
Karlstad Business School
Karlstad University  SE-651 88 Karlstad  Sweden

Phone:+46 54 700 10 00  Fax: +46 54 700 14 97
E-mail: handels@kau.se   www.hhk.kau.se

	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caroline Hedlund och Emelie Nilsson  

 

 
”Något kan dom väl bjuda på” 

 
En kvalitativ studie om organisatorisk olydnad. 

 
 
 

”Something they can offer” 
 

An qualitative study about organizational misbehaviour. 
 
 

Arbetsvetenskap 
C-uppsats 

 
 

 
 
 
 
Termin: VT 2018 
Handledare: Jonas Axelsson  
 
 



Förord 
 
Vi har gemensamt skrivit alla delar i uppsatsen. Tillsammans har vi diskuterat och resonerat 
under vår arbetsprocess och kring det som framkommit i undersökningen. 
 
Vi vill tacka vår handledare Jonas Axelsson för allt stöd och engagemang under vårt 
skrivande. Vi vill även ge ett stort tack till våra respondenter som tog sig tid att delta och på 
så vis gjort vår studie möjlig. 
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Sammanfattning 
 
 
Syftet med vår undersökning är att få en ökad förståelse för fenomenet organisatorisk 
olydnad. Med organisatorisk olydnad menas de aktiviteter som anställda ägnar sig åt på 
arbetstid, som inte har med arbetet i sig att göra (Ackroyd och Thompson 1999). 
Organisatorisk olydnad har sitt ursprung från Ackroyd & Thompsons (1999) “organisational 
misbehaviour”. I vår studie har valt att använda oss av Karlssons (2008) översättning, som är 
organisatorisk olydnad.  
 
Vår undersökning baseras på förförståelsen att organisatorisk olydnad är ett utbrett fenomen 
som existerar i alla organisationer. I vår studie har vi valt att fokusera på anställda som arbetar 
på vårdboenden. Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår studie då vi vill fördjupa 
vår förståelse för hur organisatorisk olydnad tar sig uttryck på vårdboenden. Vår förhoppning 
är att kunna finna ett samband mellan bakomliggande faktorer och handling. Enligt Karlsson 
(2008) finns det tre underkategorier till begreppet organisatorisk olydnad. Det första är 
motstånd som utgår från de anställdas perspektiv och tar sig uttryck uppåt i en organisation. 
Det andra är antisocialt beteende som utgår från anställda till andra medarbetare och har 
riktning nedåt eller sidledes i en organisation. Den tredje kategorin är privata angelägenheter 
som beskriver det anställda gör på arbetsplatsen som är av privat natur och har en riktning ut 
från organisationen (Karlsson 2008). 
 
Genom vår undersökning vill vi kunna se samband utifrån ovanstående begrepp till individers 
handlande. Vilka som är de utlösande faktorerna, hur individen tar uttryck för dessa samt 
individens personliga uppfattning angående dess handlande. I vår teoridel har vi valt att 
använda oss av bland annat Ackroyd & Thompson (1999). Vi  analyserar stora delar av vår 
studie utifrån deras modell “Olika dimensioner av motstånd” som de använder för att beskriva 
otillåtet beteende i organisationer (Ackroyd & Thompson 1999). Karlsson (2008) beskriver 
begreppet organisatorisk olydnad utifrån tre kategorier, vilka vi kommer att utgå från och 
presentera i vår studie. Paulsen (2015), Ivarsson & Larsson (2011 & 2012) och Karlsson et al 
(2015) presenterar i sina artiklar hur organisatorisk olydnad och konflikter kan ta sig uttryck 
hos individer.  
 
Vårt metodavsnitt beskriver tillvägagångssätt och val av forskningsmetod samt 
urvalsprocessen. Vi presenterar intervjupersonerna och beskriver intervjuprocessen. 
Validiteten och reliabiliteten diskuteras och analyserar vårt tillvägagångssätt. Vi beskriver och 
presenterar etiska riktlinjer som forskare ska förhålla sig till vid kvalitativ forskning. 
Resultat och analysdelen innefattar det resultat som framkommit under våra intervjuer, som vi 
löpande kommer att återkoppla till och se samband mellan dessa och befintliga teorier. 
Resultatet presenteras delvis genom citat och i berättarform. Sista avsnittet i vår uppsats är en 
sammanfattande diskussion. I detta kapitel kommer vi tydliggöra vilka slutsatser vi kommit 
fram till, besvara våra frågeställningar samt klargöra att vårt syfte har uppfyllts. Vidare i det 
avslutande kapitlet kommer vi blicka tillbaka på arbetsprocessen och diskutera de slutsatser 



som vi kommit fram till. Vi kommer här beskriva vad vi kunde gjort annorlunda och vilka 
styrkor samt svagheter som vi anser finns i våra slutsatser. Slutsatsen från vår studie är att 
anställda på vårdboenden ägnar sig åt organisatorisk olydnad. Det fenomen som är mest 
förekommande är mobiltelefonanvändandet. Varför anställda ägnar sig åt organisatorisk 
olydnad är till störst del kopplat till balansen mellan privatlivet och arbetslivet. 
Respondenterna berättar att tiden på arbetet tar upp en stor del av tiden hos den privata sfären, 
därför tas tid från arbetstiden för att kompensera upp den fria tiden. Vidare beskriver vi 
anställdas upplevelser av organisatorisk olydnad, det framkommer är att de inte ser sina 
handlingar som olydnad utan tar tillfället i akt när möjlighet ges. 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt introducerar vi bakgrunden till vårt valda uppsatsämne, dess syfte och våra 
frågeställningar. Vi kommer också presentera kommande kapitel kortfattat.  
 
Bakgrund  
 
Att anställda ägnar sig åt icke-arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid är redan konstaterat 
(Ackroyd & Thompson 1999). Organisatorisk olydnad är ett utbrett fenomen som kan ta sig 
uttryck i olika former, exempelvis genom: att maska, ta längre raster, ringa privata 
telefonsamtal, snatta och surfa på internet (Ackroyd & Thompson 1999). Organisatorisk 
olydnad kan delas upp i tre olika kategorier (Karlsson 2008). Dessa är motstånd, antisocialt 
beteende samt privata angelägenheter. Vården är ett omdiskuterat ämne i Sverige. Vi är 
intresserade av att titta närmare på hur organisatorisk olydnad kan komma till uttryck i en 
bransch som generellt präglas av nedskärningar, hög arbetsbelastning och bristande 
arbetsmiljö. Vi har tagit del av tidigare forskning där Karlsson (2008) menar att en orsak till 
att anställda använder sin mobiltelefon under arbetstid är för att de helt enkelt kan. Att det är 
möjligheten att vara tillgänglig som gör att de anställda faktiskt ägnar sig åt privat surfande på 
arbetstid. Vi finner det intressant att undersöka hur detta fenomen utspelar sig inom vården. 
Paulsen (2015) menar att en vanlig kontorsanställd ägnar 1,5- 3 timmar varje arbetsdag åt 
aktiviteter som inte rör deras arbete. Vi har svårt att tro att vårdpersonal, som tenderar att ha 
en hög arbetsbelastning, skulle ha möjlighet att ägna så mycket som 1,5-3 timmar per 
arbetsdag åt aktiviteter som inte rör arbetet. Vi vill ta reda på vilka de huvudsakliga skälen är 
till att personal ägnar sig åt organisatorisk olydnad och i vilken form det tar sig uttryck. Vi 
anser att tidigare forskning skulle behöva kompletteras med individers personliga upplevelser 
av organisatorisk olydnad. Befintlig forskning ägnar stor vikt vid det teoretiska, att förklara 
begreppet och dess påverkande faktorer. Vi hade önskat mer forskning kring individens 
personliga upplevelse av organisatorisk olydnad.  
 
 
Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
 
Syftet är att få en större förståelse för hur fenomenet organisatorisk olydnad kommer till 
uttryck bland personal som arbetar på vårdboenden.  
 
 
De frågeställningar som vi kommer utgå från är: 
  
Hur kan organisatorisk olydnad komma till uttryck bland personal som arbetar på 
vårdboenden? 
Varför ägnar sig anställda åt organisatorisk olydnad? 
Hur upplever de anställda sina handlingar som organisatorisk olydnad? 
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Vår förförståelse är att personal som arbetar på vårdboenden generellt sett har ett större 
utrymme för att ägna sig åt organisatorisk olydnad än personal som arbetar på sjukhus. Vårt 
intresse var att få fram så mycket information som möjligt om organisatorisk olydnad, och 
därmed blev det naturligt för oss att genomföra intervjuer med personer som arbetar på 
vårdboenden. På dessa arbetsplatser är det främst vårdbiträden och undersköterskor som 
arbetar, vilket gjorde att vi valde att avgränsa oss till att intervjua anställda som är antingen 
undersköterskor eller vårdbiträden. Eftersom det är kvalitativ studie har vi inga avsikter att 
empiriskt generalisera.  
 
Disposition 
 
I kapitel två  redogör vi för de teorier som vi valt att använda oss av i  vår studie, som vi anser 
är av betydelse för vårt syfte och våra frågeställningar. Läsaren får här ta del av tidigare 
forskning, begrepp och teorier som finns inom det valda ämnet. Nästa avsnitt i vår uppsats är 
metodavsnittet. I metodavsnittet redogör vi för vårt tillvägagångssätt som vi använt oss av 
under  vår studie. Vårt fjärde avsnitt är resultat och analys-kapitlet. Här kommer vi redovisa 
vad vi kommit fram till i vår studie, samt hur vårt resultat kan analyseras utifrån de tidigare 
teorier som vi använt oss av i uppsatsen. Vårt femte och sista kapitel är en sammanfattande 
diskussion. Här kommer vi redogöra för de slutsatser vi kommit fram till samt klargöra att vi 
uppfyllt vårt syfte med arbetet. Vi kommer också i slutet att föra en diskussion kring vad vi 
kunde gjort annorlunda samt reflektera över styrkor och svagheter med våra slutsatser. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer vi redogöra för de teorier vi valt att använda oss av i  vår studie.  
Teorierna ger en djupare förståelse för begreppet organisatorisk olydnad, hur fenomenet 
kommer till uttryck samt vilka underliggande faktorer som påverkar de anställda att utföra 
dessa handlingar. Inledningsvis förklarar vi innebörden av begreppet organisatorisk olydnad 
och dess indelningar. Vidare beskriver vi indelningarna och förklarar begreppet tomt arbete 
och hur det kan komma till uttryck på arbetsplatser. Vi använder oss av teorier som avser 
värdighet och autonomi, som spelar en viktig roll för människan. Vi använder oss av teorier 
som anger olika skäl till att individer ägnar sig åt organisatorisk olydnad och på vilket sätt 
dessa påverkar organisationen och personen i fråga. Vidare i detta kapitel beskriver vi 
användandet av internet och ger förslag på när det är accepterat att personalen att använder 
sig av internet för privat bruk på arbetsplatsen. Vi beskriver vikten av kontroll i en 
organisation och vad det innebär för individen med egenkontroll. 
 
 
Vad innebär organisatorisk olydnad? 
  
Ackroyd och Thompson (1999) använder sig av begreppet “organizational misbehavior” för 
att beskriva handlingar som de anställda utför på arbetstid som inte har med arbetet att göra. 
Karlsson (2008) har valt att översätta ”organizational misbehaviour” till “organisatorisk 
olydnad”, en översättning som vi kommer att använda oss av i  vår studie. 
Vad som kännetecknar organisatorisk olydnad som begrepp är “allt som du gör på arbetet som 
du inte förväntas göra” (Ackroyd & Thompson 1999).  
 
Organisatorisk olydnad är ett begrepp med bred vidd. Karlsson (2008) anser att det inte bara 
är enskilda företeelser i sig som innebär denna olydnad utan även ledningen har visst 
inflytande om vad som kan tänkas vara acceptabelt på varje enskild arbetsplats. Begreppet 
kan delas in i tre olika kategorier- motstånd, antisocialt beteende och privata angelägenheter 
(Karlsson 2008). 
  
Motstånd 
Motstånd är sådant som anställda gör, tänker och är som högre uppsatta inte uppskattar att 
de gör, tänker och är och som medvetet tar riktning uppåt i den organisatoriska hierarkin 
(Karlsson 2008). 
Karlsson (2008) menar att motstånd kommer nedifrån och riktar sig mot ledningens kontroll. 
Det sker när inte de anställda känner att de har en tillräcklig kombination av autonomi och 
värdighet (Karlsson 2008). 
  
Antisocialt beteende 
Antisocialt beteende är sådant som anställda gör, tänker och är som högre uppsatta inte 
uppskattar att de gör, tänker och är som tar riktning nedåt eller åt sidorna i den 
organisatoriska hierarkin (Karlsson 2008). 
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Begreppet är en vid benämning och kan kopplas ihop med motstånd. Det handlar om ett 
agerande som är avvikande gentemot den sociala struktur personen befinner sig i. Antisocialt 
beteende kan exempelvis liknas vid organisationer som har nolltolerans mot mobbing, men 
som ändå visar brist på agerande när mobbning påvisas  (Karlsson 2008). 
  
Privata angelägenheter 
Privata angelägenheter är sådant som anställda gör, tänker och är som högre uppsatta inte 
uppskattar att de gör, tänker och är som tar sin riktning utåt från den organisatoriska 
hierarkin till privatlivet. (Karlsson 2008). 
Organisatorisk olydnad kan riktas ut från arbetsplatsen och snarare tillhöra den privata sfären. 
Han menar att de anställda inte bara är anställda utan även har ett liv utanför arbetet. Det 
glapp som tidigare fanns mellan arbete och fritid suddas sakta ut och det privata inkräktar mer 
på arbetslivet och arbetslivet inkräktar mer in på det privata. Privata angelägenheter handlar 
om det anställda gör på arbetsplatsen som är av privat natur, det kan handla om privata samtal 
och att surfa på nätet (Karlsson 2008). 
 
 
Tomt arbete  
 
Paulsen (2015) har valt att översätta organisatorisk olydnad till “tomt arbete”. I artikeln “Non 
work at work: Resistance or what?” menar Paulsen (2015) att en vanlig kontorsanställd 
lägger mellan 1,5 - 3 timmar varje arbetsdag på så kallat tomt arbete. Paulsen (2015) beskriver 
tomt arbete som “Den andelen av vår betalda arbetstid som inte nyttjas till våra 
arbetsuppgifter”. Det råder delade meningar om hur stort problem det är att anställda på olika 
sätt använder sin arbetstid till icke arbetsrelaterade handlingar. 
  
