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FÖRORD 
 

Jaha… då var det över! När vi antog oss uppdraget kunde vi aldrig föreställa oss vilken berg 

och dalbana vi satte oss i. Det senaste året har varit fyllt av motgångar, medgångar, ilska och 

glädje – höga berg och djupa dalar. Nu när vagnen äntligen har stannat infinns en känsla av 

tomhet, men även en känsla av stolthet och lättnad – JA, VI KLARADE DET! 

 

Det är på sin plats att vi lyfter på hatten för de intervjupersoner som ställde upp och pratade 

om ämnen som kan vara av känslig karaktär.  

 

Vi vill även passa på att tacka några speciella personer i våra liv. 

 

Malin: Jag vill tacka min älskade Gustav för allt stöd under detta år. Alla peppningar och 

givande pratstunder med dig har betytt oerhört mycket för mig. 

 

Anna: Jag vill tacka min bästa vän och livskamrat Glim, för att han står ut med mig i vått och 

torrt. 

 

Linda: Jag vill tacka min stora kärlek Gustaf för all uppmuntran och för att du alltid finns där 

för mig och tror på mig. Vad skulle jag göra utan dig? 

 

Luleå, 2007-01-17 

 

Malin Forsman, Anna Nilsson, Linda Wikström



 

Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att på uppdrag av Sverok studera det sociala klimatet i 
organisationen då de upplevt en negativ förändring i stämningen, vilket kan ha påverkat 
medlemmarnas välmående i organisationen. Att organisera sig ideellt syftar till att bilda 
gemenskap med andra människor med avsikt att uträtta något väsentligt för individen 
tillsammans med andra. En typ av organisering som sannolikt kan ha svårt att uppfylla sitt 
syfte i form av gemenskap och målinriktning, är paraplyorganisationer vilka är uppdelade 
strukturmässigt på så sätt att de består av flertalet underorganisationer. Därför är det av 
intresse att studera hur en sådan typ av organisering samarbetar och interagerar med varandra. 
Sverok, Sveriges roll och konfliktspelsförbund är en ideell paraplyorganisation som lockar 
spelintresserade över hela landet. För denna studie valdes en kvalitativ ansats där en 
deltagande observation utfördes och därefter elva djupintervjuer med förtroendevalda inom 
organisationen. Undersökning avser att med hjälp av organisationskomponenterna kultur och 
social struktur beskriva det rådande sociala klimatet inom Sveroks organisation. Dessa 
komponenter är speciellt relevanta då organisationers sociala klimat är ett resultat av den 
rådande kulturen samt dess sociala struktur. Även en utveckling av kulturens beteendemönster 
i form av konflikter kommer att beskrivas för att få en större förståelse för fenomenet. 
Sveroks sociala klimat är till viss del god och kamratlig men påvisar även vissa brister vilket 
organisationen bör se över. Det föreligger risk för att enskilda medlemmar kan må dåligt av  
det rådande sociala klimatet.



 

 

ABSTRACT 
To be organized in a non-profit organization is to aim for a sense of belonging with other 
individuals; to perform something essential for the individual and with others. A specific type 
of organizations which are likely to find it difficult to fulfil their aim; a sense of belonging 
and goal fulfilment; are so called umbrella organizations which are divided structurally in a 
way that they contain several smaller organizations within the organization. For that reason, it 
is interesting to study how such organizations cooperate and interact with each other. Sverok, 
the Swedish role-play and conflict-game association is a non-profit umbrella organization that 
(lures) “gamers” all over the country. The purpose of this study, an assignment from Sverok, 
is to examine the social climate in the organization. The assignment is based on members' 
experiences of negative changes in the organizations atmosphere, which might have affected 
the wellbeing of the members. A qualitative approach using one participatory observation and 
eleven interviews was made with trustees from the organization. The study intends to describe 
the ongoing social climate in Sverok by using components such as organizational culture and 
social structure. These components are relevant due to the fact that they are a result of the 
organization's social climate. The theoretical frame of reference will also contain a 
development of the component culture, such as conflict which is a type of behavioural pattern. 
This should increase the understanding of the phenomena. In conclusion, the social climate of 
Sverok is partly positive and friendly, but it also reveals some shortcomings which the 
organization should consider. There is a risk that individual members may feel poorly as a 
result of the organization's social climate, as it exists today. 
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1. INLEDNING 

 
”För även du och jag 

består av stoft från en stjärna 

liksom varje planet som snurrar okänd och skymd 

fast vi är ljusår från varandra 

står vi varann så nära 

för vi är alla barn av en och samma rymd” 

Adolphson och Falk 

 

Aldrig förr har människans tid varit i så stort fokus som i vår moderna era. År 1748 myntade 

Benjamin Franklin, det i dag på gränsen till utnötta uttrycket, ”tid är pengar” (Weber, 1978). 

Karl Marx klassiska teorier om lönearbete och alienation baserades på att individen säljer sin 

tid (Boglind, 1995). Människans villkor och handlingsmönster har påverkats av förändringar i 

samhällets olika institutioner. Adam Smiths effektiviseringsidéer för arbete ledde fram till 

”taylorismen”, som i sin tur utvecklades till ”fordismen” där specialisering och 

tidseffektiviteten ställdes på sin spets. Dessa tider var även starten för den urbaniserande 

världen då storstäderna växte fram, dit människor sökte sig för att ”sälja sin tid”. Det sociala 

livet blev mer opersonligt och anonymt än någon gång tidigare i historien (Giddens, 2003). 

Individen började själv att se sin tid som en resurs. Om tid är pengar, så blev den ”fria tiden” 

en allt mer viktig resurs som människan förfogar över. Människan fick möjlighet att ta 

tillbaka gemenskapen som gick förlorad i och med urbaniseringen. 

 

En förutsättning för modernitetens utveckling är att skilja på tid och rum. Det skapar 

förutsättningar för en av det mest karakteristiska fenomen i dagens moderna liv, den 

rationaliserande organiseringen (Giddens, 1996). Vi färdas i en riktning där individen är 

verksam i mycket annat än lönearbete, som istället ger oss mening och tillfredställelse i livet 

(Giddens, 2003). Idag finns ett stort och vidsträckt utbud av olika organiserade aktiviteter för 

individen att engagera sig efter tid, förmåga och personliga preferenser. Mycket av den 

organisering som sker på fritiden är ideellt engagemang. 
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Att organisera sig ideellt syftar till att bilda gemenskap med andra människor med avsikt att 

uträtta något väsentligt för individen tillsammans med andra (Ahrne, 2003). Ideellt 

engagemang inom exempelvis Rädda Barnen är en strävan efter att upprätthålla barns 

rättigheter. Idrottsklubbarnas supportrar har som målsättning att heja fram sin klubb till vinst 

och gospelkören sjunger ut sitt religiösa budskap. Dessa exempel på kollektiva handlingar ger 

individer en möjlighet att känna gemenskap med andra människor, men det ger även en 

möjlighet till den egna individens utveckling. Att organisera sig är en metod att nå ett eller 

fler gemensamma mål, enligt devisen: tillsammans är vi starka. 

 

Att organisera sig kan ibland vara komplicerat då nya som gamla bekantskaper plötsligt skall 

samarbeta under samma tak, med gemensamma resurser. Olika viljor och personligheter 

måste tillsammans finna ett tillvägagångssätt för att nå målen. I organisationer där 

engagemanget är frivilligt och inte lönebaserat kan det vara vanskligt att ha en legitim ledning 

som samordnar verksamheten för att nå målen, då de bygger på demokratiskt styre. 

 

En typ av organisering som sannolikt kan ha svårt att uppfylla sitt syfte i form av gemenskap 

och målinriktning, är paraplyorganisationer vilka är uppdelade strukturmässigt på så sätt att de 

består av flertalet underorganisationer. Ett av Sveriges största ungdomsförbund och tillika 

paraplyorganisation heter Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. De strävar efter att 

främja olika spelverksamheter såsom rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel (lajv), 

kortspel, datorspel, airsoft och paintball som fritidsintresse och att utöka acceptansen för 

verksamheterna mot omgivningen. Som det inledande citatet beskriver, trots att vi alla är 

olika är vi en produkt av samma verklighet och måste därmed samverka i vårt vardagliga liv. 

Det är intressant att studera hur en paraplyorganisation som Sverok, bestående av skilda 

verksamheter, integrerar och samverkar under ett och samma förbund. 

