas hon fortsätta agera för att den stödsökande ska 

må bättre. Enligt Hochschild (2012) förstärker och hämmar ledarna sina känslor i arbetet i 

syfte att förmedla en specifik sinnesstämning hos de stödsökande. Ahrne (1994) hade istället 

förklarat beteendet som en internaliserad organisationskultur hos ledaren.  

 

Under arbetsdagen förväntas ledarna visa stort intresse och engagemang i de stödsökandes 

situation. Men efter arbetsdagens slut berättar många av ledarna om vikten av att släppa 

jobbet, och att inte ta med sig jobbet hem. Även detta kan sättas i relation till Hochschilds 

(2012) begrepp emotionellt lönearbete. Som Hochschild beskriver det agerar ledarna på ett 

visst sätt när de jobbar, med omtanke och intresse. Men efter arbetsdagens slut säger ledarna 

att de inte kan ta med sig arbetet hem, att de måste släppa dagens känslor och koppla av. 

Ledarna får enligt Hochschilds (2012) resonemang betalt för att känna vissa känslor under 
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arbetstid, och efter avslutat arbetspass behöver de inte längre känna, och kan istället släppa 

och gå vidare. 

 

Men att släppa jobbet upplevs som väldigt problematiskt. Det uppvisade intresset och drivet 

för arbetet skulle enligt Ahrne (1994) istället förklaras av anslutningen till organisationen. 

Organisationen ställer krav på att ledaren ska uppvisa ett stort engagemang och det kan vara 

anledningen till att ledaren gör det. I och med den anslutningen så finns det förväntningar om 

att ledaren ska vara lojal även efter arbetstid. Ahrne (1994) hade alltså förklarat det genom att 

ledarna har ingått ett äktenskap med organisationen, och den anslutningen kan förklara varför 

ledarna känner svårigheter att sätta en gräns mellan privatliv och arbete. Ledarna beskriver 

ofta att man alltid vill göra mer inom verksamheten. Organisationen skapar en känsla av 

otillräcklighet, och enligt Ahrne (1994) kan detta ses som ännu ett verktyg som utövar 

kontroll över ledarens att vilja göra mer. 

5.4.2 Gift med organisationen?  

Ledarna är noga med att poängtera att lönen inte är den huvudsakliga drivkraften. Samtidigt 

visar uttalanden att lönen faktiskt har en stor betydelse. Det här kan kopplas till Hochschilds 

(2012) emotionsteori och begreppet känsloregler. Att känna att lönen har en primär betydelse 

är avvikande i den ideella världen och det är således någonting ledarna undviker att göra. De 

hanterar sina känslor kring att vara avlönade i enlighet med kontextens normer och 

förväntningar. Utifrån Hochschilds (2012) resonemang kan ledarnas beteenden förklaras 

utifrån begreppen ytligt och djupt agerande. Agerar ledarna ytligt så upplever de att vara 

avlönad som viktig, men uppvisar det motsatta utåt. Agerar ledarna djupt, har de modifierat 

och dämpat känslan om lönens betydelse till den grad att de uppriktigt känner att den inte har 

någon betydelse. Ahrne (1994) lyfter fram ett annat perspektiv av förhållningssätt till lön. 

Utifrån hans organisationsteori kan lönen förklaras som en motivationsfaktor. I och med 

lönen förväntas ledarna att ansluta sig till organisationen och dess organisationskultur.  

 

Rollen som ledare beskrivs som frihetsgivande men samtidigt med tydliga riktlinjer om vad 

som förväntas uppnås. Arbetet utförs alltid i enlighet med organisationens grundläggande 

värderingar. Utifrån Hochschilds (2012) resonemang är ledarens privata känslor 

underordnade organisationens värdegrund. Känslorna ledaren känner är inte längre hennes 

egna, utan något organisationen lagt beslag på. Ledaren agerar inte längre efter ett frivilligt 

val, utan har ett ansvar att följa organisationens riktlinjer. Ahrne (1994) hade istället förklarat 
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värdegrunden som ett sätt att upprätthålla kontrollen inom organisationen vilket medför att 

ledaren känner ett stort ansvar.  

 

Något som uppskattades av ledarna var det stora inflytandet över den egna arbetstiden, något 

som många tyckte om var att de kunde göra saker som inte var arbetsrelaterade under 

arbetsdagen. Detta kan enligt Ahrne (2012) förklaras som en form av belöning för att 

upprätthålla kontrollen inom organisationen. Genom att upprätthålla friheten inom arbetet så 

stärker man ledarens motiv att komma tillbaka till organisationen.  