Paulsen (2015) redogör i sin artikel för delade idéer och tankar som olika forskare innehar, 
angående organisatorisk olydnad. Å ena sidan finns det forskare som anser att organisatorisk 
olydnad är ofrånkomligt med tanke på hur dagens arbetsmarknad ser ut med allt högre krav på 
de anställda, samtidigt som det råder en maktassymetri mellan dem och ledningen. Å andra 
sidan, menar andra att organisatorisk olydnad i form av “tomt arbete” inte är något större hot 
för organisationen, utan snarare något som gör att de anställda finner sig i de orättvisor som 
råder i arbetslivet (Paulsen 2015). 
  
Roy (Refererad i Paulsen 2015) har tidigare uppmärksammat organisationer där ledningen i 
vissa fall till och med uppmuntrat de anställda att utnyttja ackordsystemets brister för att 
maska, då de påstod att det gav de anställda en ökad frihetskänsla och att ledningen på så vis 
kunde “lura” de anställda, då de tagit med i beräkningen att de kommer maska när tillfälle 
ges. 
  
Paulsen (2015) har i sin artikel kommit fram till fyra olika former av tomt arbete som 
anställda använder sig av på arbetet. Dessa benämner Paulsen (2015) som slack, lek, 
rekreation och maskning. Vilken form av tomt arbete det handlar om beror på den anställdes 
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engagemang samt arbetets intensitet. Paulsen (2015) har utformat en modell för att beskriva 
dessa fyra former av tomt arbete. 

Figur 1: Tomt arbete utifrån dimensionerna engagemang och arbetsintensitet (Källa: 
Paulsen 2015). 

 
 
Modellen utgår från de anställdas engagemang till arbetet och arbetets intensitet. För att 
undersöka de anställdas engagemang använder sig Paulsen (2015) av intervjufrågor som bland 
annat berör attityd och arbetsmoral. Dessa utgör den lodräta axeln som speglar de anställdas 
nivå av engagemang i arbetet. Den vågräta axeln beskriver nivån av intensitet på arbetet och 
kan kortfattat beskrivas som den mängd arbete som de anställda upplever att deras 
arbetsgivare kräver att de utför, för att inte riskera att bli av med sitt arbete (Paulsen 2015). 
  
Veblen (2008 refererad i Paulsen 2015) menar att det sedan länge funnits individer som han 
kallar “fritidsklass” som inte vill vara med och arbeta på ett produktivt sätt. Dessa individer, 
menar Veblen (2008 refererad i Paulsen 2015) gör vad de kan för att undvika att arbeta. De 
försöker så långt det går att göra det minsta möjliga som krävs för att behålla arbetet. Det som 
utmärker “lekande anställda” är att de både har ett lågt engagemang och en låg grad av 
intensitet i sitt arbete. Paulsen (2015) nämner en programmerare som deltagit i studien som 
han klassificerar som “lekande”.  Han arbetar på ett kontor för ett internationellt tv-bolag och 
beskriver själv sin arbetsplats som “en stor lekplats för vuxna”. De anställda ägnar ungefär en 
timme om dagen åt sina specifika arbetsuppgifter, resten av arbetstiden går åt till andra 
aktiviteter som att agera discjockey, surfa på nätet, chatta, dela interna skämt, diskutera 
lunchställen och så vidare. De anställda är inte speciellt engagerade i arbetet då de inte ser 
någon anledning till att vara det. Så länge de håller sina åtaganden, riskerar de inte att bli av 
med sitt arbete. Flera anställda som Paulsen (2015) kategoriserar som “lekande” anställda 
berättar att de nyttjar sin arbetstid till andra saker som de själva finner mer meningsfullt. Det 
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kan vara allt från att skriva på sin avhandling, spela tv-spel, internetshoppa, se på film eller till 
och med sova (Paulsen 2015). 
  
Enligt en undersökning från salary.com (Blue et al 2007 refererad i Paulsen 2015) är den 
vanligaste orsaken till tomt arbete att de anställda har för få arbetsuppgifter att göra. En 
bidragande faktor till tomt arbete i större utsträckning på en arbetsplats är också det glapp som 
finns mellan produktionen och ledningen. Många organisationer mäter sitt resultat i grad av 
kundnöjdhet, vilket också ytterligare möjliggör för tomt arbete. De som intervjuades i 
undersökningen menade att “så länge kunderna är nöjda spelar resten ingen roll” (Paulsen 
2015). De “lekande” intervjupersonerna i studien tenderar att ha en instrumentell inställning 
till arbete. Det betyder att de anställda inte finner motivation i arbetet i sig, utan snarare 
genom de positiva effekterna som arbetet medför, i form av exempelvis lön och socialt 
kontaktnät. 
  
Nästa form av tomt arbete i Paulsen (2015) modell är slack. Det som skiljer slack från lek är 
att den anställda inte upplever det tomma arbetet som en frihet, utan snarare som en 
påfrestning. Tomt arbete i form av slack beskrivs av Paulsen (2015) som personer som har ett 
stort engagemang men där arbetet saknar intensitet. De anställda som deltagit i 
undersökningen vittnar om att de vill “få tiden att gå”. Korta stunder av tomt arbete kan 
upplevas som en frihet, men om det tomma arbetet infinner sig för långa stunder upplevs det 
istället som en belastning. En anställd som Paulsen (2015) intervjuar beskriver att han, till 
skillnad från sina kollegor, inte är villig att skapa sina egna arbetsuppgifter när han är 
uttråkad. Han beskriver att “det känns meningslöst att polera en dörr bara för polerandets 
skull”. Paulsen (2015) redogör också för det motsägelsefulla i det hela, att de anställda anser 
sig vara uttråkade men ändå inte ber om fler arbetsuppgifter.  
  
Rekreation är nästa form av tomt arbete i Paulsens (2015) modell. Rekreation är den form av 
tomt arbete som tenderar att uppstå då anställda har ett stort engagemang och arbetet präglas 
av en hög intensitet. Paulsen (2015) menar att rekreation är den form av tomt arbete som inte 
går under maskning. Rekreation är ett sätt för engagerade anställda att själva skapa sig 
utrymme för återhämtning från ett krävande arbete.  Det som är gemensamt för de personer 
som ägnar sig åt rekreation i Paulsens (2015) undersökning är att alla arbetar inom vården och 
har en historia av utbrändhet. Anställda som ägnar sig åt rekreation ser det som en investering 
för att orka på längre sikt. De väljer att dra ner på det arbetet som de anser vara mindre 
viktigt, för att skapa luckor för återhämtning. I detta fall är det administrativt arbete som de 
lägger åt sidan, för att kunna få tid för återhämtning (Paulsen 2015). 
  
Den sista formen av tomt arbete som Paulsen (2015) beskriver är maskning. Paulsen (2015) 
beskriver maskning som en avsiktlig prestationsbegränsning. Anställda som maskar tenderar 
att ha ett lågt engagemang till arbetet kombinerat med en hög arbetsintensitet. Paulsen (2015) 
menar vidare att de anställda som ägnar sig åt maskning inte känner tilltro till sina 
arbetsuppgifter. De anställda som maskar tenderar också att ha en instrumentell inställning till 
arbete. Det handlar om att behålla sitt arbete och samtidigt göra så lite som möjligt. 
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Motsättningar på arbetsplatsen och uppfattningen om arbetets mening är också faktorer som 
bidrar till att de anställda maskar (Paulsen 2015). 
 
 
Värdigheten i centrum 
 
Karlsson (2008) beskriver att värdighet och autonomi är något som människan behöver som 
en del i det vardagliga arbetet. Värdighet är oavsett kön, eller etnisk tillhörighet något som 
alla individer vill känna. Samtidigt som värdigheten är en viktig del i arbetet hamnar den ofta 
i konflikt med de olika krav som ställs utifrån arbetet. Det kan handla om en press på att 
produktiv eller kraven om ett vinstdrivande arbete. Organisationer tenderar att se de 
vinstdrivande faktorerna i första hand och människors välmående i andra hand. Vinsten är 
viktigare än värdigheten. De anställda känner i sin tur att det måste finnas en balans mellan 
produktivitet och värdighet och inte sällan att värdigheten väger högre än att prestera bra för 
den organisation personen arbetar för (Karlsson 2008). 
  
Flera faktorer kan äventyra en människas värdighet inom organisationen, en aspekt är den 
hierarki som befinner sig på en arbetsplats. Ledningen har en stor kontroll gentemot de 
anställda, de har genom sin position möjlighet att missbruka kontrollen med sämre behandling 
eller arbetsuppgifter samt olika typer av ärekränkning (Bies & Tripp, refererad i Karlsson 
2008 s.9). 
  
När arbetstagarna känner brist på värdighet från organisationen kan de upprätthålla den 
genom att utöva någon form av organisatorisk olydnad. Goda arbetsvillkor och förhållanden 
som innebär högre inflytande i arbetsuppgiften, respekt och erkännande, är faktorer som får 
de anställda att känna värdighet på arbetet. Brist på dessa faktorer får en arbetstagare att 
känna sig ovärdig gentemot organisationen och då försöker individen att upprätthålla sin 
värdighet på annat sätt (Karlsson 2008). 
  
Autonomi står i centrum för värdigheten menar Karlsson (2008). Om ledning har ett 
förtroende till sina anställda, låter dem ta eget ansvar och ha inflytande över arbetet, står 
värdigheten i harmoni med autonomin. Dessa faktorer tillsammans bidrar till en trivsel hos 
anställda. Om dessa aspekter står i kontrast till varandra, att individer kontrolleras i sitt arbete 
trots att de besitter kunskapen som krävs för att utöva arbetet på egen hand, står värdigheten i 
konflikt med autonomin och kan bidra till en vantrivsel för individen (Karlsson 2008). 
  
Kirchhoff & Karlsson (2009) menar att när en person bryter mot en regel finns där en annan 
regel som individen tycker överröstar den första. De beskriver att för att bryta mot en officiell 
regel måste det finnas inofficiella regler. Regler är kopplat till positioner hos individer, över- 
och underordnad. De har alla olika regler i de olika positioner de besitter. De institutioner, 
regler och sociala strukturer som finns formas av mänskliga handlingar. Kirchhoff & Karlsson 
(2009) beskriver att det alltid kommer att finnas regler som styrs av mänskligt handlande och 
att regler och det mänskliga handlandet står i relation till varandra. En regel kan dock inte 
förutspå det mänskliga handlandet. Därför finns där en kontrast och oförutsägbarhet mellan 
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regel och handling. De menar att bryta regler både kan göra arbetsuppgifter lättare men också 
vara ett sätt för personal att göra uppror (Kirchhoff & Karlsson 2009). 
 
Kirchhoff & Karlsson (2009) beskriver fyra regelperspektiv som finns inom vårdsektorn. Det 
första regelperspektivet är organisationens regler som bygger på lagstiftning för vårdsektorn. 
Den innefattar även den utbildning som krävs samt hur arbetsuppgifterna mellan arbetstagare 
och vårdtagare ska struktureras och fördelas. Det framgår att det finns problematik gällande 
regelverk och arbetstagarna. Arbetstagarna vill vara lyhörda för vårdtagarna för att inte tappa 
deras förtroende och samtidigt vara lojala mot organisationen genom att följa regler och 
föreskrifter. Det kan leda till konflikter när arbetstagarna går utanför de ramar för vad som är 
tillåtet att göra angående omhändertagandet av vårdtagarna. Det kan handla om en service 
som inte finns som direkta arbetsuppgifter och som medarbetaren enbart gör för att tillgodose 
vårdtagarens behov (Kirchhoff & Karlsson 2009). 
 
Den andra är serviceregler som är informella regler vilka utövas mellan anställda och 
vårdtagare. De informella reglerna är styrda av relationen som finns mellan vårdgivare och 
vårdtagare. Serviceregler bygger på de formella regler som finns mellan arbetsgivare och 
arbetstagare och inom den formella regelstrukturen finns det informella regler som delas av 
arbetstagarna och vårdtagarna. Det beskrivs att arbetstagarna och vårdtagarna bygger 
känslomässiga band och skapar en närmare bekantskap med varandra. Det i sin tur gör det 
lättare för arbetstagarna att bryta de formella regler som finns när de har informella regler 
med vårdtagarna. Arbetstagarna beskriver bandet till vårdtagarna starkare än kontakten med 
kollegor. De faktorer som påverkar att de informella reglerna skapas är den sociala positionen 
hos den anställda emot kollegor, relationen mellan arbetstagaren och vårdtagaren samt de 
upplevelser om negativa sidor på arbetet (Kirchhoff & Karlsson 2009). 
 
Det tredje regelperspektivet är kollektiva regler. Det beskriver relationen mellan kollegorna 
på arbetsplatsen. De innefattar en rad av formella och informella interaktioner som sker 
mellan individerna. Kollektiva regler bygger på personens sociala position med kollegorna 
och skapas genom hur de arbetar tillsammans, deltar i diskussioner och delar erfarenheter. 
Dessa faktorer bidrar sedan till hur de formella reglerna styrs, genom att arbeta som ett team 
så styr de sociala positionerna arbetets gång och fördelning. Genom samarbete mellan 
kollegorna kan vårdtagarens behov fyllas även om det ligger utanför arbetets natur, det genom 
att tillsammans komma överens om informella regler (Kirchhoff & Karlsson 2009). Även om 
det är till fördel för vårdtagarna kan det vara svårt att samarbeta för arbetstagarna då det kan 
vara problematisk att bryta organisationens regler för att tillgodose aktuella behov. Det 
handlar om de informella regler som finns mellan arbetstagarna och vårdtagarna. De 
konflikter som kan skapas mellan kollegorna angående de informella reglerna kan i sin tur 
leda till diskussioner mellan varandra angående hur bra eller mindre bra kollegor är på att ta 
hand om vårdtagarna. Dessa argumentationer kan i sin tur leda till större konflikter och 
påverka organisationen (Kirchhoff & Karlsson 2009). 
 
Det sista regelperspektivet som Kirchhoff & Karlsson (2009) presenterar är professionella 
regler som skapas utanför organisationen. Dessa bygger på utbildning och erfarenhet inom 
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vårdsektorn. Vid konflikt går de professionella reglerna före organisationens regelverk. De 
som besitter högre kunskap har en större möjlighet att ändra organisationens regler till det 
som personer finner nödvändiga. I den hierarkiska pyramiden som finns inom vårdboenden är 
det sjuksköterskorna som besitter dessa kunskaper. Det leder till att sjuksköterskorna får 
ansvar över de lägre positionerna i pyramiden. Konflikter uppstår när personalen genom sitt 
professionella agerande mot vårdtagare inte följer organisationens regler och föreskrifter 
(Kirchhoff & Karlsson 2009). 
 