 

Vad har dessa olika verksamhetsgrenar gemensamt? Går det att förena en samling unga och 

gamla medlemmar som till exempel springer runt i en skog och skjuter med airsoftvapen 

tillsammans, med dem som sitter hemma eller i föreningslokaler och spelar strategiska 

brädspel där taktik är det främsta vapnet? Kan de datorspelande medlemmarna som oftast 

sitter ensamma eller uppkopplade i nätverk och spelar strategispel och actionspel, känna igen 

sig i dem som spelar improviserad teater, så kallat lajv, där den egna fantasin och kreativiteten 

får flöda? 
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Vad är det som gör att en sådan stor organisation kan samverka under ett och samma tak med 

gemensamma visioner? Hur ser denna organisering ut, strukturellt och kulturellt? Har de en 

helhetssyn i organisationen, det vill säga - ”hur ser de vintergatan för alla stjärnor”?* 

 

1.1 Sverok, en bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av organisationen Sverok samt dess organisationsform. 

 

Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, är en organisation för spelföreningar av olika 

slag. De huvudsakliga verksamheterna är rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel, 

kortspel, datorspel, airsoft och paintball. Med syfte att spela spel och ha roligt tillsammans 

engageras ungdomar och spelintresserade över hela landet. Det är dock flest män/pojkar som 

väljer att engagera sig i Sverok. Att engagera sig i Sverok är på ideell basis, endast 

förbundsordförande och kanslisterna är arvoderade. Förbundets huvudsakliga verksamhet sker 

i föreningarna som i nuläget är cirka 1500 stycken med cirka 72 000 föreningsmedlemmar. 

Föreningarna tillhör ett geografiskt baserat distrikt (bilaga 1). 

 

Varje förening måste ha en styrelse som rapporterar till distrikten om sin verksamhet. Tanken 

är att medlemmarna skall engagera sig och ta eget ansvar för sin verksamhet. 

Förbundsstyrelsen tillsammans med distriktsstyrelserna arbetar med att underlätta 

verksamheten för föreningarna. Intäkterna får organisationen från statens Ungdomsstyrelse i 

form av de grundbidrag som går ut till ideella ungdomsorganisationer samt av Svenska Spels 

Jack Vegas överskott. Då det är i föreningarna verksamheten bedrivs så är det också dit 

pengarna skall gå. Därför är det naturligt för Sverok att så mycket som möjligt av de bidrag 

Sverok får från staten oavkortat går vidare till föreningarna. Detta sker dels genom ett stort 

direktbidrag och genom olika former av kringtjänster, såsom en gratis förbundstidning, 

”Sverox”, till alla medlemmar (bilaga 1). 

 

 

 

 

 
* Namnet på uppsatsen ”När jag tittar ut i rymden ser jag inte vintergatan för alla stjärnor” är ett citat 

från en intervjuperson, se sid. 35 
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Enligt Sverok bygger organisationens engagemang på visioner om enkelhet, tydlighet, 

gemenskap och demokrati. Många medlemmar arbetar förutom i föreningarna, också aktivt i 

förbunds- eller distriktsstyrelser. Det är viktigt för Sveroks utveckling att alla känner sig nöjda 

och trivs med sitt medlemskap, både på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå. Därmed är det 

också väsentligt med respekt och förståelse mellan medlemmarna och de olika 

verksamheterna, för att få en tillfredställande stämning inom organisationen. För Sverok är 

det även viktigt med en fungerande organisationskultur, alla engagerade skall visa respekt för 

varandras sätt att arbeta. Den geografiska spridningen gör att miljön och 

bakgrundsförhållanden kan skilja sig från varandra vilket innebär att medlemmarna måste ha 

förståelse för varandras situation. Därmed bör oliktänkande accepteras och att alla engagerade 

har rätt till sina åsikter och att få sina röster hörda (bilaga 1). 

 

1.1.1 Den formella organisationsformen 

Sverok är ett ideellt förbund. En ideell organisation kan definieras som en:  

 

”Sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma ideella 

strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen. Vanliga 

verksamhetsområden är kultur, politik, miljövård och religion. Hit kan även räknas idrotts-, 

nykterhets- och välgörenhetsorganisationer. Många ideella sammanslutningar är lokala och 

helt fristående, andra har en gemensam riksorganisation, en centralstyrelse och centralt 

kansli.” (www.ne.se) 

 

Den formella organisationsformen kallas paraplyorganisation, en gemensam organisation med 

egna underorganisationer. Underorganisationerna i Sverok är dels olika verksamhetsgrenar 

samt geografiskt baserade distrikt. Dessa är oftast uppbyggda som ideella föreningar med 

stadgar och styrelse. Paraplyorganisationers syfte är att stärka och samordna 

medlemsorganisationernas verksamhet och att tillvarata gemensamma intressen.  

(www.riksdagen.se) 
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organisationsschema  

Sveroks högsta beslutande organ är riksmötet, som genomförs i februari-mars varje år. Till 

mötet väljs 101 ombud av medlemsföreningarna. Riksmötet diskuterar och beslutar kring 

förbundets viktiga frågor, allt från ekonomi och verksamhet till värdegrund och vision.  

Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande organ och väljs av riksmötet. De verkställer 

riksmötets beslut, förvaltar och representerar förbundet under året. Inom Sverok finns åtta 

geografiskt baserade distrikt: övre Norrland, nedre Norrland, Gävle-Dala, Svealand, 

Stockholm, Ost, Väst och Södra distriktet.  
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De styrs av en styrelse som väljs en gång per år av föreningarna inom distriktet. Dessa skall 

representera föreningarna på regional nivå och fungera som ett lokalt samarbets- och 

stödorgan för Sveroks medlemmar (www.sverok.se). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppdraget att utreda Sveroks sociala klimat befann sig på exjobbspoolen på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida, där forskarna åtog sig uppdraget. Med socialt klimat avses: de 

beteenden, attityder, känslostämningar och den sociala strukturen som karaktäriserar samspelet 

mellan individer och grupper i organisationen. Det sociala klimatet studeras genom 

organisationens sociala struktur, kultur och beteendemönster. 

 

I ett första samtal med kontaktpersonen till uppdraget framkom det att organisationen 

upplever en förändring i organisationens kultur Från förbundsnivå ner till distriktsnivå. 

Förändringen ligger i ryktesspridning där delar av organisationen upplever sig förbisedda och 

illa behandlade. Det har även framkommit i diskussionsforumen på Sveroks hemsida att några 

personer känner att diskussionsklimatet i vissa situationer är otrevligt. Med detta följer att ett 

flertal engagerade i Sveroks organisation har valt att avsluta sitt förtroendeuppdrag. Dessa 

avhopp har skett under mer eller mindre dramatiska former, där orsaken sannolikt beror på 

konflikter och motsättningar inom organisationen (se bilaga 1). 

 

Avsikten med undersökningen är att studera hur det sociala klimatet upplevs i Sveriges roll 

och konfliktspelsförbund: Sverok, bland dem som är engagerade på förbunds- och 

distriktsnivå. Det leder till följande frågeställningar: 

 

√ Hur påverkar organisationens sociala struktur de engagerade med avseende på: 

− grupperingar, hierarkisk uppbyggnad, arbetsfördelning, formella regler och 

kommunikation? 

√ Vilken kultur och vilka beteendemönster råder med avseende på: 

− samverkan, värderingar och normer inom organisationen? 

− förekommer konflikter i organisationen? I så fall, hur tar sig dessa i 

uttryck? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till förbunds- och distriktsnivå där intervjupersoner begränsats till 

förtroendevalda och anställda inom Sverok. Intervjupersonerna är alla medlemmar i en 

styrelse eller har tidigare varit det. Det innebär att medlemmar som enbart är aktiv på 

föreningsnivå inte medverkar i studien. Sammanlagt deltog elva stycken intervjupersoner i 

undersökningen. 

 

1.4 Disposition 

Här beskrivs uppsatsens upplägg och utformning. Kapitel ett inleder läsaren med bakgrund, 

syfte och frågeställningar. I kapitel två beskrivs metodval och tillvägagångssätt. Kapitel tre 

redogör för den teoretiska referensramen och kapitel fyra redovisar resultatet av intervjuerna. 

Kapitel fem binder samman teori och resultat till en analys som följs av en slutdiskussion där 

frågeställningarna besvaras. Uppsatsen avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

– en kvalitativ ansats 
”Sanningen är den att du alltid vet 

vad som är det rätta att göra. 

det svåra är att göra det.” 

General H. Norrman Schwarzkopf 

 

 

I följande avsnitt beskrivs den kvalitativa ansatsen, tillvägagångssättet vid deltagande 

observation och djupintervjuer, samt etiska ställningstaganden. 