 

Men det uttrycks ofta negativa aspekter av frihet då ledarna tar på sig ett stort ansvar inom 

organisationen. Även på fritiden känner ledarna ansvaret gentemot organisationen och de 

stödsökande, vilket gör att de förekommer arbete efter avslutat arbetspass. Ledarna likställer 

även sina egna värderingar med organisationens och uttrycker att det inte finns någon 

skillnad mellan vad de personligen står för och vad organisationen står för. Hochschild 

(2012) klargör att det inte är helt oproblematiskt att utföra lönearbete vilket syns tydligt i 

ledarnas uttalanden. Enligt Hochschild (2012) har ledarna identifierat sig helhjärtat med 

arbetet, vilket ett av sättet att förhålla sig till arbetet. Risken med detta förhållningssätt är 

utbrändhet, vilket många av ledarna upplever. Ett av de andra förhållningssätten är att göra en 

tydlig distinktion mellan sig själv och arbetet. Det framgår tydligt att ledarna strävar efter att 

uppnå det här förhållningssättet, men då de är så starkt anslutna till organisationen blir det 

svårt. Den här anslutningen är enligt Ahrne (1994) avgörande för organisationens existens 

och överlevnad. Resultatet speglar därmed dilemmat mellan frihet och ansvar, samt den 

dubbelhet mellan individens känslor och att tillhöra organisationen som ledarna måste 

förhålla sig till. 

6. Diskussion  

Detta avsnitt inleds med en summering av studiens resultat i förhållande till syftet. Sedan 

kommer resultatet i relation till den tidigare forskningen samt till de teoretiska valen 

diskuteras. Därefter följer en metoddiskussion, vilka slutsatser som kan dras av studien samt 

förslag på vidare forskning. 

 

Den här studien har syftat till att problematisera uppdelningen mellan intern och extern 

motivation genom att undersöka hur avlönade ledare inom ideella organisationer förhåller sig 
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till motivation. Syftet har besvarats genom en undersökning av hur ledarna förhåller sig till 

drivkraften att göra gott i relation till att vara avlönad samt till gränsen mellan arbete och 

fritid. Ledarna beskriver idén om att förbättra samhället som en stor drivkraft. Det är viktigt 

för dem att kunna påverka de stödsökandes livssituation till det bättre. Samtidigt beskrivs 

organisatoriska aspekter, såsom frihet i arbetet, som viktiga delar. Resultatet visar även att 

ledarna inte gärna beskriver lönen som en drivkraft, men att den samtidigt är avgörande för 

att de ska kunna fortsätta ha det ideella engagemanget som sysselsättning. Lönen kan således 

beskrivas som en frihet. Liksom den idéburna drivkraften beskrivs också lönen som något 

som medför ansvar och skyldighet att prestera. I båda fallen beskriver ledarna hur de är 

ansvariga att göra rätt för sig: att hjälpa tillräckligt många och att förvalta sin frihet väl. Det 

är tydligt att dessa två drivkrafter är intimt sammankopplade: ledarna får en del av den 

finansiering som organisationen införskaffat för att hjälpa stödsökande, vilket kan vara en 

faktor till att det skapas höga förväntningar inom arbetet. I och med att de är avlönade är de 

inte bara skyldiga att göra gott gentemot de stödsökande, utan även gentemot organisationen. 

När ledaren får betalt för att göra gott så medföljer alltså förväntningar och skyldigheter, och 

att hjälpa andra blir ett krav. Resultatet visar alltså att arbetet inom ideella organisationer 

innefattar både frihet och ansvar. 

6.1 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning 

Vår studie berikar tidigare forskning genom att visa att vad som ofta setts som tecken på en 

dikotom uppdelning i inre och yttre motivation istället kan förstås som sammansmälta 

motivationsfaktorer: ett dilemma mellan frihet och ansvar. Dessutom bidrar vi till det relativt 

outforskade området om avlönade ledare inom ideella organisationer. 