 
Skäl till organisatorisk olydnad  
 
En bidragande faktor till att personer väljer att utföra  privata aktiviteter på arbetstid, har med 
bekvämlighetsskäl att göra menar Karlsson (2008). De anställdas telefoner finns tillgängliga 
och är ofta uppkopplade mot internet. En annan anledning är den tidspress individer har 
mellan privat- och arbetsliv. För en del anställda kan det vara svårt att få privatlivet att 
fungera om inte tid avvaras från arbetet för privata ändamål. Den tredje aspekten är att 
arbetstagarna kan behöva anpassa sig till olika institutioners tider som enbart har öppet under 
arbetstid. Det kan vara att kontakta tandläkarmottagningen eller verkstad (Karlsson 2008). 
  
På många organisationer vill ledningen veta och ha kontroll på vad de anställda gör när det är 
på arbetet (Paulsen 2015). De vill kontrollera och övervaka så de med säkerhet vet att 
personalen gör det som de har betalt för att göra. De höga krav som ställs på effektivitet och 
de ekonomiska aspekter som ett företag vanligtvis drivs av, gör frågan ännu mer relevant. En 
anställd förväntas vara lojal mot ledningen och ha en god arbetsanda. Motsatsen till detta är 
organisatorisk olydnad, som enligt Paulsen (2015) definieras “allt du gör på arbetstid som inte 
rör arbetet” (Paulsen 2015). 
  
Paulsen (2015) beskriver arbete och familjeliv som två poler som står i konflikt med varandra, 
två giriga institutioner som konkurrerar om en individs tid, lojalitet och hängivenhet. Studier 
visar att det finns stora svårigheter för en individ att kombinera arbete med familjeliv och de 
krav som en person ställs inför. Intresset för work life balance ökar då allt fler kvinnor gör 
inträde på arbetsmarknaden samtidigt som de vill ha ett väl fungerande familjeliv. Paulsen 
(2015) beskriver att familjelivet går mot ett mer tayloriserat uttryck. Att familjeaktiviteter och 
andra måsten genomförs enligt tidsschema utan något större utrymme för andra möjliga 
alternativ. Tiden för det emotionella med familjen räcker inte till. Individer måste så effektivt 
som möjligt upprätthålla alla hushållssysslor, träna och ta med barnen till olika aktiviteter, 
vilket leder till att tiden för en konversation med varandra inte finns. Arbetet blir då en 
tillflyktsort (Paulsen 2015). 
  
En förklaring till detta fenomen kan vara att arbetet i sig uppfattas vara mer avslappnat än 
familjelivet. Att arbetet är mer givande och kul i jämförelse med familjelivet hemma. Om 
familjelivet har kommit att bli ett andra arbete med hög press tenderar arbetstagarna att 
kompensera för den förlorade tiden på arbetet istället. Individers pressade schema som finns 
utanför arbetet tvingas nu in i arbetsfären. Det kan handla om familjerelaterade uppdrag, boka 
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tid till verkstad, betala räkningar och andra aktiviteter som hör hemma i den privata sfären. 
Det kan också röra sig om personens egna intressen som att surfa på mobilen, läsa tidningen 
eller ta en längre lunch (Paulsen 2015). 
  
Arbetsrelaterade uppgifter tränger sig in på individens fria tid och privata angelägenheter 
utförs ofta på arbetsplatsen. Det kan förklaras med att dessa två sfärer mer och mer överlappar 
varandra och varje sfär kräver tid och lojalitet. Höga krav från arbetet gör att individer inte 
kan leva upp till kraven från familjelivet, att vara en närvarande förälder och kraven från 
familjelivet gör att de inte kan var så effektiva och lojala medarbetare som de önskar. För att 
vara tillgängliga eller göra situationen hanterbar kompenserar individer med tid från varje sfär 
till den andra. Det handlar om tillgänglighet till båda sfärerna och då kan dessa inte hållas 
isär. Fenomenet visar sig även ha effekt i de båda sfärerna på så vis att de problem individer 
har i respektive sfär även speglar sig i den andra sfären (Paulsen 2015). 
  
Individers handlingar i form av privata angelägenheter, motstånd eller antisocialt beteende på 
arbetsplatsen kan ses ur olika perspektiv. Det kan exempelvis vara ett sätt för de anställda att 
få ihop livspusslet, en reaktion på de anställdas position som underordnade eller ett avvikande 
bettende i allmänhet. Icke arbetsrelaterade handlingar på arbetsplatsen kan vara mycket 
kostsamma för en organisation och till och med sätta ett företag i konkurs. Trots detta 
fenomen väljer många arbetsgivare att ha en tillåtande attityd till privata angelägenheter, 
främst tillgången till sociala medier (Paulsen 2015). 
  
Enligt Paulsen (2015)  är det bättre för arbetsgivarna att vara tillåtande än att förbjuda de 
privata angelägenheterna. Dessa angelägenheter som finns på arbetsplatser kan vara ett sätt att 
hantera livet i stort, kombinationen privat- och familjeliv. För att nå en högre förståelse för 
privata angelägenheter på arbetsplatsen måste hänsyn tas till andra bakomliggande faktorer. 
Det handlar bland annat om position, utbildning, kön och eventuella barn i hemmet (Paulsen 
2015). 
  
Ivarsson & Larsson (2011) menar att det är vanligt förekommande att saker av privat natur 
sker under arbetstid och att arbetsrelaterade angelägenheter förekommer i den privata sfären. 
Det skulle kunna förklaras genom att de gränser som tidigare fanns mellan sfärerna har 
suddats ut beroende på en större tillgänglighet mellan sfärerna. Det i kombination med att 
varje sfär kräver en större del i varje människas liv (Larsson & Ivarson 2011). 
  
Teknikens innovationer, inte minst internet har ett stort inflytande över arbetslivet och det 
övriga livet i stort. Många arbetsgivare utnyttjar tillgängligheten som ges via internet och 
förser sina anställda med mobiltelefoner och datorer. Genom att tilldela sina anställda 
tekniska verktyg ger de dem även möjlighet att vara tillgängliga för arbetet även efter 
arbetstid. Ivarsson & Larsson (2012) menar att de två sfärerna arbetslivet och privatlivet 
överlappar varandra mer och mer. Det gör att individer har svårt att skilja dessa sfärer åt, 
vilket bidrar till att personer arbetar oavlönat på sin fritid genom att vara tillgängliga för mail 
och samtal. Även arbetstiden får ta del av aktiviteter som hör hemma i den privata sfären 
(Ivarsson & Larsson 2012). 
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Internet är ett effektivt redskap ur arbetssynpunkt, men kallas också för världens största 
lekplats. Vidare beskrivs att alla som har tillgång till internet också väljer att använda det 
(Blanchard & Hale 2008, refererad i Ivarsson & Larsson 2012). De menar att skicka och svara 
på mail är vanligt förekommande. Andra aktiviteter kan vara att ta del av nyheter på olika 
internetsidor, shoppa och boka resor (Ivarsson & Larsson 2012). 
  
Ivarsson & Larsson (2012) beskriver tre perspektiv som förklarar varför personer ägnar sig åt 
privata angelägenheter på arbetstid. Dessa är work life balance, motstånd och återhämtning. 
  
Work life balance 
Organisatorisk olydnad ur ett work-life-balance perspektiv handlar om att arbetstagare 
använder sig av privata angelägenheter på arbetsplatsen för att kompensera för privatlivet, och 
tvärt om, att medarbetare använder sin privata tid åt arbetsrelaterade aktiviteter. Exempel kan 
vara familjerelaterade privata samtal, men även att medarbetaren svarar på arbetsrelaterade 
samtal i hemmiljön. Arbete och fritid beskrivs som två giriga poler och kan vara svåra att 
hålla isär (Ivarsson & Larsson 2012). 
  
Motstånd 
Ur ett motstånds perspektiv är personliga angelägenheter en reaktion på ett missnöje mellan 
chef och anställda. Där det finns subordination finns även motstånd. När anställda befinner sig 
på botten av en hierarki på arbetsplatsen, där chefer bestämmer och kontrollerar deras arbete, 
är det enbart en naturlig lösning för de anställda att handla på ett sätt som sätter sig emot 
regler och den styrning som råder. Det pågår en ständig kamp mellan ledningen som vill 
kontrollera och organisera, och de anställda som söker anatomi i arbetet. Utveckling har lett 
till att många arbeten inte längre har kvar viktiga, adekvata eller ens meningsfulla 
arbetsuppgifter. Fenomenet har lett till att medarbetare har fullt upp på arbetsplatsen med att 
se upptagna ut med hårt engagemang, när de anställda egentligen gör något helt annat 
(Ivarsson & Larsson 2012). 
  
Återhämtning 
Hög arbetsbelastning leder till att anställda måste återhämta sig. Medarbetare som använder 
sig av personliga angelägenheter eller använder internet som ett andrum på arbetet kan ses 
som positivt, då de kan komma tillbaka till arbetsuppgiften utvilade och med ny energi. 
Människan är ingen maskin utan behöver ibland ta en paus i ett intensivt arbete. Återhämtning 
ökar välmåendet och minskar stress, vilket leder till ökad arbetskapacitet (Ivarsson & Larsson 
2012). 
 
 
Internet 
 
Många arbetsgivare försöker förhindra användandet av internet på arbetsplatsen, men det 
innefattar inte alla. Ivarsson & Larsson (2012) beskriver en studie och att 15 procent av de 
undersökta arbetsgivarna inte tycker att användandet av internet är negativt. Ivarsson & 
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Larsson (2012) menar att personligt användande av internet på arbetsplatsen inte behöver ha 
någon större negativ betydelse för arbetet. Om arbetsgivarna försöker förhindra dessa 
aktiviteter genom att till exempel stänga åtkomsten för en internetsida, skapar det snarare 
motstånd hos de anställda. Motståndet kan resultera i att det blir en högre andel 
sjukskrivningar och öka personalomsättningen (Ivarsson & Larsson 2012). 
  
När ska arbetsgivare tillåta arbetstagare att använda sig av internet till privat bruk? 
Ivarsson & Larsson (2012) menar att det finns åtta skäl till att chefer kan tillåta anställda att 
använda internet till privat bruk på arbetsplatsen. 
En anledning är när arbetstagare har mycket hög arbetsbelastning och det i sin tur kan påverka 
deras hälsa. Även om dessa korta pauser inte löser problemet i sig, ger det ändå ett tillfälligt 
andrum. Ivarsson & Larsson (2012) anser att arbetstagare ska kunna använda internet privat 
när det är låg arbetsbelastning eller när de handskas med dödtid. Fenomenet uppstår när det 
inte finns några tydliga arbetsuppgifter som inte ger resultat för organisationen (Ivarsson & 
Larsson 2012). 
  
De menar även att personal ska kunna använda internet för privat bruk så länge deras dagliga 
produktion anses som tillräcklig. Organisationers intresse är att ständigt öka produktiviteten 
hos de anställda, men det måste finnas en gräns som säger att en anställd har gjort “tillräckligt 
bra” ifrån sig och förtjänar en paus. Genom att fokusera på arbetet istället för arbetets timmar, 
har en anställd möjlighet att arbeta in sina timmar och göra sig förtjänt av återhämtning 
(Ivarsson & Larsson 2012). 
  
Arbetstagare ska kunna använda internet för privat bruk för att stimulera och öka sin 
kreativitet. Det är lätt att dra slutsatsen att ett bra arbete kan kopplas samman med ett högt 
tempo hög produktivitet. Det finns dock arbetssituationer som kräver kreativitet, analytiska 
kunskaper och möjlighet till problemlösning. Dessa faktorer kräver andrum för att de 
anställda ska kunna återgå till arbetsuppgiften med ett utvilat sinne. Det kan till och med te sig 
så att om inte en medarbetare får andrum kan denne fastna i uppgiften och inte komma vidare 
(Ivarsson & Larsson 2012). 
  
Anställda inom en organisation ska kunna använda sig av internet för privat bruk på 
arbetsplatsen när arbetet tillåter att en person kan ägna sig åt flera saker samtidigt, vid 
uppgifter som inte kräver en medarbetares fulla koncentration. Ett exempel kan vara att surfa 
på nätet när personen i fråga väntar i telefonkö. Ivarsson & Larsson (2012) menar även att 
arbetstagare ska kunna använda sig av internet på arbetsplatsen när det inte äventyrar 
säkerheten. I de flesta fall orsakar inte korta pauser från arbetet någon större skada, men har 
arbetets uppgift samband med människors hälsa och säkerhet är det inte lämpligt (Ivarsson & 
Larsson 2012). 
  
Personer inom organisationen ska kunna använda sig av internet för på arbetsplatsen för privat 
bruk om det inte påverkar andra kollegor. Användandet av internet ska inte påverka den 
övriga personalen genom att de får en högre arbetsbelastning eller andra problem på grund av 
personens handlande.  
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Som sista punkt menar Ivarsson & Larsson (2012) att personal ska kunna använda sig av 
internet på arbetsplatsen för privat bruk om det inte påverkar kunder, klienter eller patienter. 
Användandet lämpar sig dock bäst på raster och enligt Ivarsson & Larsson (2012) försöker de 
flesta medarbetare vara sina kunder, klienter och patienter till lags även om det påverkar deras 
egen hälsa (Ivarsson & Larsson 2012). 
  
 
Kontroll  
 
Ackroyd och Thompson (1999) har utformat en modell för att beskriva olika dimensioner av 
motstånd som kan ges till uttryck i en organisation. Modellen beskriver att det finns en 
pågående konflikt mellan ledningen och de anställda som berör graden av kontroll. Det är en 
kamp om vem som ska ta kontrollen över tiden, arbetsprocessen och produkten. Det finns ett 
fjärde konfliktområde i modellen, identitet. Identitet beskriver i vilken mån de anställda 
identifierar sig med organisationen och dess värderingar. Kampen om kontrollen i dessa 
kategorier, skapar konflikter mellan ledningen och de anställda. De anställda försöker 
upprätthålla sin värdighet genom att utföra någon form av motstånd mot ledningen. 
Ledningen har ett behov av att kontrollera de anställda för att säkerställa att resurser används 
på ett effektivt sätt för att organisationen ska uppnå dess övergripande mål. De anställda kan 
motsätta sig ledningens kontrollbehov, och därmed upprätthålla sin värdighet, genom att ägna 
sig åt olika former av motstånd eller otillåtet beteende. Motståndet beskriver de anställdas 
motreaktion till organisationens förväntningar på sin personal. Modellen beskriver konflikter 
mellan ledningen och anställda som baseras på graden av kontroll, vilket kan ta sig uttryck på 
olika sätt. Konfliktens grad speglar de anställdas motreaktion. De anställda kan uppvisa allt 
från ett engagerat samtycke, motstridigt beteende, undvikande, till illvilja (Ackroyd & 
Thompson 1999). 
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Figur 2: Egen tolkning av Ackroyd & Thompsons modell: Olika dimensioner av 

motstånd ( Ackroyd & Thompson 1999, s 25).  
 