 

För denna studie valdes en kvalitativ ansats med deltagande observation och djupintervjuer 

som metod. Då studien syftade till att studera hur det sociala klimatet upplevs i 

organisationen, har det varit av yttersta vikt att ge deltagarna chans att ge uttömmande och 

fylliga svar vilket djupintervjuer medförde (Ejvegård, 2003). De frågor som avsågs att 

besvaras kunde uppfattas vara av känslig karaktär, vilket krävde en känsla av trygghet för 

intervjupersonerna.  Den kvalitativa ansatsen gav deltagarna möjligheten att öppna sig i större 

utsträckning än med en kvantitativ ansats. Dessutom gavs möjlighet att reda ut 

missuppfattningar och ställa följdfrågor. Att nyttja en kvalitativ metod innebär dock att det 

blir svårare att utifrån resultatet generalisera till undersökningens hela population då det inte 

på samma sätt är statistiskt användbart (Ejvegård, 2003). 

2.1 Deltagande Observation 

För att få insikt i organisationen Sverok, utfördes en deltagande observation på det årliga 

riksmötet i mars 2006. Den deltagande observationen som utfördes innebar att vi aktivt deltog 

i den situation som studerades (Ejvegård, 2003). Observationen som utfördes var av 

strukturerad karaktär, där vi på förhand bestämt vilka beteenden och företeelser som skulle 

studeras. Det som studerades vid observationen var aktörerna, det fysiska rummet, 

verksamheten, ordlös och verbal kommunikation, informell- och formell struktur, som delades 

upp mellan oss. Den strukturerade observationen möjliggjordes då undersökningen byggde på 

ett uppdrag där det fenomen som skulle studeras klargjordes tidigare i uppdragsbeskrivningen 

(se bilaga 1). 
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Förbundsstyrelsen gav för detta ändamål tillstånd av videofilmsinspelning på riksmötet. 

Videofilmsinspelningen syftade till att underlätta bearbetningen av observationen, då 

materialet kunde studeras ett flertal gånger och nya iakttagelser kunde på så sätt detekteras 

och analyseras. 

 

Enligt Ejvegård (2003) riskerar forskningsresultat som enbart bygger på deltagande 

observationer att inte nå tillfredsställande, vetenskapligt värde. Således är det betydelsefullt 

att använda sig av andra informationskällor såsom intervjuer, vilket har används i denna 

studie. Observationen gav underlag för utformningen av en intervjuguide då vi fick möjlighet 

att fånga upp olika intresseväckande beteenden och företeelser. Observationen bidrog även till 

idéer om urvalsprocessen då vi fick en inblick i hur organisationen var uppdelad 

strukturmässigt och vilka medlemmar som sannolikt har mycket kännedom om den. Vidare 

har observationen möjliggjort för oss att få en bättre förståelse för intervjuerna och den 

verklighet intervjupersonerna upplever i form av organisationens struktur, kultur och klimat. 

 

2.2 Intervjuer 

På grund av de stora geografiska avstånden har datainsamlingen genomförts med hjälp av 

djupintervjuer via telefon. Olika människor har lättare eller svårare för att prata i telefon: 

 

”Vissa blir fåordiga och verkar tycka att det hela är en pinsam situation som de så snabbt som möjligt 

vill bli klara med. Andra pratar nästan bättre i telefon än ansikte mot ansikte med en annan person. 

Telefonen kan få en funktion som påminner om en biktstol, där man inte heller kan se den man pratar 

med och som man anförtror sig åt. Det kan finnas en anda av intimitet över ett telefonsamtal med två 

helt främmande människor som inte har någon direkt kontakt med varandra” (Jacobsen, 1993, s 

160).  

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 2) utformad med 

utgångspunkt i olika teman för att ge svar på uppsatsens syfte: att studera upplevelsen av det 

sociala klimatet för de engagerade inom Sverok på förbunds- och distriktsnivå. De teman som 

låg till grund för intervjuerna var: Sveroks historia, Informatörens förhållande till 

organisationen, organisationens image, kulturella uttryck, uttalade värderingar, normer och 

antaganden. 
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Telefonintervjuer är känsliga för störande ljud från omgivningen, därför togs beslut om att 

endast två av oss skulle närvara vid varje intervjutillfälle. Detta innebär att vi inte kunde 

närvara vid alla intervjuer, dock delades de upp jämnt mellan oss. Miles and Huberman 

(1994) menar att genom att två personer är närvarande vid varje intervjutillfälle ökar 

chanserna till förbättrad samordning. På så sätt blir studien mer tillförlitlig. De två författarna 

som var närvarande fick var sitt ansvarsområde där den ena hade till uppgift att föra samtalet, 

medan den andra aktivt lyssnade, förde anteckningar och assisterade med eventuella 

följdfrågor. Dessa följdfrågor nedtecknades och gavs till samtalsledaren för att inte avbryta 

under pågående samtal. För att skapa gynnsammare förutsättningar för intervjupersonerna har 

rummet beskrivits såsom att dörren är stängd och att endast de som intervjuar är närvarande.  

Enligt Piippola (28/2, 2006) byggs på så sätt en anda av intimitet och förtroende upp mellan 

forskaren och intervjupersonen, vilket underlättar för intervjupersonen att våga öppna sig 

under samtalet trots högtalartelefon och inspelning.  

 

2.3 Bearbetning av material 

För att kunna tolka det insamlade materialet från de elva intervjuerna (se intervjuguide, bilaga 

2) har kodning använts, som är den process där rådata kategoriseras och tematiseras. Nedan 

följer de steg som användes i kodningsprocessen: 

 

1. För bearbetning av det inspelade materialet skrevs samtliga intervjuer ut ordagrant.  

2. Varje intervju granskades flertalet gånger av samtliga forskare. Under pågående analys 

av materialet förändrades de teman som använts vid intervjuerna till följande: 

Organisationskultur, organisationsklimat, kommunikation, konflikt, struktur, makt, 

informella och formella grupper.  

3.  Relevant information för varje tema, från samtliga intervjuer valdes ut och 

nedtecknades på post it – lappar. 

4. De ovan nämnda teman placerades på en tavla där den utvalda informationen fästes 

under respektive teman och person. 

5. Av all information från intervjuerna och de ovanstående temana bildades 

underkategorier. 

6. Underkategorierna ledde till en ny struktur där intervjupersonernas information 

blandades så att det inte längre gick att urskilja vem som sagt vad. 
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7. Utifrån teman och underkategorier nedtecknas resultatdelen där den relevanta 

informationen styrkts med förtydligande citat.  

 

Genom kodningsprocessen synliggjordes de mönster i form av teman och begrepp som 

bildade länken mellan resultatet och teorin (Starrin, 2006). Det begreppsliga ramverket ledde 

till teorier om organisationskultur, social struktur i organisationer och organisatoriska 

konflikter som presenteras i kapitel tre. 

 

2.4 Urval och urvalskriterier 

Undersökningen syftade till att studera upplevelsen av det sociala klimatet inom 

organisationen Sverok på förbunds- och distriktsnivå. Därför var populationen i 

undersökningen medlemmar inom Sveroks förbundsstyrelse, distriktsstyrelser och kansli. Det 

är förhållandet mellan och inom dessa enheter som avsetts undersökas, då arbetet inom 

förbunds- och distriktsnivå samt kansliet syftar till att stötta verksamheten på rikstäckande 

och regional nivå. Dessa medlemmar är därmed aktiva i större utsträckning än de medlemmar 

som enbart är aktiva på föreningsnivå. I denna undersökning benämns dessa aktiva som de 

engagerade i Sverok på förbunds- och distriktsnivå, samt kansliet. Enheterna har delats in i 

undersökningsgrupper där alla distriktsstyrelser, kansliet och även förbundsstyrelsen tillhör 

varsin grupp, ett så kallat stratifierat urval (Halvorsen, 1992).  

 

Med utgångspunkt från de tre undersökningsgrupperna gjordes ett urval, där nuvarande 

alternativt tidigare verksam ordföranden, i respektive grupp fick representera sin 

undersökningsenhet. Det strategiska urvalet av intervjupersoner var ett litet urval, då det i 

detta fall antogs att ordföranden i respektive styrelse med största sannolikhet suttit i styrelsen 

på andra positioner innan och således förväntas varit medlem inom organisationen en längre 

tid. Därför bör de ha kunskap om organisationen. Detta eftersom det enligt Halvorsen (1992) 

kan anses viktigare med litet urval, där forskarna i förväg har kännedom om vilka personer 

som förfogar över mycket information (Halvorsen, 1992). Ytterligare ett motiv till detta urval, 

var att ordförandeposten är en förtroendevald position. Därför fanns starka skäl att tro att 

personer som valts till ordförande har stöd för sina åsikter hos majoriteten av respektive 

distrikt eller förbundets medlemmar. Ordförandena ansågs därför representativa för sina 

undersökningsenheter. 
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Sammantaget togs kontakt via e-mail med elva personer, en person ur varje grupp med 

undantaget förbundsstyrelsen där två personer valdes ut. Från kansliet valdes en representant 

ut av forskarna. Denna person lottades fram. Skälet till att vi valde sig att använda sig av 

kansliet i undersökningen var för att de har en central roll i organisationen och besitter viktig 

information. E-mailet syftade till att förbereda för intervjun där information om uppdraget, 

presentation av uppdragstagarna och etiska ställningstaganden i form av anonymitet och 

frivillighet beskrevs. Efter denna första kontakt kontaktades de utvalda personerna via telefon 

då tid för intervjun fastslogs. 