 

Det tidigare forskningsfältet diskuterar motivation utifrån dikotomin intern och extern 

motivation. SDT, som använts återkommande när det gäller motivationsforskning, gör 

exempelvis den uppdelningen av motivation (Deci & Ryan, 2000). Vår studie redogör för en 

annan bild av motivation vilken möjliggör en problematisering av SDT. I empirin kan vi inte 

identifiera en skillnad mellan hur ledarna förhåller sig till idéburet kontra lönebaserat driv; 

snarare finner vi att båda aspekterna är kopplade till ett dilemma mellan frihet och ansvar. 

Studiens resultat visar att ledarna i båda fallen motiveras av det som i SDT kallas för interna 

och externa motivationsfaktorer och att det är svårt att särskilja den ena från den andra. 
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Den tidigare forskningen finner bland annat att individer inom ideella organisationer skulle 

motiveras i högre grad av interna motivationsfaktorer som viljan att arbeta för andra 

människors behov, i jämförelse med motivationsfaktorn inkomst, som i högre grad motiverar 

individer inom den vinstdrivande sektorn (Schepers et al, 2005; Wittmer, 1991). Vår studie 

visar att en sådan uppdelning som föreslås i den tidigare forskningen inte är möjlig att göra. 

Vårt resultat beskriver visserligen att individerna motiveras av att hjälpa andra, men också att 

lönen är ett verktyg för att kunna göra det. Den ena är möjliggör den andra, och de går 

således inte att dela upp. Ledarna beskriver också att de känner ett välbehag och upplever 

bekräftelse när de hjälper de stödsökande. Även i det exemplet blir det tydligt att det som 

enligt SDT kallas för externa motivationsfaktorer går hand i hand med de interna. En del av 

den tidigare forskningen menar istället att personer inom den ideella sektorn inte 

nödvändigtvis är ointresserade av externa motivationsfaktorer, som exempelvis bra 

anställningsvillkor och löner (De Cooman & Pepermans, 2012; De Cooman, De Gieter, 

Pepermans, & Jegers, 2011; Chen, 2014). Vår studie finner att ledarna visar ett intresse för 

anställningsvillkor och löner, men återigen att dessa inte kan beskrivas som externa 

motivationsfaktorer. Ledarna innehar en ansvarstagande roll, och uppskattar att de i och med 

den får hjälpa de stödsökande. Men samtidigt tar ledarna del av de pengar som verksamheten 

ska använda för de stödsökande i form utav lön. Ledarna drivs av att hjälpa de stödsökande, 

och lönen möjliggör att detta drivs kan utföras. I resultatet blir det alltså tydligt att det som 

enligt SDT beskrivs som interna drivkrafter återfinns i de externa. Motivationsaspekterna har 

tydliga förbindelser med varandra och resultatet visar att dikotomin mellan intern respektive 

extern motivation inte kan användas för att förstå hur ledarna motiveras. 

 

De tidigare studierna om motivation inom ideella organisationer finner också att personerna 

aktiva inom organisationerna är intresserade av att förändra människors liv till det positiva 

(Wittmer, 1991). Ledarna i vår studie uttrycker en stark vilja att göra gott för de stödsökande, 

och de uppskattar friheten att kunna välja en sysselsättning som möjliggör detta. Med den 

kvalitativa ansatsen har vi nått ett djup de tidigare studierna inte gjort, vilket bidrar med 

nyanserade berättelser om hur den här motivationen tar sig i uttryck. Att ta på sig ansvaret att 

göra världen till en bättre plats är ett uppdrag utan slut, där ledarna kan känna en känsla av 

otillräcklighet och konsekvenser som utbrändhet inte är helt ovanliga inom organisationerna. 

Den tidigare forskningen om intresset att förbättra människors liv tycks alltså stämma även 

hos denna uppsatsens ledare, men studien har också kunnat bidra med ny förståelse kring 

motivationen.  
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Andra studier visar att chefer verksamma inom den ideella sektorn känner ett större 

engagemang för organisationen än cheferna inom den vinstdrivande (Handy och Katz, 1998). 

Vår studie visar också att ledarna inom de ideella organisationerna känner ett stort 

engagemang för organisationen. Vi har inte gjort en jämförelse med vinstdrivande chefer, 

men vi kan ändå konstatera att vår studies resultat går i linje med den tidigare forskningen. 

Även här har vårt val av intervjustudie kunnat ge oss en djupare inblick i detta engagemang, 

vilket bidragit till fyndet att engagemanget också innebär ett stort ansvarstagande, vilket kan 

vara tungt och jobbigt för ledaren att bära. Engagemanget är ibland så stort att ledarna har 

svårt att släppa jobbet när de kommer hem, och de kan ta med sig både arbetsuppgifter och 

känslor från dagens arbete.  