Det första konfliktområdet i modellen är tid. Ledningen kan kontrollera tiden exempelvis 
genom att införa stämpelklocka på arbetsplatsen. De kan också kontrollera tiden genom att 
tilldela de anställda olika projekt med en deadline, för att på förhand styra hur tiden ska 
användas för personalen. De anställda kan försöka återta kontrollen över tiden genom att 
exempelvis maska, ta längre raster och utnyttja arbetstiden till att umgås med kollegor 
(Ackroyd & Thompson 1999). 
  
Arbetsprocessen är ett annat område som ledningen och de anställda försöker ta kontroll över. 
Ledningen kan ta kontroll över arbetsprocessen genom att exempelvis utforma 
arbetsbeskrivningar eller genom att tilldela monotona arbetsuppgifter. De anställda kan 
bemöta ledningens kontrollbehov genom att exempelvis medvetet öka omkostnaderna för 
organisationen genom att fördröja arbetsprocessen (Ackroyd och Thompson 1999). 
  
Produkt är det tredje området i Ackroyd & Thomsons (1999) modell. Ledningen kan 
kontrollera den slutgiltiga produkten genom olika former av kvalitetsmätningar, 
kundrecensioner och reklamationer. Om de anställda upplever ledningens kontrollbehov som 
orättvist eller orimligt kan de anställda bemöta detta genom att exempelvis stjäla eller 
sabotera för att på så vis ta tillbaka kontrollen som de anser att ledningen försöker överta.  
(Ackroyd och Thompson 1999). 
  
Det sista konfliktområdet i Ackroyd & Thompsons (1999) modell beskriver ledningens 
önskan att kontrollera de anställdas identitet. Ledningen kan exempelvis med hjälp av uttalade 
värderingar och präglande organisationskultur, få de anställda att agera och handla i riktning 
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med ledningens önskemål. De anställda kan bemöta dessa krav från ledningen genom att 
skapa egna subkulturer där de kan förlöjliga, ironisera och skämta om organisationen.  
   
Nu har vi behandlat teorikapitlet i vår studie. I det gångna avsnittet har vi beskrivit vad 
organisatorisk olydnad innebär, hur det kan komma till uttryck i organisationer samt vilka 
skäl som ligger till grund för att de anställda ägnar sig åt fenomenet. I nästa kapitel, metod, 
kommer vi beskriva vårt metodval och det tillvägagångssätt som vi använt oss av i vår studie.  
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3. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vårt metodval och det tillvägagångssätt som vi använder oss av i 
vår undersökning.  
 
      
Val av metod 
 
I  vår undersökning vill vi ta reda på individers upplevelser av organisatorisk olydnad och 
privata angelägenheter. Vi vill skapa förståelse för varför en individ väljer att utföra någon 
form av organisatorisk olydnad och vilka faktorer som är bidragande till det. Därmed lämpar 
sig en kvalitativ undersökning för vårt ändamål. 
För att besvara våra frågeställningar har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. I 
en semistrukturerad intervju har den som leder intervjun en intervjuguide med frågor i en 
specifik ordningsföljd. Under intervjun har personen som leder intervjun möjlighet att ändra 
ordningsföljden på frågorna samt ställa följdfrågor och ge intervjupersonen möjligheten att 
vidareutveckla svaren för att få en djupare förståelse för den intervjuades beskrivningar. Det 
gör också att intervjun upplevs mer som ett levande samtal, snarare än ett förhör (Bryman 
2011). 
 
 
Förförståelse 
 
Under inledningen av  vår studie hade vi vår egen uppfattning om i vilken grad vi tror att 
organisatorisk olydnad förekommer på arbetsplatser i Sverige. Våra egna föreställningar om 
detta kommer både från egna erfarenheter i arbetslivet samt från allmänna uppfattningar som 
vi tagit del av tidigare. Vi har båda erfarenhet av att arbeta inom servicebranschen, som på 
många sätt kan liknas med att arbeta på vårdboenden som undersköterska eller vårdbiträde. 
Det är yrken som präglas av en stressig arbetsmiljö, hög arbetsbelastning, fokus på 
kunden/patienten, samt relativt låg lön. När det gäller användandet av mobiltelefonen på 
arbetet, tror vi att det är något som förekommer i hög grad på de flesta arbetsplatser.  
Anledningen till det tror vi beror på att många upplever ett krav på från omgivningen att 
ständigt finnas till hands och vara tillgänglig. Det är enkelt att ha mobilen i fickan, och det ger 
då också möjlighet till användande under arbetstid. Även en stressig arbetsmiljö tror vi är en 
bidragande faktor till att anställda väljer att utföra någon form av organisatorisk olydnad. Den 
dagliga stressen som vi har upplevt inom servicebranschen har bidragit  till att vi inte gjort 
vårt yttersta på arbetet. Ibland har vi upplevt att vi inte “fått lön för mödan” och det ger en 
anledning att inte prestera sitt yttersta. Det kan ses som ett motstånd mot organisationen och 
de högre uppsatta. Dessa exempel på organisatorisk olydnad tror vi kommer att dyka upp 
under  vår studie. Användandet av mobiltelefon anser vi är det mest vanligt förekommande 
fenomenet av organisatorisk olydnad. Sociala medier har kommit att ta en stor del av 
individers vardag och åldersgruppen som vi utgår ifrån i vår undersökning har enligt vår 
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uppfattning stort inflytande på sociala medier. Näthandel och privata samtal för att 
kompensera privatlivet med arbetslivet tror vi också kommer att förekomma.  
 
Motstånd var också något som vi förväntade oss att vi skulle ta del av under våra intervjuer, 
exempelvis genom maskning. Maskning, att medvetet begränsa sin arbetsprestation, kan vara 
ett sätt för de anställda att kompensera för något de är missnöjda över på arbetsplatsen. Det 
kan exempelvis vara lönen eller arbetsmiljön (Paulsen 2015).  
 
Vi trodde också att graden av organisatorisk olydnad skulle bero på de anställdas relation till 
varandra och vilken gruppdynamik som råder på arbetsplatsen. Finns det individer som har en 
närmre relation med varandra, är möjligheterna och acceptansen större för att utföra någon 
form av organisatorisk olydnad. Grupptryck eller underförstådda regler och normer ansåg vi 
också kunde ha inverkan på hur accepterat beteendet är i organisationerna.  
 
 
Urval 
 
I vår urvalsprocess valde vi att använda oss av en kombinerad urvalsmetod. Vi utgick från 
bekvämlighetsurval som innebär att den som utför en studie använder sig av personer som 
finns tillgängliga för forskningsområdet (Bryman 2011). I vårt fall tog vi kontakt med 
personer i vår omgivning som vi hade kännedom av att de arbetade inom vårdsektorn. De 
personerna tog i sin tur kontakt med andra respondenter i form av kollegor som de arbetade 
med på sin respektive arbetsplats. Den sistnämnda typen av urval kallas för snöbollsurval 
(Bryman 2011).  
 
De personer som vi ville intervjua för vår undersökning var personal som arbetar på 
vårdboenden. Personalen som vi intervjuade var antingen undersköterskor eller vårdbiträden. 
Vi fick kontakt med intervjupersonerna genom vårt egna nätverk. Eftersom vår undersökning 
utgår från medarbetarnas perspektiv, fanns det inget behov av att ta kontakt med högre 
uppsatta chefer på boendena. Vi kunde direkt kontakta medarbetarna vilket underlättade 
processen att få personer att delta. De personer som valde att ställa upp på vår intervju fick 
intervjuguiden skickad på e-post en dag före intervjun skulle ske. Vi valde att skicka ut vår 
intervjuguide i förväg eftersom vi anser att det ger intervjupersonen möjlighet att hinna 
reflektera och tänka igenom frågorna. Om intervjufrågorna kommer oförberett kan 
intervjupersonen bli ställd och därmed inte förmedla lika mycket information. 
 
Vi valde att genomföra samtliga intervjuer på respondenternas arbetsplats i ett avskilt rum där 
intervjun kunde ske ostört. Möjligheten att utföra intervjun på respondenternas arbetsplats gav 
oss en inblick i deras vardagliga arbete och en större förståelse för hur olika faktorer påverkar 
deras arbetssituation.  
 
 
Genomförande av intervjuer 
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När vi utformade vår intervjuguide (bilaga 1) valde vi att först beskriva vad  begreppet 
organisatorisk olydnad står för och vad det innebär. Våra intervjufrågor har utgångspunkt i 
den teori som vi inhämtat, som också speglar vårt syfte våra frågeställningar. När vi 
utformade vår intervjuguide utgick vi från Brymans (2011) idéer om hur en intervju bör 
utformas. Han menar att det är en fördel att anpassa intervjun efter intervjupersonen och 
därmed också kunna vara flexibel med frågornas ordningsföljd. Det är dock viktigt att det 
finns en struktur och en tydlig röd tråd i frågeställningarna (Bryman 2011). Bryman (2011) 
menar att det kan vara bra att styra intervjupersonen mot det väsentliga ämnet, men att 
frågorna inte ska vara allt för ledande och specifika.  
 
Det är också av stor vikt att använda ett enkelt och lättförståeligt språk. Det underlättar om 
personen som ska leda intervjun skapar sig en egen uppfattning och en helhetsbild av 
arbetsplatsen där de intervjuade arbetar. En bra dokumentation är viktig för att kunna använda 
och bearbeta materialet som insamlats. Genom inspelning är det enkelt att kunna få intervjun 
återberättad. Vid enbart skriftlig dokumentation kan fraser och uttryck gå förlorade (Bryman 
2011). Det är av fördel om intervjun utförs i en lugn miljö där intervjupersonen känner sig 
trygg och där inte andra personer kan höra vad som sägs (Bryman 2011).  
 
Vår första fråga i intervjuguiden var en öppen och mer allmän fråga om hur personen 
upplever arbetet. Senare i intervjun valde vi att smalna av och precisera våra frågeställningar 
mot ämnet organisatorisk olydnad. Ämnet kan vara förknippat med skam och förnekelse. 
Därför valde vi att beröra ämnet genom att de först fick möjlighet att berätta om deras 
kollegors förhållningssätt till organisatorisk olydnad. Det kan uppfattas enklare att till en 
början berätta tidigare historier om kollegor än om sina egna erfarenheter i de fall ämnet 
uppfattas som känsligt eller skamligt. När de intervjuade fått möjligheten att prata om sina 
kollegor, övergick vi successivt till frågor om den enskilde själv. Under intervjuns gång fick 
vi ändra ordningsföljd på frågorna i intervjuguiden. Det eftersom intervjupersonen redan 
berört det vid tidigare svar, eller då intervjun ändrade riktning.  
 
 
Presentation av respondenter 
 
Vi har intervjuat 6 personer, varav alla är kvinnor, som arbetar på olika vårdboenden. Alla 
intervjupersoner är mellan 23- 35 år. Personerna som vi intervjuat är alla undersköterskor 
eller vårdbiträden. Följande tabell beskriver intervjupersonerna närmare.  
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Tabell 1: Presentation av respondenter 
 

Namn: Ålder: Civilstånd: Antal barn: 

Anna 26  Ensamstående 2 

Bianca 32 Ensamboende 0 

Catrin 35 Gift 2 

Daniella 24 Samboende 1 

Erika 24 Samboende 0 

Felicia 28 Ensamboende 0 

 
 
Analysprocess 
 
I vår analysprocess använde vi oss av ett Grounded theory-inspirerat arbetssätt. Vi 
genomförde processen i tre steg. Först samlade vi in empiri för att sedan med hjälp av 
kodning och befintliga teorier analysera den insamlade datan för att slutligen göra vår 
tolkning av det resultatet som framkom i vår undersökning.  
 
Steg ett i vår  analysprocess var att transkribera intervjuerna. Transkribering innebär att 
ordagrant anteckna vad som sägs under en intervju. I en transkribering kan även sekvenser 
som kan verka betydelselösa, vara av stor vikt vid analysering av data. Exempelvis harklingar, 
pauser, betoningar, velande och skratt kan vara tecken på andra känslomässiga tillstånd som 
exempelvis nervositet, glädje eller stress och ska därför tas med i transkriberingen (Aspers 
2007).  
 
Efter transkriberingen var nästa steg i vår analysprocess att koda det material som vi 
transkriberat. Corbin och Strauss (2008) beskriver kodning som en del i arbetsprocessen där 
ord för ord eller mening för mening bryts ned till olika begrepp. Sedan används dessa begrepp 
för att skapa övergripande kategorier som underlättar för tolkning och analys. De enskilda 
begreppen placeras under de övergripande kategorierna. I vårt fall hade vi redan valt teorier 
som vi ansåg var relevanta för vår undersökning och våra frågeställningar. När vi kodade 
materialet använde vi oss av kategorier som vi kunde koppla till dessa teorier. Genom att 
sammanställa begreppen som vi kommit fram till under kodningen, låg dessa till grund för de 
övergripande kategorierna. De kategorier som vi valde var motstånd, värdighet, 
kommunikation, kontroll och work life balance. Exempel på begrepp som vi placerade under 
kategorin kontroll var eget ansvar, stress, frihet, och arbetstid. Kategorierna som vi valt utgör 
väsentliga delar i de teorier som vi tidigare beskrivit. I det sista steget där vi analyserade och 
tolkade resultatet  av processen, kopplade vi ihop respondenternas svar utifrån kategorierna, 
med de teorier som vi använt oss av.  
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Tabell 2: Kodning 
  

Motstånd Värdighet Kommunikation Kontroll Work life balance 

Avvikande Glädje Svårigheter Eget ansvar Tid 

Irriterad Kollegor Distans Stress Samvete 

Nedlåtande Stolthet Tillhörighet Frihet Familj 

Missnöje Identitet Engagemang Arbetstid Aktiviteter 

 
  
Validitet och reliabilitet 
 
Validitet beskriver i vilken utsträckning man studerar det som är syftet med undersökningen 
(Bryman 2011). Alltså i vilken grad man studerar det som ska undersökas. I  vår studie är 
syftet att undersöka de anställdas upplevelser av organisatorisk olydnad. Begreppet är väldigt 
brett och därmed är validiteten svår att fastställa. I vår undersökning vill vi skapa oss en 
förståelse för de anställdas upplevelser och erfarenheter, vilket gav oss ett brett spektrum av 
svar. Varje människa är unik, vilket leder till att de har olika syn, uppfattningar och känslor 
som är förknippat med olika situationer. Därför blir varje enskilt svar unikt.  
 
Reliabilitet, som Bryman (2011) i sin tur har tolkat som pålitlighet i kvalitativa syften används 
för att bedöma en undersöknings pålitlighet. För att undersöka studiens pålitlighet ska ett  
granskande synsätt användas för att analysera.  Det är av stor vikt att forskningsprocessens 
alla moment finns redovisat på ett detaljerat och tydligt sätt. Detta är viktigt för att kunna 
kontrollera arbetets pålitlighet och därmed kunna styrka det som resultatet i undersökningen 
visar på (Bryman 2011).  
 