 

2.5 Etiska överväganden 

För att ge forskaren underlag för egna reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande, samt att 

säkerhetsställa intervjupersonernas konfidentialitet har Vetenskapsrådet för humaniora och 

samhällsvetenskap antagit fyra huvudkrav för forskning. Dessa fyra krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (www.vr.se) 

 

 Informationskravet 

 
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 
(Vetenskapsrådet s 7) 
 
Den första kontakten med de olika intervjupersonerna togs via e-mail, där information om 

undersökningens syfte och hur intervjuerna skulle genomföras beskrevs. Vid 

intervjutillfällena gavs återigen information om undersökningens syfte, men även vilka 

forskarna är, hur lämnade uppgifter kommer att hanteras och hur resultatet skall komma att 

redovisas. Deltagandet i undersökningen var frivilligt och rättigheten att när som helst dra sig 

ur undersökningen klargjordes. 

 

 Samtyckeskravet 

 
”Deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 
 (Vetenskapsrådet s 9) 
 
Intervjupersonerna hade i första kontakten samt vid intervjutillfällena blivit informerade om 

att deltagandet var frivilligt, att det när som helst var möjligt att dra sig ur undersökningen 

utan att riskera negativa påföljder för dem eller undersökningen. 
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Genom sitt deltagande har intervjupersonerna givit sitt samtycke. E-mailadress och 

telefonnummer lämnades för kontakt av den händelse att någon av intervjupersonerna ville 

dra sig ur eller tillföra något nytt/annat till undersökningen. 

 

Konfidentialitetskravet 

 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 
(Vetenskapsrådet s 12) 
 
Intervjupersonerna representerar de olika distrikten, förbundet och kansliet inom Sverok. För 

att skydda dessa personer har de bandade intervjuerna samt det inspelade materialet från 

deltagande observationen förvarats på ett sådant sätt att ingen utomstående person får tillträde 

till dessa. För att säkerställa intervjupersonernas integritet och anonymitet har de skyddats 

genom att det inte avslöjats om deltagarna är aktiva eller om de tidigare varit aktiva, samt att 

namn och ålder inte redovisats i något fall. Då organisationen består av flertalet män än 

kvinnor har forskarna valt att benämna alla intervjupersoner ”han” för att säkerhetsställa 

anonymiteten (Forsman, 2002). Att låta resultatet tala för sig själv men samtidigt försökt 

skydda inblandade personer och organisationen som helhet har varit en balansgång, där vi har 

försökt hålla oss så objektiva och neutrala som möjligt. 

 

Nyttjandekravet 

 
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 
(Vetenskapsrådet s 14) 
 
De insamlade och bandade intervjuerna har används för redovisning av undersökningen samt 

är en offentlig handling genom publikation på Internet i form av en CD uppsats. Resultatet 

som redovisats har styrkts med citat, men har inte utelämnat enskilda personer. 
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2.6 Kritisk granskning av rapporten 

”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna har utförts, beteckningen syftar till 

tillförlitligheten och noggrannheten i själva mätproceduren” (Hellevik, s 137) 

 

Undersökningen utfördes på elva intervjupersoner, detta får ses som ett litet urval med tanke 

på organisationens storlek. Motivet till detta urval var att förtroendevalda valts ut då de antogs 

ha speciellt mycket kunskap om organisationen samt att de ansågs kunna representera sin 

styrelse. Vi anser att urvalet var tillräckligt stort för undersökningens syfte då metoden som 

användes var djupintervjuer som genomsnitt pågick i en timme och som gav uttömmande 

svar. Intervjupersonerna i Sverok var en blandning av nya och erfarna vilket kan ha påverkat 

svaren, det vill säga att de nya inte har samma historia i Sverok som de äldre medlemmarna 

och inte varit med vid exempelvis konflikter eller strukturella förändringar.  

  

Intervjuerna som var i ostrukturerad form gav möjlighet för olika tolkningar av frågor. Detta 

ledde till att vi i efterhand upptäckte att enstaka frågor blivit besvarade på ett sätt som frågan 

inte avsåg.  

 

Bearbetningen av data genomfördes med stor noggrannhet vilket har gett resultatet 

tillförlitlighet. Att vi varit tre stycken vilka har haft tre olika åsikter i många situationer, men i 

slutändan ändå kommit fram till samma resultat, har även gett resultatet tillförlitlighet. 

 

Jacobsen (1993) menar att problem som telefonbaserade intervjuer kan medföra är förlusten 

av kroppsspråk och de signaler dessa utsänder. Undersökningen riskerade att missa de nyanser 

som gester och mimik tillförde under den pågående interaktionen. Vi upplever dock att 

intervjupersonerna i allmänhet varit tydliga. Tonlägen har fungerat som avslöjande attribut 

vid de tillfällen då de förelegat risk för att det fysiska svaret inte överensstämde med 

intervjupersonens reella åsikt. Därför har bandning och utskrifterna av intervjuerna varit  

speciellt viktiga i detta fall där telefonintervjuer nyttjats. 
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”Validiteten beror av vad det är som mäts, om det verkligen är de egenskaper som 

problemställningen gäller” (Hellevik, s 137) 

 

Litteraturen som använts består mestadels av ursprungskällor och har noggrant valts ut för 

ändamålet. Intervjuerna bandades och skrevs ordagrant ut där ingen information utelämnats, 

vilket förminskat risken för att vi misstolkat intervjuerna. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
”Innan du påbörjar en jakt 

är det klokt att veta vad du letar efter 

 innan du börjar leta efter det.” 

Nalle Puh 

 

I följande avsnitt redogörs för den teoretiska referensramen. Inledningsvis görs en 

avgränsning av för undersökningen relevanta teorier utifrån den så kallade fem-cirkels 

modellen. Fortsättningsvis beskrivs den sociala strukturen genom en byråkratisk modell och 

sedan visas även på differentierande krafter. Detta för att belysa på vilket sätt strukturen 

påverkar medlemmarna i organisationen. Vidare hjälper teori om organisationskultur 

förståelsen för organisationens beteendemönster i form av värderingar, förhållningssätt, och 

uppfattningar. Avslutningsvis förklaras varför det inom organisationer kan uppstå konflikter, 

hur dessa uppkommer och vilka följder de kan medföra. 

 

3.1 Teoretisk avgränsning 

Följande modell är utvecklad av Mary-Jo Hatch (2000) som beskriver en organisations 

uppbyggnad utifrån: 

 

 Social struktur 

 Kultur 

 Fysisk struktur 

 Teknologi 
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Cirklarna visar det samspel som pågår i organisationen mellan social struktur, kultur, fysisk 

struktur och teknologi. Cirklarna omges i sin tur av omgivningen, det vill säga, omvärlden 

(Hatch, 2000). 

 

Undersökning avser att med hjälp av organisationskomponenterna kultur och social struktur 

beskriva det rådande sociala klimatet inom Sveroks organisation. Dessa komponenter är 

speciellt relevanta då organisationers sociala klimat är ett resultat av den rådande kulturen 

samt dess sociala struktur. Denna avgränsning innebär att resterande komponenter inte 

kommer att nyttjas. Det är dock viktigt att förstå att alla delar har en påverkan på 

organisationen som helhet.  
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Den teoretiska fokusen kommer således att läggas på följande komponenter: 

 

Begreppet social struktur som även innefattar differentiering och integrering, differentierade 

grupper och slutligen villkor för gruppbildning.   

 

 Kulturbegreppet som avser socialisation, kulturens nivåer (Scheins modell) samt intern 

samverkan. 

 

Avslutningsvis kommer även en utveckling av kulturens beteendemönster i form av konflikter 

beskrivas. Begreppet kommer att ligga som en egen separat del från kulturbegreppet trots att 

det är en del av denna, med avsikt att ge en ökad förståelse för fenomenet. Konfliktbegreppet 

redovisas på följande sätt: konflikt som process och genom Katz och Kahns konfliktmodell.   

 

3.2 Social struktur 

3.2.1 Social struktur i organisationer 

Inom organisationsteorin intresserar forskarna sig för två typer av strukturer, fysiska och 

sociala. Den fysiska strukturen innebär exempelvis byggnader eller geografiska områden som 

rör organisationen medan den sociala koncentrerar sig på sociala element som människor och 

de positioner och enheter de tillhör i organisationen (Hatch, 2000). 