6.2 Kritisk diskussion av teori  

Med hjälp av Hoschschild (2012) har vi kunnat studera ledarnas motivation utifrån begreppet 

emotionellt lönearbete. I och med att Hochschild utgår från individen och hur denne upplever 

emotionellt lönearbete, har vi genom teorivalet kunnat belysa just den aspekten. Teorin har 

givit oss en förståelse för lönens betydelse för motivationen, men också hur lönen har 

påverkat den betalda individen. Teorin har bidragit med ett sätt att tolka ledarnas berättelser, 

vilket inneburit att även de negativa aspekterna av lönearbetet kunnat tydliggöras.  Ahrne 

(1994) utgår istället från organisationen, och genom att komplettera med denna teori har vi 

kunnat ge en bredare bild av motivationen. Ahrne har hjälp oss tolka empirin utifrån de 

ideella organisationernas perspektiv, istället för utifrån individen. De valda teorierna har gett 

oss möjlighet att besvara studiens syfte utifrån två perspektiv. Det som kan ha begränsat 

studiens resultat är att författarna utgått ifrån att den organisatoriska strukturen påverkat hur 

ledarna förhållit sig till motivation inom ideella organisationer. Med valet av dessa teorier har 

författarna inte kunnat lyfta fram ledarens inre känsla gällande hur denne förhåller sig till 

motivation. Det som kan varit problematiskt med att kombinera dessa två teorier är pendla 

mellan de olika synsätten som Hochschild (2012) och Ahrne (1994) framför i sina ansatser. 

Ett problem med dessa teorier är att de utgår från en uppdelning mellan arbete och fritid, som 

denna studie visar vara problematisk. Den här uppsatsen finner inte bara att gränsen mellan 

inre och yttre motivation är problematisk, utan även att gränsen mellan arbete och fritid kan 

vara det, inte minst i idéburet arbetet.  
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De i studien använda teorierna belyser två olika perspektiv, individ respektive organisation, 

bör dessa förstås på olika sätt för att tillämpas i empirin. Detta hade kunnat underlättas om 

man lyft fram ett tredje perspektiv på samhällsnivå. Utifrån detta blir det värt att lyfta fram en 

teori som tidigare var aktuell under förstudien – Foucaults (1987) teori om disciplinär makt. 

Foucaults idéer hade kunnat användas i syfte att förklara ideella organisationens makt över 

ledaren. Anledningen till att teorin inte användes till denna studie var för att forskarna ansåg 

att Ahrne (1994) kunde bidra till mer specifik organisationsteori. Då Foucaults (1987) teori 

har en bredare fokus på samhällsstrukturer valdes därför Ahrnes (1994) organisationsteori för 

att lyfta fram organisationen snarare än samhället i stort. Däremot kan resultatet av denna 

studie tyda på att det finns ett samhällsproblem för personer som är verksamma inom ideella 

organisationer. Med hjälp av Foucaults (1987) teori hade man kunnat belysa denna 

samhällsproblematik och på så sätt fått en bredare förståelse. Denna teori hade även kunnat 

användas för att förstå den indirekta kontrollen som ledarna dagligen utsätts för. Teorin hade 

även kunnat användas som ett tredje perspektiv i relation till Ahrne (1994) och Hochschild 

(2012) till denna studie. 

6.3 Kritisk diskussion av metod  

Valet av intervjuer har berikat forskningsområdet och möjliggjort att studiens syfte har 

besvarats, men metodvalet har också medfört begränsningar. Resultatet utgörs endast av 

ledarnas berättelser, och det går inte att dra några generella slutsatser om motivation inom 

den ideella sektorn, annat än för dessa individer, på grund av det knappa urvalet. 

 

6.4 Implikationer för forskning och praktik 

I den inledande fasen av uppsatsskrivandet var målet att utgå från begreppen intern och 

extern motivation. Efter insamlingen av materialet insåg vi dock att fenomenet motivation är 

mer komplext än vad dikotomin kan förklara. Vi förstod då att en problematisering av 

begreppen istället var nödvändig, och det blev således uppsatsens syfte. Resultatet indikerar 

att dikotomier som intern och extern motivation eller egoism och altruism, inte på ett 

rättvisande sätt speglar den sociala verkligheten för dessa ledare. Ledarna berättar att göra 

gott är en stor drivkraft, men resultatet visar även att den är starkt sammanflätad med lönen. 