Ämnet organisatorisk olydnad kan upplevas som ett känsligt och tabubelagt ämne. Därmed 
var det viktigt för oss att ha enskilda intervjuer för att på så vis undvika att våra 
intervjupersoner skulle undanhålla information för oss på grund av andra deltagare, som 
skulle kunna vara fallet vid en gruppintervju. Eftersom vi vill undersöka arbetstagares 
uppfattning och erfarenhet av organisatorisk olydnad och inte generealisera, var också det en 
anledning till att kvalitativ metod var ett naturligt val. Vår intervjuguide var också en viktig 
del i att försöka få intervjupersonerna att slappna av och inte känna sig förhörda. 
Intervjuguiden utformades på så vis att de första frågorna var mer allmänt om arbetsplatsen, 
där vi exempelvis frågade de anställda hur en vanlig arbetsdag kan se ut. 
  
Vi utformade en intervjuguide som vi använde som utgångspunkt i våra intervjuer. Eftersom 
vi var intresserade av att få en djupare förståelse för organisatorisk olydnad valde vi därför att 
göra intervjuer då det ger möjlighet till friare svar samt följdfrågor. Som Corbin och Strauss 
(2008) menar, är kvalitativ metod ett tillvägagångssätt som används för att komma nära inpå 
intervjupersonen och därmed skapa en större förståelse för dennes upplevelser och 
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beskrivningar. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi strävar efter att få en 
djupare förståelse för fenomenet organisatorisk olydnad.  
 
Under  vår studie med att intervjua respondenterna fanns det tillfälligheter som kan tänkas 
haft påverkan på de intervjusvar som redovisats. Vid de första två intervjuerna som 
genomfördes informerade vi respondenterna att de behövde avsätta ungefär 40 minuter åt 
intervjutillfället. Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen under arbetstid och respondenterna 
hade då avsatt en specifik tid åt intervjun. Intervjuerna tog dock längre tid än väntat och 
tecken på stress framgick tydligt från respondenterna. Svaren började bli mer kortfattade, 
intervjupersonerna tittade på tiden på deras mobiltelefoner och skruvade sig lite stressat i 
slutet när de såg att tiden var knapp. Dessa faktorer kan ha påverkat reliabiliteten vid de första 
intervjuerna som vi genomförde. Inför resterande intervjuer informerade vi respondenterna att 
tiden för en intervju kan variera men att en timme är bra om de har möjlighet att avvara.  
 
Under tidens gång kunde vi utvecklat vår intervjuguide, men då vi ville ge respondenterna 
samma förutsättningar valde vi att inte göra några förändringar i vår intervjuguide. Det fanns 
faktorer som skulle kunna ha förbättrats vid en utvecklad intervjuguide. De frågor som 
besvarades hade en tendens att ha likvärdiga svar och överlappa varandra. För att ett naturligt 
flyt i intervjun skulle upprätthållas kunde en del frågor inte ställas eller så blev 
ordningsföljden en annan. Samtliga intervjuer tog mellan 40-60 minuter att genomföra. Vi var 
båda närvarande och deltagande vid samtliga intervjuer. Under intervjuerna antecknade vi det 
som vi ansåg var utmärkande. Vi upplevde att alla intervjuer var väldigt avslappnade på så vis 
att det inte kändes som en intervju, utan snarare som en diskussion och att även 
respondenterna uppträdde avspänt. Det bidrog till att följdfrågor föll sig naturligt i samtalet. I  
vår studie har vi valt att inte använda respondenternas riktiga namn eller arbetsplats. 
Urvalsmetoderna anser vi kan ha haft en viss påverkan på reliabiliteten. Vid intervjuer med 
personer som ingick i bekvämlighetsurvalet fanns mer utförliga svar och en mer öppensinnad 
inställning till intervjun. Vi har en personlig relation till de individer som ingår i den 
urvalsgruppen och vi kunde uppfatta en viss överdrift i deras svar på intervjufrågorna. 
Eftersom vi lämnade ut intervjuguiden innan intervjun kunde respondenterna läsa frågorna 
innan intervjun. Det är svårt att analysera reliabiliteten hos respondenterna. Det skulle även 
kunna vara så att personernas svar i bekvämlighetsurvalet är de som är de mest ärliga och 
personerna i snöbollsurvalet håller tillbaka angående sina handlingar och känslor för att de 
inte vill lämna ut sig personligen. 
 
I efterhand hade det underlättat vår analys av intervjuerna om de skett under en kortare 
tidsperiod. Eftersom det var lång tid mellan intervjuerna, och samtliga intervjuer krävde 
mycket tid för transkribering, blev det totala tidsspannet väldigt utdraget. Genom inspelning 
och transkribering finns det möjlighet att gå tillbaka i materialet och analysera exempelvis 
tonläge, tveksamheter och pauser (Bryman 2011). Varje intervju tog längre tid än väntat, 
vilket gjorde de första intervjupersonerna aningen stressade, eftersom de hade avsatt en 
specifik tid för intervjun. I det fortsatta arbetet förberedde vi intervjupersonerna på att avvara 
längre tid för intervjun.  
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Etik 
 
Som Bryman (2011) beskriver, är det viktigt att respondenterna känner sig trygga med 
situationen och kan prata ostört. Eftersom organisatorisk olydnad är ett ämne som kan 
uppfattas som tabubelagt, är det av stor vikt att respondenten känner förtroende och trygghet i 
intervjusituationen. Vetenskapsrådet (2017) har fyra grundprinciper som bör beaktas vid 
insamling av data. Dessa beskriver etiska förhållningssätt som ska användas vid 
undersökningar och är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Den första principen, informationskravet,  innebär att respondenten ska 
informeras om undersökningens syfte och att intervjun är frivillig. Den andra principen enligt 
vetenskapsrådet (2017), Samtyckeskravet,  innebär att respondenten ska ha möjlighet att själv 
välja om den vill medverka, svara eller undvika att svara på frågor alternativt avbryta 
intervjun. Nästa princip är konfidentialitetskravet, vilket  innebär att alla personuppgifter ska 
förvaras så att ingen obehörig kan komma åt materialet. Vidare är nyttjandekravet en viktig 
faktor som beskriver hur uppgifter som samlats in får användas. Det får enbart nyttjas för det 
ändamål som framgår i studien (Vetenskapsrådet 2017).  
 
Vi började med att berätta för intervjupersonerna att alla frågor är frivilliga och att 
möjligheten finns att avbryta intervjun om personen inte vill fortsätta, samt att personen själv 
väljer om denne inte vill besvara någon specifik fråga. Vidare beskrev vi vårt syfte med 
undersökningen, samt betonade att alla svar är konfidentiella och att den insamlade datan 
enbart kommer analyseras av oss och enbart för studiens ändamål. Vi informerade också 
respondenterna om att allt material kommer förstöras efter användning. I alla intervjuer fick vi 
tillåtelse att spela in intervjun. Vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner.  
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4. Resultat och analys 
 
I detta kapitel redovisas vårt resultat som vi kommit fram till i vår undersökning. Vi kommer 
analysera resultatet med hjälp av tidigare teorier som vi använt oss av i vår studie. Detta 
avsnitt kommer att presenteras genom korta berättelser utifrån våra frågeställningar. Viss 
upprepning kan förekomma då berättelserna i sin helhet inte bör brytas ned då det skulle 
besvära upplevelsen av berättelserna. 
 
 
Uttryck för organisatorisk olydnad 
 
Under vår undersökning visade det sig att respondenterna hade en uppfattning vad som var 
tillåtet att göra och vad som inte var det. Det framgick att det finns tydliga regler från högre 
instanser, men på arbetsplatserna var det de oskrivna reglerna och normerna som de anställda 
följde. Kirchhoff & Karlsson (2008) beskriver att när en anställd bryter mot en regel finns det 
någon annan regel som individen tycker överröstar den första. Kirchoff & Karlsson (2008) 
beskriver att det krävs en inofficiell regel för att bryta mot de officiella reglerna som råder på 
en arbetsplats. De fick inte använda sin mobiltelefon under arbetstid, inte ens ha den med sig. 
Ändå var det snarare regel än undantag att de både bar den med sig och använde den flitigt. På 
det ena boendet var chefen väl medveten om att det förekom mobiltelefoner och kontaktade 
hellre de anställda på deras privata telefoner än företagets. Som Paulsen (2015) beskriver, har 
många arbetsgivare en tillåtande inställning till att personalen använder sig av sina 
mobiltelefoner på arbetstid. Paulsen (2015) menar att det gynnar arbetsgivarna att vara 
tillåtande, snarare än att förbjuda användandet av mobiltelefoner. Att vara tillgänglig även 
under arbetstid kan vara en avgörande faktor för de anställda som har svårt att få ihop 
vardagspusslet. Paulsen (2015) beskriver arbetslivet och privatlivet som två olika sfärer som 
står i konflikt till varandra. Både arbetslivet och privatlivet ställer krav på lojalitet och 
tillgänglighet. Kraven från båda sfärer gör att det kan bli problematiskt att hålla isär de olika 
sfärerna. När de anställda upplever att arbetet tar för mycket tid från privatlivet, kan de 
kompensera detta genom att istället använda arbetstid till den privata sfären och ägna sig åt 
privata angelägenheter på arbetet.  
 
Felicia som är ensamstående utan barn beskriver att det är problematiskt för hennes privatliv 
att vara tillgänglig för arbetet genom sin mobiltelefon. Hon känner en stress av att kunna få 
samtal från sina kollegor om att behöva ställa upp på ett arbetspass för någon av de andra 
kollegorna när de till exempel har ett sjukt barn. ”Det är ju på ett sätt jobbigt att ha mobilen 
med hela tiden och kunna vara nåbar för alla, för jobbet ringer ju ibland och vill att jag ska gå 
in för någon som måste göra annat eller vabba eller så”. Problem som kan uppstå i den ena 
sfären, kommer också påverka den andra sfären. Om en person har familjeproblem, kommer 
också det att påverka arbetet (Paulsen 2015). Som Paulsen (2015) menar, är det viktigt att 
arbetsgivaren har en förståelse för att dessa två sfärer överlappar varandra, och vilka faktorer 
som ligger till grund för att anställda exempelvis använder sig av sin mobiltelefon under 
arbetstid. Daniella som är sambo och har ett barn berättar att efter hennes mammaledighet har 
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det varit svårt att släppa kontrollen till barnets pappa som är hemma med barnet, även om hon 
anser att arbetet är en fristad från hemmet. För henne ger det en trygghet att kunna få sms och 
bilder skickade av pappan på barnet och veta att det går bra hemma.  
 
På ett boende finns rutinartade aktiviteter för vårdtagarna, bland annat att se på film. Anna 
berättar “ Jag kan ju inte sitta och kolla på samma film tre gånger i rad, så jag sitter med 
mobilen”. På ett annat boende är det striktare regler gällande mobiltelefoner. Daniella menade 
att “så länge inte chefen vet använder jag telefonen, det är värdelöst att bara sitta och glo”. 
Hon berättar att det är inte är något som är uttalat att det är strängt förbjudet, men hon är 
medveten om principerna från högre instanser. Daniella berättar att de flesta har telefonen 
med sig. 
 
 
Ta sig tid 
 
När vi ger exempel på vad organisatorisk olydnad kan innebära, beskriver respondenterna att 
de ägnar sig åt privata angelägenheter på arbetstid. Däremot menar de att det inte påverkar 
deras arbete och att  “ingen drabbas av det ändå”. Bianca beskriver i intervjun att hon brukar 
ta med en av de boende på sina privata ärenden och att den boende uppskattar det. I det 
dagliga arbetet ingår det aktiviteter som att handla mat till boendet som hon arbetar på. För att 
spara tid och slippa att handla brukar hon handla varor till sig själv “Det är ju inga jättestora 
inköp man gör, maten till boendet blir ju en hel del så det går inte. Men mindre saker eller 
någon cola brukar jag köpa. Såklart med mina egna pengar då”. Bianca berättar att en av de 
vårdtagare som bor på hennes arbetsplats gärna vill uträtta ärenden med just henne. Bianca 
har ett högt engagemang och låg arbetsintensitet när när hon är med vårdtagarna, vilket 
Ackroyd & Thompson (1999) beskriver som rekreation. Hon gör personliga ärenden på 
arbetstid men samtidigt är hon engagerad i sitt arbete och värnar om  vårdtagarna som hon 
ansvarar för. 
 

Jag tror att hon gillar att göra saker med mig, hon berättar stolt för de andra när vi kommer tillbaka 
vad vi gjort. En gång när vi skulle handla kom jag på att jag kunde kanske tvätta bilen samtidigt, så jag 

tog min privata bil och liksom passade på.  
 
Bianca berättar att det egentligen inte var tillåtet. Eftersom vårdtagaren berättade vad de 
gjorde när de var ute på ärenden så fick alla reda på det. Bianca beskriver händelsen som 
accepterad av sina kollegor och att den boendes välmående ökade av att komma ut bland folk 
och socialisera sig. Då kunde hon lika gärna passa på att utföra ärenden som hon vanligtvis 
inte hinner med. Hon vet dock inte vad chefen skulle tycka men tror att denne vet att det 
förekommer otillåtet beteende bland de anställda. Hon tror att så länge det inte påverkar 
arbetet i alltför stor utsträckning, gör inte chefen något åt saken. Kirchhoff & Karlsson (2009) 
beskriver serviceregler som innebär att den anställda har en nära relation till vårdtagaren och 
kan tänka sig att sträcka sig utanför arbetets regler för att tillfredsställa vårdtagaren. Bianca 
berättar att den boende tycker om att uträtta ärenden med henne och att hon uppskattar den 
bekräftelsen. Vidare kan Biancas agerande tolkas enligt Ivarsson & Larsson (2011) som 
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beskriver att gränsen mellan privat och arbetsliv suddas ut. För att livet utanför arbetet ska 
fungera är det vanligt att personen utför privata angelägenheter på arbetstid. Bianca har svårt 
att uträtta privata ärenden då hon har oregelbundna arbetstider och bor en längre bit från 
arbetsplatsen. Därför väljer hon att uträtta privata ärenden på arbetstid när det finns möjlighet.  
 
Något som de anställda berättar att de gjort är att hämta ut paket som de beställt på postorder. 
De menar att det är smidigt och går snabbt när de ändå är i närheten. De anställda har en 
likvärdig inställning till fenomenet som att handla privata varor på arbetstid. Den uppfattning 
som vi får av företeelsen är att de anställda inte anser sig göra något som är direkt olämpligt. 
De spiller inte mycket tid och vårdtagarna får umgås och göra vardagliga sysslor utanför 
boendet.  
 