 

Max Weber såg organisationer som sociala strukturer (byråkratier) som bestod av 

makthierarki, arbetsfördelning och formella regler (Weber, 1999). Makthierarki 

(maktfördelning) beskrivs som en position som innebär vissa rättigheter så som att belöna, 

straffa eller ge order. Positionen innebär även möjligheten att påverka individer som står 

under denne, detta utövas genom en nedåtriktad kommunikation. Med arbetsfördelning 

(ansvarsfördelning) definieras arbetsuppgifterna för medlemmarna, de olika arbetsuppgifterna 

bildar i slutändan den produkt som är organisationens mål och (eller) uppgift. 

Arbetsuppgifterna är ofta en del av den helhet som avses skapas och leder till att 

organisationen delas upp i olika avdelningar, detta gäller alla inom organisationen – arbetare 

som ledning och chefer. De formella reglerna (samordningsmekanismer) består förutom av 

regler även av arbetsscheman och kommunikation. 
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Syftet är att förstärka samordningen mellan de olika delarna inom organisationen. Regler 

återfinns ofta i policydokument medan kommunikationen pågår genom olika kommittéer och 

projektgrupper (Weber, 1999). 

 

Webers byråkratiska modell är en idealtyp, det vill säga, en teoretisk beskrivning av 

verkligheten vilket gör att många, för organisationer, påverkande faktorer utelämnas. En 

idealtyp beskriver på så sätt hur något bör vara och inte hur det faktiskt är. Abrahamsson 

(2000) visar istället hur en organisations verklighet kan se ut vilket överensstämmer med 

Webers byråkratiska modell. Han menar att inom alla organisationer såväl lönebaserade som 

frivilliga så finns det alltid en uppdelad arbets- och auktoritetsfördelning. Enligt Abrahamsson 

(2000) kan det bland medlemmarna i en organisation inte finnas en jämn fördelning av makt, 

auktoritet och inflytande. Det finns alltid någon eller några medlemmar som har mer att säga 

till om än de övriga. ”Det finns en hierarki i alla organisationer och den kan inte önskas 

bort” (Abrahamsson s 107).  

 

Det är således viktigt för organisationens medlemmar att den sociala strukturen i form av 

makthierarki, arbetsfördelning och formella regler fungerar på ett tillfredsställande sätt så att 

både medlemmar och organisationen kan utvecklas och nå de mål som avses nås.  

 

3.2.2 Differentiering och integrering  

Organisationer uppkommer enligt organisationsteoretiker då uppgifter blir för mäktiga för 

enskilda individer att klara av. Organiserandet medför att resurser så som förmågor och 

färdigheter samlas kring en gemensam uppgift. Därav blir organiseringen ett rationellt 

förhållningssätt vid lösande av uppgifter eller uppfyllande av mål. De vinster som medförs 

kan dock gå om intet om arbetsuppgifterna inom organisationen blir för differentierade, vilka 

leder till alltför stora skillnader mellan individer, sociala positioner eller grupper vid social 

interaktion (Bengtsson, 1973). Medlemmarna tappar då känslan av gemenskap mellan olika 

avdelningar och nivåer. Differentiering uppstår som ett resultat av de effektiviserande 

krafterna inom organisationen. För att uppfylla målet delas medlemmar upp i olika 

avdelningar med specifika ansvarsområden. I och med att organisationen som helhet delas 

upp i undergrupper kan det bildas för medlemmarna en ny identitet där den egna avdelningen 

blir vi och de övriga avdelningarna blir dom. 
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För att förhindra att det skapar ett kaos där den gemensamma identiteten och målet försvinner 

för medlemmarna krävs integration, det vill säga samordningsmekanismer som av den typ 

som återfinns i Webers byråkratiska modell. (Hatch, 2000). 

 

Att införa ledningsgrupper är en metod som många organisationer använder för att öka 

integrationen, dock riskerar det att utöka differentieringen då ytterligare en grupp formerats. 

Resultatet riskerar bli ett hjul där integreringsinsatserna bildar forum för 

differentieringskrafterna att växa. Ett sätt att förhindra behovet av integreringsinsatser är att 

förminska de strukturella betingelserna i form av mindre ansvar från ledningen och ett utökat 

självstyrande från avdelningarna (Hatch, 2000).  

 

3.2.3 Differentierade grupper 

En differentierad grupp är en delkultur eller undergrupp i en organisation och kallas ofta 

subgrupp. Relationer mellan olika subgrupper i en organisation kan beskrivas som 

stödjande/främjande, motstridiga/hämmande eller helt oberoende, det vill säga att de inte 

påverkar varandra (Bang, 1999). 

När det finns motsättningar mellan två subgrupper uppstår det i regel polarisering.  

Polarisering innebär att systemets medlemmar grupperar sig i subsystem, som har ökad 

interaktion internt men minskad interaktion med omgivningen; det vill säga i förhållande till 

andra subsystem (Bengtsson, 1973). De två grupperna har en viss tendens att se varandra 

utifrån stereotypa uppfattningar, där motsättningarna kommer främst. Genom att analysera 

den andra gruppen uppstår tankar som ”vår grupps positiva egenskaper” mot ”den andra 

gruppens negativa egenskaper”. Gruppens inställning till den andra blir också etnocentrisk. 

Den försöker inte förstå den andra gruppens sätt att tänka och handla utan utgår enbart från 

gruppens egna villkor (Bang, 1999). 

Hatch (2000) beskriver att organisationens alla olikheter uppenbarar sig i de olika subgrupper 

den omges av. Hatch refererar till Van Maanen och Barley (1984) som har gjort observationer 

om orsaken till subgruppers existens. En förklaring till varför det finns subgrupper är att 

människor ofta söker sig till andra människor de uppfattar som likasinnade. Denna förklaring 

grundar sig på mellanmänsklig dragningskraft, och menar att de människor som har 

benägenhet för att söka sig till likasinnade bidrar till differentiering till andra subgrupper i 
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organisationen. En annan anledning till differentiering av subgrupper bygger på samspelet 

mellan medlemmarna, som ökar oddsen för hög gemenskap och sammanhållning och därmed 

blir en tät grupp (Hatch, 2000).  

 

I större organisationer bildas det ofta många subgrupper som skapar sin egen kultur. 

Vanligtvis kommer olika subgrupper i konflikt med varandra i organisationen men när 

organisationen stöter på någon form av kris eller en gemensam motståndare, kommer den 

gemensamma kulturen att träda fram (Schein, 1992).   

 

3.2.4 Villkor för gruppbildning 

Arne Maltén (1998) nämner de fyra grundvillkoren för att en grupp ska kunna fungera väl 

tillsammans. Dessa är: gemensamma mål, vilket är något av ett grundläggande villkor där man 

tillsammans preciserar den målsättning som gäller för organisationen som helhet men också 

för den lilla arbetsgruppen. Gemensamma normer, det vill säga en regel eller ett beteende som 

definieras av de förväntningar individer eller grupper betraktar som accepterat eller önskvärt 

beteende hos andra individer eller gruppmedlemmar. Sociala normer är förenade med 

sanktioner och utövar inflytande på beteendet i specifika situationer (Bengtsson, 1973). 

Tillsammans arbetar gruppen för att fastställa de värderingar och de normer som gäller för 

gruppens verksamhet och vilka gränser gruppmedlemmar inte bör överskrida. Regelbundna 

och systematiskt utformade sammankomster, som gör gruppen mer sammansvetsad och där 

det diskuteras och tas beslut på långsiktiga mål. Samhörighet och vi-känsla inom gruppen där 

varje individ har ett ansvar för att öka den vardagliga trivseln tillsammans. Det är först då 

medlemmarna uppfattar sig som en grupp (Maltén, 1998). 

 

3.3 Organisationskultur 

3.3.1 Definition av organisationskultur 

Det finns många definitioner av organisationskultur, dock har de flesta definitioner likartade 

innehåll och betydelse. Den utgångspunkt som används är Scheins definition som formuleras 

på följande sätt:  
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”A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its 

problems of external adaption and internal integration, that has worked well 

enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the 

correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” (Schein, 

1992, s 12) 

 

Organisationskultur är således de för organisationen gemensamma antaganden som ligger till 

grund för hur de beter sig och uppfattar varandras handlingar. 