Ledarnas olika motivationsaspekter smälter samman, och går alltså inte att dela upp i internt 

respektive externt. Slutsatsen blir således att ledarna förhåller sig till motivation genom frihet 

som medför ansvar och att deras motivation är långt mer komplicerad än att den går att dela 

upp internt och externt. 
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Urvalet till denna studie bestod av enbart kvinnor. Att bredda urvalet och diskutera resultatet 

utifrån ett genusperspektiv är ett rekommenderat sätt att bygga vidare på vår studie. Att ingen 

man visat intresse att delta i studien är intressant i sig. En förklaring kan vara att 

hjälporganisationer inom den ideella sektorn är kvinnodominerade. Fler kvinnor har troligen 

på grund av det fått förfrågan om att delta i studien, och det är således ingen tillfällighet att 

endast kvinnor tackat ja. Att fler kvinnor är engagerade i humanitära hjälporganisationer kan 

bero på att kvinnor är mer benägna att hjälpa andra. Enligt samhällets normer finns det 

förväntningar om att kvinnor ska vara omhändertagande och alltid finnas där för andra. 

 

Eftersom ledarnas perspektiv är relativt outforskat finns det möjligheter att bygga vidare på 

vår studie. Studien har inte kunnat täcka alla områden, och det finns en del att undersöka 

vidare. Då den här studiens informanters åldrar utgör ett stort åldersspann hade det varit 

spännande att undersöka närmare om det finns några variationer i deras resonemang, 

beroende på ålder. Mycket av den tidigare forskningen utgår från jämförelser mellan den 

ideella och den vinstdrivande sektorn. Att göra en kvalitativ komparativ studie där de ideella 

ledarna jämförs med ledare från den vinstdrivande sektorn hade ytterligare kunnat berika 

forskningsområdet.  

 

En annan skillnad vi fann var organisationernas storlek. Det finns indikationer i vårt resultat 

om att personerna från större organisationer resonerar på ett annorlunda sätt i jämförelse med 

ledare från de mindre organisationerna. De från de stora organisationerna beskrev oftare 

orättvisor i samhället, medan de på de mindre organisationerna beskrev sina känslor utifrån 

individers öden. Det fanns även sätt att prata som skulle kunna peka på en större anslutning 

till organisationen hos informanter från de stora organisationerna. Dessa ledare uttryckte sig 

till exempel oftare i termer som utgick från organisationen och sa “vi” när de skulle beskriva 

en egen känsla. Detta sätt att uttrycka sig på återfanns inte i de mindre organisationerna. Att 

undersöka betydelsen av organisationens storlek är en intressant fråga för vidare forskning. 

 

Ytterligare ett fynd som gjordes utöver studiens syfte var det att personer som innehar 

ledarroller inom organisationerna är tillsynes väldigt nära organisationens mål och 

värderingar. Verksamhetens värde beskrevs som viktig för dessa individer, och många 

identifierade sig med dessa fullt ut. Denna fullständiga identifikation med organisationens 

mål och värderingar kan vara på grund av förväntningar. Man kan tänka sig att individerna 



 56 

känner att det förväntas av dem att de stöttar organisationen fullt ut. Hur nära de egentligen är 

organisationens mål värt att studera vidare. I studien fann vi att ledarna har generellt sett 

större distans till de stödsökande vilket kan  innebära en viss begränsning för ledaren. De har 

ett starkt driv att hjälpa de stödsökande, men rollens ramar kan bli ett hinder för ledaren att 

utöva den drivkraften. Betydelsen av distansen till de stödsökande skulle vara intressant att 

undersöka vidare. 

 

Studien har lyft fram ett flertal intressanta aspekter som visat på ett problem som samhället 

kan sträva mot. Framförallt hur individen försummas inom organisationens ramar där den 

subjektiva meningen blir allt svårare att identifiera. Att individens inre känslor inte uttrycks 

kan vara en effekt av att anslutningen mellan individ och organisation blir allt starkare. Att 

dra gränsen mellan individ och organisation har visat sig vara problematiskt utifrån ledarnas 

beskrivning. Detta kan betyda att individen och organisationen smälter samman. Studiens 

resultat har också visat att ideella organisationers mål innefattar ett stort engagemang och 

ansvarstagande vilket medför individens anslutning till organisationen. I strävan efter att 

uppnå organisationens och de samhälleliga målen medföljer negativa effekter som påverkar 

individen, i form av sömnlöshet och stress som i sin tur kan leda till utbrändhet. Detta kan 

indikera på att det finns ett samhällsansvar som läggs på den ideella organisationen och 

vidare på den ansvarstagande ledaren. Att bära detta samhällsansvar kan medföra psykisk 

ohälsa för de anställda inom ideella organisationer.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Om informanten 

Kön: 

Ålder: 

Avlönad: 

  

Berätta om din verksamhet? 