“Något kan dom väl bjuda på” 
 
Vårdpersonal har i regel oregelbundna arbetstider och för individer inom vårdsektorn kan det 
vara ett livspussel att få vardagen att fungera. Genom våra intervjuer med undersköterskor 
och vårdbiträden framkom det att de anser att det är problematiskt att få ihop livspusslet - att 
få arbetet och privatlivet att gå ihop. Arbetstagarna känner att de genom sina oregelbundna 
arbetstider går miste om tillfällen för att utföra vardagliga sysslor och nödvändiga aktiviteter. 
Anna som är ensamstående med två barn beskriver att en stor del av tiden med barnen faller 
bort på grund av hennes oregelbundna arbetstider. “Det är klart att jag har dåligt samvete för 
att jag inte kan vara med barnen hela tiden, speciellt kvällar och helger eftersom deras pappa 
inte är med i bilden. När jag jobbar får mamma ta hand om dom”. Hon trivs bra med sitt 
arbete och arbetskamrater och har inga planer på att byta arbete för att få mer tid med barnen. 
“Jag tänker att jag får kompensera upp det med annat, jag måste ju jobba även om det är 
jobbigt”. Istället försöker Anna på olika sätt kompensera upp för den förlorade tiden med 
barnen. På Annas arbetsplats finns möjlighet att använda köket med vårdtagarna för att laga 
mat och baka. Anna berättar att hon har bakat bröd för att ta med hem till barnen när hon inte 
hunnit med att handla. Hon berättar att det ibland inte har funnits något annat sätt för hennes 
barn att få tårta på sin födelsedag  
 
Alltså, jag har ju bakat tårta till Gustav och tagit med hem. Jag jobbade ju sent på kvällen innan hans 

födelsedag, annars hade han inte fått någon tårta. 
 
Hon bakar till personalens fikaraster, även det görs på arbetstid med arbetsplatsens resurser - 
“Något kan dom väl bjuda på”.  Hon beskriver vidare att hon vet att det inte är tillåtet, men att 
hon anser sig ha rätt att göra det då det bidrar till ökad trivsel  bland kollegorna. Annas 
agerande på arbetsplatsen med kollegornas vetskap kan kopplas till Kirchhoff & Karlssons 
beskrivning av (2009) kollektiva regler. Att ha en bra sammanhållning och egna regler utöver 
de officiella som gynnar de anställdas tillvaro är bra för organisationen. En bra 
sammanhållning på arbetsplatsen är gynnsamt för organisationen i stort. Kirchhoff & 
Karlsson (2009) menar att vid konflikter mellan arbetstagarna kan hela organisationen 
påverkas. Eftersom hon också uttrycker en form av missnöjdhet över situationen att hon inte 
hann baka till Gustavs kalas, ser vi också hennes beteende som en viss form av motstånd, som 
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Karlsson (2008) menar riktar sig mot ledningens kontroll. “Något kan dom väl bjuda på” är 
ett bra exempel på att Anna kompenserar sitt beteende för något annat. Anna nämner också 
under vårt samtal att hon önskar att cheferna kunde lyssna mer på de anställda och deras 
förslag. Hon och hennes kollegor har flera gånger påpekat att de gärna skulle vilja vara 
delaktiga i schemaläggningen. Att det skulle underlätta för de anställda om de fick möjlighet 
att påverka schemat. “Det är ju lite töligt om man har barn att inte ha semester som passar när 
dagis är stängt, men det bryr sig ju inte de som bestämmer om”. I Ackroyd och Thompsons 
(1999) modell om olika dimensioner av organisatorisk olydnad, beskrivs snatteri som en form 
av motstånd. Precis som i Annas fall, beskriver Ackroyd och Thompson (1999) att de 
anställda kan göra motstånd i form av att snatta om de inte anser att de har utrymme att 
påverka arbetet och arbetsuppgifterna (Ackroyd och Thompson 1999). Annas snatteri i form 
av att baka till sin sons barnkalas och sno med sig ingredienser hem, anser vi kan kopplas till 
Ackroyd och Thompsons (1999) modell som beskriver olika dimensioner av organisatorisk 
olydnad.   
 
Ett annat vanligt förekommande fenomen som framkommer under våra intervjuer är att äta 
mat från arbetsplatsen. Respondenterna berättar att de har blivit tillsagda att sitta till bords 
med vårdtagarna för att de ska äta tillsammans och känna större gemenskap. Personalen har 
då blivit tillsagda att dela på en portion mat. Det är vanligtvis tre eller fyra kollegor som ska 
dela på en portion och ska sedan äta sin egna matlåda på raster. ”Vi har ju blivit tillsagda och 
vi märker själva också att det blir lugnare om vi sitter med och äter samma mat som 
vårdtagarna. Annars blir de nyfikna på vad vi äter och kan inte koncentrera sig på sin egen 
mat” (Bianca). Personalen beskriver att det är de som beställer maten till boendet och då 
beställer de extra så att alla kollegor kan äta en varsin portion och slipper därmed ta med 
matlåda. Bianca berättar att det är skönt att slippa att laga och ta med mat, men också en frihet 
att kunna välja genom att ta med de dagar det är mat som hon tycker sämre om. 
 

Det är ju vi som beställer maten och cheferna har ingen koll på portioner direkt så vi ska egentligen 
dela på en portion vi som jobbar och äta vår egen matlåda på rasten, men vi brukar beställa så det 

räcker till alla. När det inte är god mat så tar jag med matlåda, men det är skönt att slippa laga och ta 
med matlåda och så. 

  
En omvänd reaktion 
 
Daniella har en annan bild av tiden på arbetsplatsen. Hon anser snarare att tiden på 
arbetsplatsen ger energi snarare än tar. Hon berättar att hon samtalar med kollegor under 
fikaraster och ser deras relation som nära och inte bara som kollegor. Arbetet gör henne glad 
och hon spenderar gärna tid på arbetet. Daniella har varit mammaledig och berättar att livet 
hemma är stressigt med mycket måsten. Paulsen (2015) beskriver att det finns personer som 
ser arbetet som en frizon, en plats där individen kan släppa kraven från den privata sfären och 
få egentid. Personen kan istället uppleva att det är privatlivet som är den kravfulla sfären, som 
de istället försöker att att fly från (Paulsen 2015). Även Kirchhoff & Karlsson (2009) 
beskriver kollektiva regler på arbetsplatsen som något gynnsamt för individer. Det handlar om 
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interaktion mellan arbetstagare genom gemensamma samtalsämnen. Det i sin tur leder till en 
mer öppen dialog och bättre omsorg hos vårdtagarna (Kirchhoff & Karlsson 2009). 
När vi analyserar intervjumaterialet ser vi ett mönster hur organisatorisk olydnad tar sig 
uttryck på vårdboenden. Den största delen och det som främst förekommer är privata 
angelägenheter. Det handlar om aktiviteter som är av privat natur och tar sin riktning ut från 
organisationen. Respondenterna beskriver att det finns svårigheter att kombinera familjelivet 
med arbetslivet. Användandet av mobiltelefoner för att ringa privata samtal, skicka 
meddelanden eller uppdateras genom sociala medier är det fenomen som är mest 
förekommande. Andra saker för att underlätta livet utanför arbetet är att utföra aktiviteter 
under arbetstid som egentligen har en naturlig plats i den privata sfären. Det har berättats om 
tillgänglighet som gjorts möjlig med hjälp av egenkontroll. Arbetstagarna har bland annat 
tvättat bilen, hämtat ut paket från postorder samt bakat till barnen.  Andra delar som är 
framträdande är motstånd och antisocialt beteende. Personers agerande utifrån motstånd är att 
inte utföra sitt arbete enligt föreskrifter för att det finns en vantrivsel hos personen. 
Respondenter berättar att de hellre kollar på serier på mobiltelefonen än att gå sina rundor till 
patienterna. Det förekommer snatteri på arbetsplatserna. Även om de inte uttrycker ett 
missnöje är ändå den formen av organisatorisk olydnad ett otillåtet beteende som kan tolkas 
som ett motstånd. Ett annat fenomen som framgår är att anställda som upplever ett missnöje 
visar det genom att agera på ett sätt som inte passar in i den norm som finns på arbetsplatsen. 
Vi ser ett mönster av ett antisocialt beteende bland de anställda som tar sig uttryck genom att 
de inte är delaktiga i den gemenskap och de relationer som finns på arbetet.  
 

 
Figur 3: Presentation över hur organisatorisk olydnad kommer till uttryck inom vården. 
 
 
Varför ägnar sig anställda åt organisatorisk olydnad?  
 
Enligt Ivarsson & Larsson (2012) är användandet av internet för privat bruk vanligt 
förekommande och det finns flera olika aspekter gällande varför en person väljer att använda 
internet. Det som framgick under intervjuerna var att det handlade om låg arbetsbelastning, att 
medarbetarna känner sig rastlösa och har inte mycket att göra under vissa delar under sitt 
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arbetspass. Erika som i intervjun berättade att hon kollar på serier på mobiltelefonen under 
sina nattpass eller redigerar bilder till sitt instagramkonto. ”Ibland är det ju ganska lugnt så att 
säga, speciellt när de sover. Då brukar jag kolla på netflix eller redigera bilder till min 
instagram”. Vårdtagarna har egna aktiviteter som medarbetarna inte deltar i och vårdtagarna 
sover under övervakning av vaken personal. Respondenterna beskriver också situationer när 
de använder sig av mobiltelefonen för att få en paus under stressiga perioder. “På rasten vill 
man ju koppla bort arbetet och jag spelar ju på mobilen eller sitter på facebook”. 
Respondenterna uttrycker att de inte skulle kunna lämna mobiltelefonen utanför arbetet.  
 
Jag tror att alla har med sig telefonen och jag skulle känna mig typ mer stressad om jag inte hade den 
haha, jag skulle inte lämna den hemma, tänk om det händer något, nuförtiden vet man ju inte ens hur 
man får tag på någon utan mobilen.  
 
Arbetsbelastningen kan skilja sig från dag till dag, och vissa perioder upplever de anställda att 
arbetsmiljön är både fysiskt och psykiskt påfrestande. De intervjuade beskriver att de då kan 
använda sig av mobiltelefonen för att återhämta sig och få en stunds vila. “Alltså det blir ju att 
man inte tänker på arbetet om man kollar på facebook och ser om många gillar bilder från att 
man gjort något roligt men barnen typ”. Att använda sig av mobiltelefonen vid sådana 
tillfällen, menar Ivarsson och Larsson (2012) är bra för både den anställda och organisationen. 
De menar att sådan återhämtning leder till ökar välmående och minskar stressen, vilket gör att 
den anställde kan återgå till arbetet med en högre arbetskapacitet (Ivarsson och Larsson 
2012).  
 
En annan anledning till varför de anställda använder sin mobiltelefon under arbetstid är för att 
få privatlivet att fungera. Det handlar om att kunna ringa och boka tid på vårdcentralen eller 
att kontakta barnvakt. Användandet av mobiltelefon och surf på arbetsplatsen är både ett sätt 
att få privatlivet att fungera men även ett sätt att hantera belastningen på arbetsplatsen 
(Ivarsson & Larsson 2012). Catrin beskriver mobiltelefon som en tillgänglighet för 
familjelivet “ det är lättare för förskolan att få tag på mig om det hänt något med barnen”.  
Under en av intervjuerna ringer Annas mobiltelefon flera gånger. “Det är Klara, en kompis. 
Vi brukar prata ibland”. Privata samtal visar sig vara vanligt förekommande på boendet. 
Samtalen beskriver intervjupersonen som att de lika gärna kan samtala på arbetstid som att 
göra det på fritiden, “de som bor här fattar ändå inte”.  
 
Som beskrivits tidigare, visar detta på möjligheten att ta tillfället i akt att använda sig av sin 
mobiltelefon. Möjligheten att ha den i fickan, och snabbt plocka fram den när tillfälle ges, är 
ett vanligt förekommande på många arbetsplatser. Respondenterna som vi intervjuat beskriver 
att det kan handla om tidsfördriv. Bianca beskriver att hon spelar mobilspel och använder 
sociala medier under arbetstid. Det finns också tillfällen då det är viktigt att vara tillgänglig, 
som exempelvis om personalen på förskolan behöver komma i kontakt med personerna. Att 
använda sig av mobiltelefonen på arbetstid beskriver den delen av organisatorisk olydnad som 
handlar om privata angelägenheter. En av respondenterna beskriver mobilanvändningen som 
att “ingen drabbas av det ändå” (Felicia). I detta fall är det varken frågan om ett work life 
balance-perspektiv, men inte heller något motstånd. Mobilanvändandet sker snarare för att det 
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finns möjlighet till det, utan att arbetet direkt påverkas negativt av det. Ivarsson och Larsson 
(2012) menar att medarbetare ska få använda sig av internet för privat bruk i de situationer där 
arbetet tillåter att personen ägnar sig åt flera saker samtidigt. Som respondenterna beskriver 
här, påverkar det inte arbetet väsentligt, vilket då inte ska ses som något större problem enligt 
Ivarsson och Larsson (2012).  
 
Daniella som är sambo och har ett barn berättar att vårdtagarna förses med hygienartiklar som 
finns på boendet. Daniella har tagit en tandborste på arbetsplatsen och använder den när de 
har ätit mat. Hon har även tagit med en tandborste och en tvål hem. Hon berättar att hon inte 
vet varför egentligen. Catrin som är gift och har två barn beskriver sig själv mer som 
principfast gällande organisationens tillhörigheter. Hon berättar att hon inte tar saker från 
boendet inte heller äter något utöver det som är tillåtet. “Jag kan störa mig lite på att folk äter 
av frukten som finns, det är ju inte till oss”. Hon berättar att personalen ofta tar initiativ till att 
äta frukt och annat exempelvis smörgås och juice som egentligen ska vara till vårdtagarna. 
Fenomenet är delat bland de intervjuade, Felicia berättar att hon inte tror att ledningen vet 
eller bryr sig speciellt mycket om de anställda äter något litet som en frukt eller fika. 
 