 

3.3.2 Socialisation som en lärande process 

Edgar Schein (1992) menar att som ny medlem är det svårt att ta till sig av kulturen och lära 

sig de grundläggande antagandena (basic assumptions) i den redan etablerade 

gruppen/organisationen. Det är lättare att ta till sig av det som visar sig på ytan av kulturen, då 

dess kärna inte uppenbarar sig genom den lärandeprocess nya medlemmar genomgår. Schein 

menar att den redan etablerade gruppen/organisationen har lättare att dela med sig av kulturen 

om den nya medlemmen verkligen kommer in i gruppen/organisationen och får då ta del av 

dess hemligheter. Detta inträffar oftast när den nya medlemmen fått en mer trovärdig 

ställning, det vill säga status. Gemensamma grundläggande antaganden i kulturen överlever 

bara genom att nya medlemmar får ta del av dessa. Det sker genom en lärandeprocess där de 

lär av de tidiga medlemmarnas beteenden, genom att studera gruppens/organisationens 

belönings- och sanktionssystem (Schein, 1992). 

 

Även Lars Bruzelius (2004) beskriver att det är viktigt att nya medlemmar socialiseras in i 

organisationen. Han hänvisar till Brown (1995) som menar att denna process är central då det 

är nödvändigt att de nya medlemmarna får ta del av de handlingar och värderingar 

organisationen omges av. 

3.3.3 Kulturens nivåer 

En kultur i en grupp/organisation kan studeras utifrån olika nivåer. Vilken nivå det handlar 

om beror på vad som är synligt för den som observerar. Den första nivån innehåller artefakter 

(artifacts), den andra nivån rymmer gemensamma värderingar (espoused values) och den 

tredje nivån hittar vi de grundläggande antaganden (basic assumptions) som 

gruppen/organisationen omges av (Schein, 1992). 
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Kärnan i en grupp eller organisations kultur är de grundantaganden och uppfattningar den 

omges av. Denna kärna påverkar de värderingar medlemmarna håller levande i deras 

handlingar och dessa i sin tur medför till gruppen/organisationens synliga artefakter. 

Samtidigt som artefakterna påverkas av de värderingar som råder i kulturen, kommer 

artefakterna uppfattas på ett sätt utifrån de värderingar och antaganden som skapat dessa, 

eftersom de uttrycker kulturens identitet (Schein, 1992). 
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Visible organizational structures and 
processes (hard to decipher)
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Artefakter - Den första nivån befinner sig på ytan av en kultur och kallas artefakter. Det är 

sådant som är synbart, hörbart och påtagligt i en grupp/organisation. Det kan vara allt från hur 

den fysiska miljön är uppbyggd, hur medlemmarna uttrycker och klär sig, till historier om 

gruppen/organisationen, samt dess jargong. Artefakterna är lätta att upptäcka, men de är svåra 

att tolka och förstå. Genom att ta del av kulturens värderingar och grundläggande antaganden 

kan artefakterna lättare förstås, då det är de som skapat dessa (Schein, 1992). Notera att dessa 

begrepp är direkt översatta från engelskan. 
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Gemensamma värderingar - Den andra nivån av kultur är gemensamma värderingar. En 

grupp/organisations gemensamma värderingar har ett värde för dess kultur och kan utvecklas i 

kritiska situationer. Dessa värderingar har en funktion som hjälper gruppen/organisationen att 

agera i situationer där de annars varit osäker på vad som är rätt och fel. Värderingarna är för 

medlemmarna medvetna och öppna, men ändå inget som de reflekterar över. De har 

funktionen att leda in medlemmarna i rätt handlande i olika lägen som kan upplevas som 

svårhanterliga (Schein, 1992). 

 

Grundläggande antaganden - Den tredje nivån av kultur är grundläggande antaganden och 

fungerar som medlemmarnas verklighet. De ligger djupt inne i gruppen/organisationen, är 

tagna för givet (taken for granted) och har verkan på hur medlemmarna tänker och känner. I 

en grupp/organisation där antagandena är djupt rotade kommer dess medlemmar uppleva att 

andra beteenden är obegripliga, då deras verklighet är den enda ”rätta”. Grundläggande 

antaganden ligger i gruppen/organisationens undermedvetna och därför är det ovanligt att 

dessa antaganden kommer på tal överhuvudtaget, då de fungerar som medlemmarnas sanning 

och verklighet. Delade antaganden mellan medlemmarna resulterar i att de känner sig trygga, 

utvecklar samförstånd och kan lättare kommunicera med varandra. Människor ingår i många 

grupper i olika sammanhang. En ny medlem i en grupp/organisation kommer därför att vara 

försedd med olika antaganden och erfarenheter från andra grupper. Genom medlemskap och 

delade erfarenheter i den nya gruppen kommer den att utveckla specifika antaganden i 

bemötandet av krissituationer, som i sin tur medför till utveckling av gruppens kultur (Schein, 

1992). 

 

3.3.4 Intern samverkan 

Kulturen i en organisation vägleder dess medlemmar att handla på ett visst sätt. Den fungerar 

som ett bindemedel som bevarar kontrollen över de delar i organisationen som är olikartade 

och splittrade. Genom kulturen får medlemmarna en identitet och samhörighet som bidrar till 

kommunikation och samarbete inom organisationen. Den åstadkommer pålitlighet och 

engagemang och gör att organisationen förblir stabil. För att en organisation skall fungera 

som ett socialt system måste interna integreringsproblem hanteras på rätt sätt (Bang, 1999). 

Schein (1992) skiljer på sex olika typer av interna integreringsproblem som en organisation 

måste hantera: 
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1. Gemensamt språk och begreppskategorier (common language and conceptual categories): 

Ett gemensamt kommunikationssystem inom en grupp/organisation är viktig så att alla förstår 

varandra. Genom att skapa ett gemensamt meningssystem som guidar medlemmarna i deras 

uppfattningar och reflektioner, gör det att de lättare förstår vad som är viktigt. Det hjälper 

även till att ta bort onödiga oroligheter och risken att det blir till en belastning för 

medlemmarna. Om en grupp/organisations medlemmar använder sig av olika 

kommunikationsmetoder och har olika antaganden om vad som är betydelsefullt är det svårt 

att komma överens och det är ofta orsaken till att kommunikationen havererar (Schein, 1992). 

 

2. Gruppgränser och kriterier för de som organisationen inkluderar (defining group 

boundaries and criteria for inclusion and exclusion): Det är viktigt att skapa kriterier för vad 

som avgör vilka som är medlemmar och vilka som inte är det, för att uppnå samstämmighet i 

gruppen/organisationen. Gruppen/organisation riskerar att tappa sin mening om den inte 

lyckas precisera sin egen tillvaro och vad denne har för begränsningar. En följd av att 

definiera sig själv är att de som tillhör gruppen/organisationen tillskrivs olika fördelar och 

belöningar och kan identifiera sig med gruppen/organisationen (Schein, 1992). 

 

3. Klassificera kriterier för auktoritet/makt och status (distributing power and status): Faktum 

är att det i varje grupp/organisation bör framgå hur makt, auktoritet och inflytande fördelas. 

Schein (1992) menar att alla förmodligen har erfarenhet av, eller kommer att få erfara, en 

situation där det är nödvändigt med inflytande. När en grupp/organisation bildas är det vanligt 

att det förekommer test om hur mycket inflytande som tillåts till olika personer och vilka 

personer som försöker finna inflytande hos andra. 

 

4. Utveckla ett normsystem för intimitet, vänskap och kärlek (developing norms of intimacy, 

friendship, and love): Samtidigt som auktoritetsproblemet uppstår i en grupp/organisation, är 

det då också viktigt att skapa normer för vilka förhållanden/relationer som får förekomma. 

Detta inkluderar även vilken umgängeston som är nödvändig i gruppen/organisationen och 

hur pass öppna medlemmarna kan vara. Det är nödvändigt att kunna hantera olika former av 

känslor kring relationer, då det annars kan uppstå problem i gruppen/organisationen (Schein, 

1992). 
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5. Kriterier för belöningar och sanktioner (defining and allocating rewards and punishments): 

Varje grupp/organisation bör utveckla ett system för belöningar och sanktioner, för att 

uppmuntra lydnad och förhindra olydnad. Ett belönings- och sanktionssystem är i varje 

grupp/organisation nödvändigt då det ger riktlinjer om rätt handlande för medlemmarna 

(Schein, 1992). 

 

6. Förklara organisationens ideologi och ”religion” (explaining the unexplainable – ideology 

and religion): En grupp/organisation kan komma i kontakt med situationer som är svåra att 

kontrollera. Det kan vara exempelvis naturkatastrofer eller dödsfall. Sådana oförutsedda 

situationer blir lättare att hantera om gruppen/organisationen har en speciell strategi vid 

sådana tillfällen. Gruppens/organisationens ideologi som innehåller dess värderingar har en 

funktion som vägleder den i sådana svåra situationer. På vilket sätt kritiska situationer 

hanteras har betydelse för skapandet av en ideologi och/eller religion. Myter och historier från 

organisationens historia, hur svårigheter och utmaningar hanterats, kan med hjälp av ideologin 

förklara varför organisationen agerar på ett visst sätt i en sådan situation (Schein, 1992). 