Berätta om din position i organisationen? 

- Hur ser din yrkesroll ut? 

 

Berätta om en vanlig dag på jobbet? 

Berätta om ditt arbete? 

  

Motivation 

Vad fick dig att välja det yrket du har idag? 

- Vad får dig att fortsätta jobba på den här arbetsplatsen? 

  

Vad motiverar dig till att arbeta inom organisationen? 

 

Intern motivation 

Varför är du ideellt engagerad?  

  

Har ideellt engagemang alltid varit en del av ditt liv? 

  

Hur jobbar du med de utsatta personerna / personerna som behöver stöd? 

-              Nära kontakt med de utsatta personerna? (Intresse, vilja, bry sig)  

  

Är ditt jobb känslosamt? 

- Hur? På vilket sätt? Berätta mer? Utveckla? 

  

Extern motivation 

Finns det något utomstående som motiverar dig? 
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(Ex: tidigare erfarenheter, handlingsutrymme, frihet att ta initiativ, karriärmöjligheter, andras 

åsikter, anställningsvillkor, arbetstider) 

  

Är lönen relevant för att du ska jobba här? 

- Skulle du jobba här om du inte fick lön? 

  

Organisationen 

Engagemang  

Lojalitet   

 

Vad har du för värdegrunder? 

  

Vilka är organisationens värdegrunder? 

- Identifierar du dig med organisationens värdegrunder? 

- På vilket sätt? Berätta hur?   

 

Stämmer organisationens värdegrunder överens med dina egna? 

  

Hur skiljer sig dina värderingar från dem på jobbet? 

Måste du anpassa dina tankar/beteende när du är på jobbet? 

 

Vilka förväntningar har du över dig?  
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 

 
2017-03-02 

Uppsala 

  

Information om deltagande i intervjustudie 

  

Hej! 

Vi är två studenter som arbetar med en kandidatuppsats vid Sociologiska institutionen, Uppsala 

universitet. Arbetets syfte är att undersöka motivation hos ledare inom den ideella sektorn. Du 

tillfrågas att delta i en intervjustudie som kommer ligga till grund för uppsatsen. 

Intervjun förväntas ta ungefär 45 minuter. Under hela undersökningsprocessen tar vi hänsyn 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att intervjun kommer spelas in 

men att allt material behandlas konfidentiellt. Vi kommer att avidentifiera alla uppgifter om 

dig så att inga svar kan härledas till dig. Resultatet kommer endast användas i 

forskningsändamål. 

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta utan att lämna vidare 

motivering för ditt beslut. 

 

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att  kontakta oss eller vår handledare! 

 

Vänliga hälsningar, 

Ida Touray                        Ida.Touray.7023@student.uu.se 

Vendela Ingman               Vendela.Severiningman.3105@student.uu.se  

  

Handledare: 

Clara Iversen, clara.iversen@soc.uu.se, 018-471 15 01 
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Bilaga 3 Kodschema  

Känslor i arbetet 

- Hantering av känslor 

 

Organisationen 

-  Legitimering av verksamheten 

-  Värdegrund 

-  Lönearbete 

-  Kontroll 

-  Kamp om pengar 

  

Risker 

- Utbrändhet 

-  Gränssättning 

             

Intern motivation 

- Altruism 

- Egoism 

  

Extern motivation 

- Lön 

- Arbetsklimat 

- Frihet 

- Utveckling 

 

Distans till stödsökande 
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Deklarering:  
Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att 
gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange 
nedan för var och en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i 
färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som bilaga i 
uppsatsen.  

 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Tidigare forskning 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Teorikapitel 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Metodkapitel 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 
transkribering) 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

 

Diskussionskapitel 

Författare 1: ________% Författare 2: ________% 

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

Bilaga 4 Deklarering 
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