 
 Envägskorsning 
 
Att arbetstagare kommer i konflikt med ledning och andra kollegor förekommer och hur 
personerna i fråga hanterar situationen kan se olika ut. Människor har ett behov av att känna 
värdighet och autonomi på arbetsplatsen och finns inte dessa faktorer kommer individen att 
sträva efter att uppnå dessa (Karlsson 2008). 
“Egentligen vill jag jobba som influenser, jag har fått ett mindre jobb på en möbelfirma där 
jag tar bilder och promotar för dem. Nu går jag enbart till jobbet för att tjäna pengar” (Erika). 
Erika berättar att hon inte trivs med sitt arbete och kommer så fort tillfälle ges att avsluta sin 
anställning. Hon beskriver sina kollegor som alltför ambitiösa för “skitjobbet” och kan inte 
förstå hur de kan tycka så bra om chefen. Erika berättar vidare att hon inte känner värdighet 
för arbetet och att hon inte strävar efter att vara organisationen eller chefen till lags. “Varför 
ska jag slita häcken av mig när jag inte får något tillbaka”. Erika har tidigare ansökt om 
ledighet som inte beviljades och hon påstår att andra kollegor får förtur gällande semester och 
arbetstider. Hon upplever att de andra kollegorna inte trivs i hennes sällskap och att hon är 
“hackkycklingen” på arbetsplatsen. “Ja det har ju gjort att jag sölar så mycket jag kan och inte 
bryr mig så mycket. De andra kan gott göra mer och jag bryr mig inte längre”. Erika arbetar 
vanligtvis mycket nattpass på vårdboendet och brukar då använda sin arbetstid till arbeta med 
exempelvis kampanjer och fotoredigering, som är arbetsuppgifter på hennes andra arbete. Hon 
beskriver också att det hänt att hon somnat under arbetspasset.  
 
Alltså, det har ju hänt att jag slumrat till på nått nattpass när jag kollar på serier och så. Men larmet går 

ju oavsett när någon kliver ur sängen så jag skulle ju märka det oavsett om jag sover eller är vaken. 
 
På nattpassen finns det arbetsbeskrivningar på övriga sysslor som ska genomföras under 
natten om vårdtagarna sover. Dessa sysslor struntar Erika i och väljer istället att antingen sova 
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eller ägna sig åt sina privata åtaganden. Under nattpassen är det endast en anställd på varje 
avdelning. Erika beskriver vidare att ingen annan personal kan veta om natten varit hektisk 
eller lugn. Därmed kan hon också välja att strunta i de övriga sysslorna, eftersom ingen kan 
veta om hon haft fullt upp med vårdtagarna under natten.  
 
Använda tiden som motstånd 
 
Erika beskriver vidare att hon ser arbetet som en tidsbov. Då menar hon tiden som arbetet tar 
från privatlivet. “Jag har väl inga bästa kompisar på arbetet heller så det är inte kul att sitta där 
en halvtimme innan jag börjar”. Erika berättar vidare att hon kommer till arbetet precis i tid 
till att hon börjar och sitter så länge hon kan på rasterna. Hon säger att det värsta är dubbla 
skift. Under dubbla skift arbetar de 12-timmarspass med en obetald rast på två timmar. 
Eftersom Erika inte trivs med sina kollegor anser hon att dessa arbetspass är de värsta.  ”De 
dubbla skiften är jobbiga, för det är tiden som är dryg och jag gillar inte jobbarkompisarna”. 
När de arbetar dubbla skift umgås kollegorna mer intensivt och det är inget som Erika trivs 
med. Det har hänt att hon sjukanmält sig för att hon känt att hon inte orkat. ”Jag har 
sjukanmält mig, jag orkade inte jobba så länge på en dag”. 
 
Erikas beskrivning av hennes relation till arbetet kan kopplas till Paulsens (2015) form av 
tomt arbete som han kallar för lekande anställda. Lekande anställda präglas av att de anställda 
upplever intensiteten på arbetet som låg, samt att de har ett lågt engagemang till 
arbetsuppgifterna. De personer som Paulsen (2015) beskriver som lekande anställda är 
individer som inte vill vara med och arbeta produktivt. De gör allt de kan för att slippa undan 
att arbeta i den mån det går, utan att förlora sitt arbete. Erika är inte speciellt engagerad i sitt 
arbete, och hon ser inte heller någon anledning till att vara det. Paulsen (2015) beskriver också 
att det är vanligt att lekande anställda nyttjar sin arbetstid till andra aktiviteter som de finner 
mer meningsfullt, vilket stämmer överens med Erikas situation på arbetet. Paulsen (2015) 
beskriver också att de lekande anställda tenderar att ha en mer instrumentell inställning till sitt 
arbete, vilket Erika tydligt beskriver. Hon ser enbart sitt arbete som en inkomstkälla, och ser 
ingen anledning till att göra mer än hon behöver. Det medför också att de anställda inte 
motiveras av arbetet i sig, utan av de effekter som arbetet medför, i Erikas fall i form av 
lönen.  
 
Vi har kommit fram till två huvudorsaker varför anställda ägnar sig åt organisatorisk olydnad. 
Dessa två orsaker beskrivs nedan i två cirklar. Den ena orsaken till att anställda ägnar sig åt 
organisatorisk olydnad är för att tid och utrymme finns. De anställda kan exempelvis använda 
sin mobiltelefon under arbetstid utan att det väsentligt påverkar deras arbetsprestation. I 
perioder kräver inte deras arbete full koncentration, vilket möjliggör för de anställda att ägna 
sig åt vissa aktiviteter som rör den privata sfären under arbetstid. Att det finns tid och 
utrymme för de anställda att ägna sig åt privata ändamål ser de som positivt och fördelaktigt. 
Den andra orsaken till att anställda ägnar sig åt organisatorisk olydnad är för att få ihop 
livspusslet. Det handlar om att få privatliv och arbetsliv att fungera. Intervjuer med anställda 
vittnar om oregelbundna arbetstider och känslan av att inte räcka till för den privata sfären. 
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Detta visar sig senare genom att respondenterna utför handlingar som är av privat karaktär på 
arbetstid.   
 

 
Figur 4: Presentation över varför anställda inom vården ägnar sig åt organisatorisk 
olydnad. 
 
De anställdas egna upplevelser av otillåtet beteende  
 
På arbetsplatsen arbetar personalen delade turer, dag- och nattpass. På nattpassen har de som 
rutin att regelbundet titta in till vårdtagarna för att se att allt är bra samt byta blöja om det 
skulle behövas. När Erika arbetar nattpass berättar hon att hon medvetet inte går de rundor 
som är rutin på boendet. Hon menar att det kommer personal på morgonen och de kan inte 
veta om hon har gått rundan eller bytt blöjor. Erikas inställning kan tolkas enligt Karlsson 
(2008) som ett antisocialt beteende. Hon anser sig inte passa in i gruppen och känner inget 
behov av att vara sina kollegor till lags. Fenomenet kännetecknas av att inte ha ett gemensamt 
sammanhang till den sociala tillhörighet som personen befinner sig inom. Genom att avvika 
från gemenskapen skapas ett antisocialt beteende som påverkar gruppen negativt och leder till 
ett medvetet utanförskap (Karlsson 2008).  
 
“Visst, ibland kan det muttras lite” 
 
Under nattpassen använder sig Erika av sociala medier och kollar på serier på mobilen.  Det 
finns fler incidenter som Erika berättar om. “Det var som den gången när det försvann en 
karta narkotikaklassade läkemedel och alla trodde att det var jag såklart”. Under ett nattpass 
hade det försvunnit mediciner, hon blev inte direkt anklagad men fick upprepade frågor och 
upplevde att hela avdelningen hade ett förhör med henne. Erika berättar att det inte var hon 
som hade tagit kartan med tabletter och att kollegornas frågor fick henne att må dåligt. En 
annan incident som Erika beskriver är vid ett tillfälle när hon gick ronden då mediciner skulle 
delas ut. Hon märkte att det behövdes bytas på en vårdtagare men hon valde att ignorera det. 
“Jag visste att det skulle komma annan personal ganska snart till honom så jag skippade det”. 
Eftersom hon anser sig själv vara arbetsplatsens “hackkyckling” och inte får samma fördelar 
som sina kollegor använder hon de medel hon har till hands för att utföra motstånd mot 
organisationen, chefen och kollegorna. Erikas situation kan tolkas i linje med Kirchhoff & 
Karlssons (2009) uppfattning av kollektiva regler. Där konflikt uppstår vid 
samarbetssvårigheter mellan kollegorna. Erika och hennes kollegor har inte en personlig 
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relation och samarbetar inte i arbetsfrågor. Erikas kollegor anser att hon brister i 
omhändertagandet av vårdtagarna och har misstankar om att hennes arbete inte sköts enligt 
regler och en konflikt startar mellan dem (Kirchhoff & Karlsson (2009). 
 
Felicia berättar att hon trivs på arbetsplatsen och med arbetsuppgifterna. Hon känner ett 
mervärde av att kunna hjälpa andra personer och att det får henne att växa som människa. Det 
finns dock störningsmoment berättar hon. De äldre kollegorna har en tendens att veta bättre 
hur uppgifter ska skötas och är noga med rutiner. “De säger att det alltid har varit så” berättar 
Felicia. Hon beskriver att det är jobbigt att alltid bli tillrättavisad om hur saker ska göras eller 
i vilken ordning. De äldre kollegorna menar att eftersom Felicia är ensamstående och inte har 
barn kan hon gott ta extra pass eller fylla in för någon annan om det behövs. “Det är som att 
de inte tror att jag har något liv förutom att jobba”. Situationen mellan Felicia och hennes 
kollegor kan kopplas till Karlsson (2008) som menar att antisocialt beteende är kopplat till 
samarbetssvårigheter kring anställda som riktar sig sidledes eller nedåt mot andra anställda.  
 
Catrin berättar att hon skulle vilja ha ett större inflytande över att kunna ta beslut angående 
boendets intressen, hon säger att det finns brister som enbart de som arbetar det ser. 
Ledningen som inte ingår i det dagliga arbetet kan omöjligt veta vilka behov som finns på det 
aktuella boendet. “Jag tycker att de som jobbar här skulle få vara med och bestämma mer vad 
som behövs, det finns ju hjälpmedel som underlättar för oss, men om man föreslår något som 
man tror skulle behövas så blir det inget och skulle det vara bra så tar det tid. Jag tror att det är 
en ekonomisk fråga, man vill ju gärna inte tjata så cheferna tröttnar på en”. De har vid flertalet 
tillfällen påpekat för ledningen om vilken utrustning som hade varit relevant för de anställda 
för att underlätta det dagliga arbetet. Catrin tror att det är en ekonomisk fråga och att 
kommunen försöker spara in så mycket som möjligt. Hon berättar att hon tillslut accepterat att 
personalen inte kommer att tillhandahålla mer förmåner och vill inte vara för påstridig mot 
ledningen. Catrin menar att hon och andra inte vill hamna i en konflikt med högre uppsatta, då 
de har en större makt angående organisationen. “Det är ju cheferna som bestämmer ändå och 
jag trivs på jobbet”. Det kan från Catrins sida handla om att en konflikt kan leda till en 
uppsägning. Vidare berättas att hon har gott inflytande på arbetsplatsen och har stor erfarenhet 
inom vårdyrket. Det har bidragit till att det fallit sig naturligt att leda andra i arbetet. Catrin 
upplever inte att kollegorna tar illa vid sig för att hon tagit på sig en ledande roll under sina 
arbetspass. “Visst ibland kan det muttras lite men det ska ju göras oavsett. Genom att jag 
säger till så blir det snabbare gjort”. Hennes agerande kan tolkas utifrån Kirchhoff & 
Karlssons (2009) professionella regler som bygger på erfarenhet och utbildning. Catrin känner 
genom sin erfarenhet att hon kan leda de andra kollegorna genom arbetet.  Hon berättar att 
hennes engagemang för arbetet är större än för andra och aktiviteter som är givande för de 
boende framstår som väldigt påfrestande för vissa i personalstyrkan. Karlsson (2008) 
beskriver ett antisocialt beteende som riktar sig nedåt eller sidledes inom en organisation. 
Catrin har själv utsett sig till en position som ledande inom organisationen, det kan uppfattas 
avvikande, kränkande och skapa irritation för andra anställda att hon utan befogenhet 
delegerar arbetsuppgifter och styr organisationen i hennes riktning. 
 
Rökning, ett antisocialt beteende som uppmuntras av platschefen 
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Anna beskriver att ledningen vet om att de anställda röker på arbetstid. Enligt organisationens 
policys är det inte tillåtet att de anställda röker på arbetstid. Om de vill röka ska det ske på 
rasten, utanför boendeområdet och i privata kläder. Ändå har deras chef ställt ut en askkopp 
utanför parkeringen där de anställda brukar röka på arbetstid i arbetskläder. “Chefen vet 
såklart att vi inte ska röka i närheten av jobbet, men han är schysst” (Anna). Hon beskriver 
också situationer där hon anser att arbetsbelastningen inte är rimlig och att hon då i vissa 
situationer väljer att gå ut och röka för att komma därifrån för en stund. Anna berättar att vissa 
vårdtagare kan vara utåtagerande och det krävs flera ur personalstyrkan för att få situationen 
under kontroll.  
 

Vi har ju larmknapp och då kommer det folk från hela byggnaden springandes men jag känner mig 
inte otrygg men jag är ingen ordningsvakt som ska brottas med de boende. Ibland vill jag bara 

härifrån. 
 
Att chefen är medveten om att de anställda bryter mot reglerna, och ändå inte gör något kan 
tyckas märkligt. Som tidigare nämnts, kan också detta vara en medveten strategi från 
ledningens sida. Paulsen (2015) menar att tomt arbete kan vara ett sätt att få de anställda att 
uppleva autonomi i arbetet. Om ledningen är medvetna om att detta sker, menar Paulsen 
(2015) att ledningen på så vis kan ha det med i beräkningarna utan att förbjuda det. Om 
exempelvis de anställda skulle klaga på att något moment i arbetet är stressigt, kan säkert 
ledningen ta med i sina beräkningar att de anställda väljer att röka på arbetstid, trots att det 
inte är tillåtet.  
 
Respondenternas upplevelser av organisatorisk olydnad är av två karaktärer. De beskriver att 
upplevelsen som de besitter angående begreppet inte innefattar den olydnad som 
organisatorisk olydnad innebär. Respondenterna menar att det otillåtna beteendet inte innebär 
missnöje utan att när möjligheten ges, tar de tillfället i akt. Andra menar att det är ett sätt att 
uttrycka missnöje på och att utföra organisatorisk olydnad är ett sätt att ta kontroll över 
situationen. 

 
Figur 5: Presentation av anställdas upplevelser av organisatorisk olydnad. 
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5. Sammanfattande diskussion 

 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för vilka slutsatser vi kommit fram till i vår studie samt 
klargöra att vårt syfte uppfyllts och våra frågeställningar besvarats. Vi kommer också att 
blicka tillbaka på processens gång och föra en diskussion kring vad vi kunde gjort 
annorlunda samt vilka styrkor respektive svagheter som finns i våra slutsatser. 
 
 
Slutsatser 
 
Vi har valt att utgå från våra frågeställningar när vi redogör för våra slutsatser. 
 
 
Hur kan organisatorisk olydnad komma till uttryck bland personal som arbetar på 
vårdboenden? 
 