 

3.4 Konflikter i organisationer 

3.4.1 Definition av konflikt 

Det finns en uppsjö av definitioner och specifikationer av begreppet konflikt. I en 

organisationsteoretisk synvinkel är en passande och överskådlig definition av begreppet 

konflikt: konfliktfullt beteende, som är verbal eller ickeverbal och klassificeras från passivt 

motstånd till aktiv aggression (Katz och Kahn, 1978). Själva begreppet konflikt kan förklaras 

som en kollision mellan aktörer: 

 

”Two systems (persons, groups, organizations, nations) are in conflict when 

they interact directly in such a way that the actions of one tend to prevent or 

compel some outcome against the resistance of the other” (Katz och Kahn, 

1978, s 613). 
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Konfliktbeteende är en process med början och slut. Dessa kan delas upp i episoder där en 

konflikt kan tyckas vara löst och lämnad, för att sedan uppkomma igen i ett annat skede eller 

förklädd som en ny konflikt (Katz och Kahn, 1978). 

 

Inom organisationer är konflikter inbyggda i systemet, eftersom själva överlevnaden för 

organisationen hänger på en ständig riskfylld interaktionsprocess om knappa resurser som tid, 

rum, materiell och energi. Dock framkallar även den interna strukturen i organisationer 

konfliktbeteenden. Strukturen tillåter subgrupper att bildas med säregna intressen och mål, 

vilka sedan måste finna sig i varandra och kompromissa för att nå en gemensam produktion 

(Katz och Kahn, 1978).  

 

3.4.2 Modell av konfliktbeteenden 
 

Katz och Kahn (1978) har byggt upp en konfliktmodell med sex faktorer som förklarar 

konfliktskeenden inom organisationer. Punkterna fyra och sex har stärkts med likartade 

resonemang från Walton och Dutton (Katz och Kahn, 1978):  

 

1. Den sociala strukturen som faktor för konfliktbeteende – såsom storlek, hierarkisk 

struktur, ideologi, behov av resurser, produktionsgrad och andra dynamiska tendenser. 

 

Inom organisationer råder ofta en speciell konfliktanda över olika avdelningar; ledningen – 

anställda, säljare – produktion, resursfördelning - självstyrande avdelningar. Forskare har 

tidigare visat samband mellan differentiering av avdelningar och konflikter:  

 

1964 genomförde Blake, Shepard och Mouton (Katz och Khan, 1978) ett experiment med 150 

personer på chefsnivå. Under experimentet fick de uppgifter att lösa och var uppdelade i 

grupper. Det ledde till en prioritering på att vinna framför att lära sig, en växande spänning 

inom och mellan grupperna, befästning av ranking och ledarskap, nedtryckandet av avvikande 

idéer och framhållandet av den egna gruppen framför den andra.  

 

När uppgifterna lyftes fram för inspektion blev konflikterna öppna. Verbala attacker, 

hämndaktioner och minimaliserande av likheter synliggjorde de öppna konflikterna. En 

person från varje grupp valdes ut för att presentera slutprodukten. Dessa fick instruktioner 
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från sin grupp att vara hårda och att vinna. Detta gjorde det omöjligt för representanterna att 

söka ett eget gruppklimat sinsemellan eftersom detta skulle ses som en olojal handling mot 

den egna gruppen. De grupper som vann tävlingen visade att de inte lärt sig något från 

övningen och tenderade att sakna empati för de andra grupperna. De förlorande grupperna å 

andra sidan visade intresse av att lära sig av sina misstag, men använde samtidigt mycket av 

sin energi åt att misskreditera sina motståndare och domarna. Mycket energi lades även på att 

skylla på representanten som därmed utsågs till syndabock (Katz och Kahn, 1978). 

 

Experimentet visade de funktionella och icke funktionella aspekterna i konflikter. 

 

Funktionella:   Icke funktionella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Intressekonflikt – när organisationens egendomar är oförenliga internt. 

 

Inom eller mellan organisationer kan grupper slåss om samma resurser. Mellan organisationer 

kan det bli en konkurrens om samma kund. Inom organisationer kan personer ha samma 

uppgifter men vara indelade i olika subgrupper. I dessa typer av situationer är det inte ovanligt 

att ett konfliktbeteende utvecklas, då olika parter försöker hindra de andra att utföra sitt jobb 

för att på så sätt säkra sitt eget mål. Schmidt och Kochan (1972) påvisar en hypotes med tre 

variabler som leder till öppna konflikter inom organisationer:  

− Mål som utesluter varandra.  

− Ett ömsesidigt beroende.  

− Till vilken grad individer/grupper samsas om samma resurser.  

 

I vissa givna situationer blir därför konfliktbeteende rationellt för den specifika avdelningen 

eller organisationen, men på samma gång hämmande för organisationen som helhet. 

– Energigivande 

– Ökar motivationen 

att upprätthålla ett 

gemensamt mål 

– Förändring eller förfalskande av 

information 

– Mål ändras från att vara lösandet 

av ett problem till att vinna över 

motståndaren 
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För att hantera dessa typer av konflikter är det viktigt att ge avdelningarna ett gemensamt mål 

att sträva efter. Detta är svårt att genomföra men har visat sig vara den bästa medicinen i 

denna typ av konflikter (Katz och Kahn, 1978). 

 

3. Rollförväntningar/krav – förväntningar och krav på medlemmar direkt involverad i 

konflikt. 

 

Rollförväntningar kan med ganska enkla medel bli en rollkonflikt för den enskilde 

medlemmen inom organisationer. En individ som är formell eller informell ledare för sin 

avdelning och som representerar denna i ett konfliktsammanhang hamnar lätt i två konflikter, 

dels mellan den opponerande gruppen men även hos sin egen. Den egna gruppen har sin egen 

föreställning om vad som orsakat konflikten och hur denna skall lösas, vilket både stödjer och 

stjälper arbetet för representanten. Konflikter av denna typ förstärker ofta gruppen i form av 

legitimerande av ledarskap och ranking, faktorer som stärker representanten. Samtidigt skärps 

även gruppens krav på representanten. Denna skall vinna på gruppens premisser, vilket kan 

leda till ett krav från gruppen om att få vara med och direktstyra alla beslut i frågan. Det stora 

problemet med detta är att det försvårar alla försök till kompromissande eller problemlösning 

i frågan. För att förhindra sådana problem kan man enligt Katz och Kahn (1978) försöka ha 

öppna möten om konflikten, lättillgängliga rapporter från dessa möten och en rotation av 

representanterna.  

 

4. Personkemi och individuella skillnader – dess betydelse för konfliktsammanhang. 

 

Katz och Kahn (1978) anser att beteendeanlag i konflikter sällan kan utrönas i verkligheten. 

Hur individen beter sig i en konflikt har istället att göra med de situationsbundna faktorerna 

för konflikten i fråga. May och Doob (1937) menar att: 

 

 ”Human beings by original nature strive for goals, but striving with others 

(cooperation) or against others (competition) are learned forms of 

behaviour” (Katz och Kahn, s 630). 

 

 Frågan är dock i vilken utsträckning dessa är lärda för livet eller om de är möjliga att 

förändra (Katz och Kahn, 1978). 
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Enligt Walton och Dutton (Katz och Kahn, 1978) finns många individuella anledningar till 

konflikter där medlemmar inom en organisation inte trivs tillsammans. Det kan till exempel 

bero på personlighetsdrag så som: impulsiv – analyserande, lugn- tempofylld, utåtriktad – 

inåtriktad. Det är vanligt att konflikter uppfattas som ett resultat av detta och följden blir att en 

ordentlig analys av konfliktsituationen uteblir. De allra flesta konfliktsituationer är inte 

resultatet av en individs personlighet, utan bottnar i organisationens sociala struktur och kultur 

i form av grupperingar. Organisationer är uppbyggda av en mängd olika individer med sina 

egna särdrag, därför kan inte personlighetsdrag stå som förklaring till konflikter i 

organisationer.  

 

5. Regler, förhållningssätt och normer – som externt konfliktreglerande.  

 

En av de viktigaste aspekterna av konflikter mellan eller inom organisationer är att de är 

begränsade av lagar och regler. Några av dessa är formella och medvetet uppsatta för att 

förhindra konflikter, andra är informella normer av ”tyst kunskap” som hjälper medlemmarna 

att förhålla sig till varandra. Konflikter uppstår i dessa situationer när reglerna bryts.  

Formella regler flyttar maktbasen från hot till legitimitet, vilket kan hindra från att konflikter 

uppstår (Katz och Kahn, 1978). 