Organisatorisk olydnad rymmer tre olika kategorier, privata angelägenheter, motstånd samt 
antisocialt beteende. Av dessa kategorier ser vi att det som främst förekommer är privata 
angelägenheter. Motstånd är något svårare att urskilja. Under våra intervjuer tenderar de 
anställda att berätta om deras missnöje, men de gör inte själva kopplingen mellan missnöjet 
och deras handlingar. Kopplingen mellan deras missnöje och exempelvis snatteri eller 
maskning, har vi valt att se som motstånd med tidigare teorier som bakgrund. Antisocialt 
beteende har också framkommit i vår undersökning i form av avvikande beteende gentemot 
kollegor och organisationen.  
 
Det som vi finner främst förekommande är mobilanvändandet på arbetstid. Samtliga 
respondenter nämnde att de använder sin mobiltelefon under arbetstid. Andra former av 
organisatorisk olydnad som framkom var att ta längre raster, röka, sno med sig saker hem, 
baka till familjen på arbetstid, tvätta bilen, handla mat, maska och att allmänt missköta sitt 
arbete.  
 
 
Varför ägnar sig anställda åt organisatorisk olydnad? 
 
Från våra intervjuer har det framkommit att det finns olika anledningar till varför de anställda 
ägnar sig åt organisatorisk olydnad. Den formen av organisatorisk olydnad som förekommer i 
störst utsträckning är privata angelägenheter. Vi har kommit fram till två huvudanledningar 
som beskriver varför de anställda ägnar sig åt privata angelägenheter på arbetstid. Den första 
anledningen till varför anställda ägnar sig åt privata angelägenheter på arbetstid är för att det 
helt enkelt finns möjlighet och utrymme för det. En rad olika aktiviteter som att surfa på nätet, 
ringa privata samtal, baka till familjen, handla mat och tvätta bilen är ett form av tidsfördriv 
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och brist på andra meningsfulla aktiviteter. De anställda menar att deras beteende inte skadar 
någon, och att de snarare utnyttjar situationen för att spara tid genom att genomföra dessa 
aktiviteter under arbetstid. Den andra anledningen som vi kommit fram till handlar om att få 
ihop livspusslet. De anställda kompenserar förlorad tid från privatlivet genom att istället ägna 
arbetstid åt privata ärenden. Det finns ett behov för de anställda att vara tillgängliga, trots att 
de är på arbetet. Det kan exempelvis handla om att ha mobilen tillgänglig om personal på 
förskolan ringer, kunna boka läkartid under vårdcentralens telefontider, kommunicera med sin 
partner vem som ska handla och så vidare. Det är ett sätt för de anställda att få ihop arbetet 
med privatlivet. Ett annat exempel är Anna som bakar till sin sons kalas under arbetstid, för 
att hon inte kommer hinna med det annars.  
 
Under vår studie har också viss form av motstånd kommit fram som form av organisatorisk 
olydnad. Det har i dessa fall varit fråga om att aktivt missköta sitt arbete eller att stjäla från 
arbetsplatsen. De anställda som beskrivit sådana företeelser anser att deras arbete är 
kontrollerat i hög grad, och att de då tar tillfället i akt att exempelvis sno något, för att på så 
sätt upprätthålla sin värdighet. De ser inte sitt beteende som direkt olämpligt, utan snarare 
som ett sätt att upprätta värdighet och kompensera för deras missnöje.  
 
Den sista formen av organisatorisk olydnad, antisocialt beteende, har vi också tagit del av 
under våra intervjuer. I dessa fall har det handlat om missnöje som gått ut över kollegor och 
även vårdtagarna.  
 
 
Hur upplever de anställda sina handlingar som rör otillåtet beteende? 
 
Det framkommer att de personer som deltagit i vår undersökning har delade meningar om 
varför de ägnar sig åt organisatorisk olydnad.  
 
Under våra intervjuer har vi tagit del av delade meningar, av vissa intervjupersoner får vi 
upplevelsen att de trivs i sin yrkesroll. De beskriver chefen som förstående, lyhörd för 
önskemål och mycket bra överlag. De trivs bra på arbetet och med sina kollegor. Utöver detta 
arbetar de långa arbetspass, obekväma arbetstider och har stundvis en mycket hög 
arbetsbelastning. När frågor om organisatorisk olydnad och varför det förekommer på 
arbetsplatsen ställdes, fanns det personer som gav en avdramatiserad bild av fenomenet. De 
anser inte att de ägnar sig åt organisatorisk olydnad utan enbart utför aktiviteter som det finns 
utrymme för under arbetstid.  
  
När intervjupersonerna fick frågan om deras känslomässiga upplevelser av organisatorisk 
olydnad menar respondenterna att det inte handlade om olydnad. Många ansåg att det var ett 
naturligt sätt att få vardag och arbete i harmoni, andra att det var tidsfördriv. Inte heller 
snatteri i form av bakning, hämta ut ett paket, eller handla ansåg respondenterna var olydnad. 
De menade helt enkelt att det handlade om “att ta tillfället i akt”.  
 



 42 

Respondenterna som vi intervjuat medger att de utfört någon form av organisatorisk olydnad 
på sitt arbete. Däremot känner dem inte skuldkänslor eller har dåligt samvete över att de ägnat 
sig åt sådana aktiviteter. De anställda upplever inte att de bryter mot reglerna, utan snarare att 
de tar tillfället i akt när möjlighet ges att ägna sig åt någon form av otillåtet beteende. När det 
kommer till mobilanvändande under arbetstid är respondenterna eniga, så länge inte arbetet 
störs avsevärt, är det okej att använda sin mobiltelefon under arbetstid.  
 
Anledningen till varför de anställda ägnar sig åt privata angelägenheter menar de beror på att 
möjligheten finns och att de då tar tillfället i akt, eller när de själva anser att de är i behov av 
det. Det kan exempelvis röra sig om perioder när de anställda upplever hög arbetsbelastning 
och hög stress. De kan då välja att gå ut och röka eller ta upp sin mobil en kort stund för att på 
så vis återhämta sig från arbetet. De anställda beskriver också att de inte ser något problem 
med att de använder mobiltelefonen på arbetstid.  
 
De anställda är medvetna om att de utför vissa former av organisatorisk olydnad, men de 
känner inte direkt någon skam över det. Våra intervjuer präglas av argument som “Det är jag 
värd”, “Något kan de väl bjuda på”, “Ibland behöver jag en paus helt enkelt”, “ De som bor 
här fattar ju ändå inte”, “ingen drabbas av det ändå”. Dessa argument tyder på att de anställda 
inte känner någon skam eller dåligt samvete över att de utför någon form av organisatorisk 
olydnad.  
 
  
Diskussion 
  
Arbetet med att studera organisatorisk olydnad har varit intressant, vi har haft en egen 
uppfattning och förförståelse för hur organisatorisk olydnad kan ta sig uttryck på 
arbetsplatser. De teorier som finns är relevanta men eftersom samhället ständigt utvecklas 
hade vi önskat att det fanns ytterligare mer uppdaterad forskning kring ämnet. Ackroyd & 
Thompson (1999) beskriver organisatorisk olydnad genom boken Organisational 
Misbehaviour vilken ligger till grund för vidare forskning om fenomenet. Det hade varit till 
stor fördel om det fanns en motsvarighet i en uppdaterad version. Det som vi saknar är 
användandet av internet och mobiltelefon som är en stor del av dagens organisatoriska 
olydnad. Det har funnits faktorer som har påverkat och försvårat arbetet. Under våra 
intervjuer hade vi en uppfattning om att respondenterna hade svårt att förstå innebörden av 
begreppet organisatorisk olydnad. När frågor om privata angelägenheter såsom användandet 
av mobiltelefon diskuterades fanns en viss tvekan hos respondenterna om det verkligen 
handlade om organisatorisk olydnad. Vår uppfattning är att mobiltelefonanvändandet i dagens 
samhälle är normaliserat och att det snarare ses som en självklarhet.  
 
Det fanns tolkningssvårigheter angående att sammankoppla respondenternas svar till teorier 
om motstånd. Det handlade om snatteri i form av bakning till barnkalas och missnöje över 
arbetstider. Intervjupersonerna utför dessa handlingar och beskriver önskningar men samtidigt 
har en positiv syn till organisationen cheferna. De beskriver inte sitt agerande som ett 
motstånd. Intervjuerna skulle kunna förbättras genom att förklara begreppet organisatorisk 
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olydnad mer tydligt då vår uppfattning är att personer inte tolkar sina handlingar enligt 
begreppet. Under urvalsprocessen använde vi oss av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 
Vi har en personlig relation till de personer som ingick i bekvämlighetsurvalet. Vi hade 
svårigheter att analysera våra intervjuers reliabilitet. Personerna ur bekvämlighetsurvalet 
visade en större tillit och besvarade frågorna öppensinnat och ärligt. De frågade mer än andra 
om det var något i intervjuguiden de inte förstod eller om de uppfattat frågorna rätt. Vi har 
dock uppfattningen om att det kan ha förekommit en viss överdrift i personernas känsloläge 
från intervjupersonernas sida. Det skulle kunna vara förklaringen på den positiva synen till 
ledningen kontra de handlingar till motstånd som de beskriver. De olikartade svaren skulle 
även kunna bero på att personerna som ingick i snöbollsurvalet inte svarade lika öppensinnat 
för att inte lämna ut sin person. Mönstret som vi ser är respondenterna som ingick i 
bekvämlighetsurvalet svarade mer frispråkigt och öppensinnat jämfört med de personerna 
som ingick i snöbollsurvalet. Vi hade önskat ett mindre tydligt mönster hos de olika 
urvalsgrupperna men att vår urvalsprocess ändå var det mest naturliga för arbetet.  
 
I vår resultat- och analysdel besvaras våra frågeställningar och syfte. Användandet av 
mobiltelefon är det som i störst utsträckning förekommer i organisationerna. Vår uppfattning 
är att privatlivet och arbetslivet inte längre är tydligt separerade. Det genom bland annat 
användandet av internet och mobiltelefon i stor utsträckning. Det finns ett krav på 
tillgänglighet från båda sfärer som gör det svårt att befinna sig enbart i en sfär. Det kan 
förklara personers acceptans till användandet av mobiltelefon på arbetstid. Även ledningen 
kan vara accepterande till användandet på arbetsplatsen, men har då en åsikt om att personen 
även ska finnas tillgänglig för mail och samtal även på fritiden. Att sfärerna flyter samman 
kan göra att begreppet privata angelägenheter inte längre riktar sig ut från organisationen utan 
nu kan tolkas utifrån båda sfärer. Då som organisatoriska angelägenheter i privatlivet. 
Enligt vår förförståelse skulle medvetet motstånd förekomma i högre utsträckning. Vår 
uppfattning är att arbeten inom vården kan ha en sämre arbetsmiljö, exempelvis arbetstider, 
arbetsbelastning och lön. Dessa faktorer trodde vi skulle framkomma mer i intervjuerna och 
ligga till grund för motstånd. Det som förvånade oss mest var personers inställning deras 
handlingar. Snatteri, att baka på arbetstid med arbetets resurser sågs inte som något konstigt 
utan “något organisationen kunde bjuda på”. Eller att tvätta bilen med vårdtagare som en 
annan intervjuperson berättade. Hennes inställning kunde tolkas som att det “gynnade båda i 
situationen”. 
 
Vi tycker att det är ett intressant ämne att studera och tror att det i framtiden kommer att 
finnas mer utbredd forskning om ämnet. Samhällsutvecklingen gör att en större frihet till 
privata angelägenheter infinner sig i många yrkesroller där det kan användas internet och 
mobiltelefon. Det blir mer utmanande för organisationer att kontrollera medarbetare i det 
dagliga arbetet vilket leder till att organisationer måste få en större förståelse för 
organisatorisk olydnad, främst de privata angelägenheterna. Något som vi reflekterat över 
under arbetet är arbetstagarnas lättsamma inställning. Vi tror att en observerande studie skulle 
ge ytterligare information angående hur organisatorisk olydnad tar sig uttryck på 
arbetsplatser. Det framgår att organisatorisk olydnad hos respondenterna är saker som faller 
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sig naturligt i det vardagliga arbetet och något de inte alltid reflekterar över. Det innebär att 
arbetstagarna kan inte återge allt de gör som klassas som organisatorisk olydnad. 
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Bilagor 
 
 
Intervjuguide 
Organisatorisk olydnad- allt du gör på arbetstid som inte rör arbetet 
  
Bakgrund: 
-Hur känner du för ditt arbete? 
-Berätta om en vanlig arbetsdag. 
-Hur upplever du arbetsbelastningen? 
-Hur upplever du stressnivån på arbetsplatsen? 
-Hur upplever du arbetstiden? 
-Förekommer det att ni inte gjort ert yttersta på arbetet? Förklara. 
  
-Hur ser din relation ut till dina kollegor? 
-Hur tror du att dina kollegor upplever sammanhållningen på arbetsplatsen? 
-Hur tror du att dina kollegor förhåller sig till arbetet och arbetsuppgifterna? 
  
Privata angelägenheter: 
(Forskning visar att alla som har möjlighet, ägnar sig åt privata angelägenheter på arbetstid) 
  
Vanliga orsaker är dessa: 
-För att få privatlivet att fungera 
-För att möjligheten finns att göra flera saker samtidigt 
-För att det är låg arbetsbelastning 
-För att det är hög arbetsbelastning(motstånd) 
  
 -Hur ser möjligheten ut för er att ägna er åt privata angelägenheter på arbetstid? 
-Vad gör dina arbetskamrater på arbetstid som är av privat karaktär? 
-Vad gör du på arbetstid som är av privat karaktär? 
-Förekommer det att ni gör något på arbetstid som är direkt olämpligt enligt organisationens 
policys? 
-Ägnar du dig åt privata angelägenheter i större omfattning när du arbetar med vissa 
arbetskamrater? 
-Finns det någon specifik händelse där någon av er anställda ägnat sig åt privata 
angelägenheter, där handlingen har lett till konsekvenser? 
-Har du funderat över varför du ägnar dig åt privata angelägenheter på arbetstid? 
Förklara 
-När tycker du att det är okej att ägna sig åt privata angelägenheter? 
-När tycker du att det inte är okej att ägna sig åt privata angelägenheter? 
  
Kontroll: 
-Upplever du att ni anställda har eget ansvar och möjlighet att ta egna beslut? 
-På vilket sätt kontrollerar ledningen ert arbete? 
-Tycker ni att det finns oskrivna regler eller normer på arbetsplatsen? Kan du exemplifiera. 
  
  
Finns det något du vill tillägga eller som du tycker vi glömt att fråga? Är det någon fråga som 
du hade förväntat dig att få som vi inte frågat. 
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