 

6. Interaktionen mellan konfliktparter och kommunikationshinder – en egen process i 

konfliktsammanhang. 

 

Denna typ av konfliktbeteende hänvisar till de aktörer som ingår i konflikter inom 

organisationen och baseras på de tidigare nämnda kategorierna. Dock är interaktionen en 

process i sig och kommer här närmare att förklaras: Interaktion inom konflikter har visat sig 

följa ett mönster. Båda sidor tenderar att bete sig på liknade sätt i konflikten. Aktionen ger en 

liknade reaktion: om aktionen är tävlingsinriktad blir även reaktionen det; forcerande aktion – 

forcerande reaktion, undvikande aktion – undvikande reaktion etcetera. När konflikten följer 

detta mönster blir den ofta personlig för individerna och aggression tenderar att bli nästa steg. 

Enligt Katz och Kahn (1978) fungerar hot sämst för att få individer att samarbeta. Löften 

fungerar bättre då det spelar på en positiv attityd. Bäst fungerar villkorligt samarbete där ena 

parten visar sin vilja att samarbeta genom att ta första steget mot försoning, men samtidigt har 

ett krav i gengäld. 
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Walton och Dutton menar att olika enheter eller avdelningar inom organisationer kan tala 

olika ”språk” som leder till missuppfattningar. Det är inte ovanligt att grupperna tolkar 

missförstånden som ett resultat av den andra gruppens oförmåga att samarbeta eller att vara 

egocentriska. Grupperingarna leder till en ”vi – och – dom” retorik som fokuserar på det 

negativa hos ”de andra” istället för att tolka missförståndens uppkomst som ett resultat av 

gruppernas olika definition av situationen (Katz och Kahn, 1978). 

 

3.4.3 Sunda konflikter 

Hatch (2000) beskriver konflikter som sunda eftersom de uppmuntrar motstånd mot status 

quo och initierar förändringar. Hon menar även att vissa forskare ger konflikter beröm för att 

upprätthålla demokratin i och med att de uppmuntrar pluralism och respekt för mångfald. I 

organisationer där konfliktnivån är låg riskerar konsekvenser som groupthink, dåliga beslut, 

apati och stagnation uppkomma. 
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3.4.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

I den teoretiska referensramen presenteras en rad begrepp. Dessa kommer att tillämpas i 

analysen av Sverok och ge en bild av ett generellt socialt klimat inom organisationen. Med 

socialt klimat avses här den sociala struktur, kultur och beteendemönster som finns inom 

organisationen.  

 

Social struktur i organisationer behandlade begreppen differentiering och integrering som är 

relevanta för att få en inblick i Sveroks sociala klimat. Differentierade krafter i organisationer 

riskerar att bli ett problem där integrering kan vara en lösning eller början på en ond spiral där 

den istället förvärrar differentiering. Därför är viktigt att den sociala strukturen är uppbyggd 

på ett tillfredsställande sätt så att både medlemmar och organisationen kan utvecklas och nå 

de mål som avses nås. 

 

Kulturbegreppet behandlade olika nivåer inom organisationer; artefakter, gemensamma 

värderingar och grundläggande antaganden. Vidare beskrevs intern samverkan som förklarar 

hur medlemmarna bör agera i olika situationer för att hålla ihop kulturen och bibehålla 

organisationen. Dessa är av betydelse för att förstå de beteendemönster, tankesätt och 

känslostämningar som råder inom organisationen Sverok och ingår i det sociala klimatet.  

 

Avslutningsvis utvecklas kulturens beteendemönster i form av konflikter. Där beskrevs 

konflikter som en process, det vill säga att konflikter tenderar att hemsöka organisationen om 

de inte bearbetas. Fortsättningsvis beskrevs en konfliktmodell i sex kategorier som förklarar 

olika konfliktbeteenden i organisationer; (1) den sociala strukturen som faktor för 

konfliktbeteende, (2) intressekonflikt, (3) rollförväntningar/krav, (4) personkemi och 

individuella skillnader, (5) regler, förhållningssätt och normer, (6) interaktionen mellan 

konfliktparter och kommunikationshinder. För att förstå det sociala klimatet bör en insikt för 

konfliktskeenden finnas, så att organisationen kan förhindra att oacceptabla beteenden 

uppstår.
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4. RESULTAT 
”En av de största gåvorna du 

kan ge är att lyssna på någon! ” 

Anonym 

 

Här redovisas ett sammanfattat resultat som framkommit vid intervjuer med medlemmar i 

Sverok som förtydligas med citat. 

 

4.1 Tillväxt medför förändring 

Sedan Sverok startade 1988 har organisationen växt kraftigt, vilket gör att den idag upplevs 

som mer splittrad och formell för dem som varit med några år och sett förändringen. I takt 

med samhällets och organisationens utveckling har också kraven skärpts över vad som är 

tillåtet och vad som inte är det. En intervjuperson säger: 

 

”Vi känner ett större krav på oss från omvärlden att vara duktiga och korrekta och 

därför så finns det jättemycket regler.” 

 

Detta har lett till en önskan inom Sverok att ändra i den struktur som idag finns i 

organisationen. Några intervjupersoner talar om betydelsen av att satsa mer pengar på den 

interna verksamheten, där både föreningarna och distrikten behöver vägledning i form av 

utbildningar för att kunna sköta ekonomin och det administrativa arbetet. Detta behov är 

starkt enligt flertalet intervjupersoner, då de tar avstånd från att till exempel förknippas med 

andra stora organisationer som inte skött sin ekonomi som det förväntas: 

 

”Det värsta är att Sverok inte på nåt sätt är dåligt, om du går ut och kollar på andra 

ungdomsorganisationer.//…// Vi registrerar inte våra blommor som medlemmar, vi 

behöver inte det, det finns inget behov av det, det finns ingen politisk vinning för 

distrikten att skriva upp katten och hunden, men vi gör det däremot så lätt för folk som 

redan håller på med hobbyspel att få lite pengar för det, och det är ju inget fel, man 

tackar ju inte nej till pengar.”  
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4.2 Organisationens interna uppbyggnad – former, kontakter och kommunikation 

Alla intervjupersoner berättar att vid förändringsbehov inom Sverok så vänder sig 

medlemmarna till riksmötet, som hålls en helg en gång per år. Där samlas både 

föreningsaktiva, distriktsaktiva och förbundsstyrelsen tillsammans. Det går även att sitta 

hemma och lyssna på webbradion i direktsändning från riksmötet. Mötesanteckningar och 

protokoll förs noga och motioner röstas för eller emot med hjälp av majoritetsbeslut. Detta 

kan ses som en naturlig utveckling av organisationen, som från början var flexibel men nu 

upplevs som mer reglerad, enligt en av intervjupersonerna. Däremot säger en annan 

intervjuperson att flexibiliteten fortfarande finns kvar då riksmötets funktion är att lyfta fram 

det som behöver förändras och att det också är en plats där alla får göra sin röst hörd, antingen 

som ombud från sitt distrikt eller sin förening.  

 

Då en del av distrikten täcker ett större geografiskt område blir det en svårighet att hålla 

fysiska möten på grund av för höga kostnader och tidsbrist. Därför håller dessa distrikt oftast 

kontakten och möten mellan varandra via Internet: 

 

”Efter vad jag har hört så från tidigare år så brukar det gå ganska bra med dem med. 

Det är vissa som är lite okoncentrerade så att det i regel kan ta ganska lång tid emellan 

folk som säger någonting. Det tar ju längre tid att skriva än att prata, vilket gör det lite 

långsammare.” 

 

Distrikten beskrivs som öppna för organisationens medlemmar för de som vill prata eller 

engagera sig i någonting. Enstaka problem med kommunikationen kan ibland uppstå när 

distrikten kommunicerar via Internetbaserade möten och på forumet på Sverok hemsida. 

Sådana icke fysiska möten kan orsaka att överföringen av budskap blir misstolkade, enligt en 

intervjuperson. Eventuella felformuleringar kan ibland leda till missförstånd och 

Internetmöten kan ibland upplevas som okoncentrerade. Problemen med kommunikationen 

upplevs trots allt inte som alltför besvärande, då de menar att det alltid har gått att reda ut: 

 

” Om man inte riktigt tänker sig för när man skriver så kan man ju verka surare och 

grinigare än vad man är och då kan det missuppfattas. // …// Och det går ju alltid att 

reda ut. Det är bara, ja den mänskliga faktorn.” 
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En intervjuperson talar om upplevda problem i kommunikationen mellan olika instanser som 

arbetsgrupper och statens ungdomsstyrelse. Han menar dessutom att kommunikationen 

mellan förbundsstyrelsen och distrikten kan förändras till det bättre: 

 

”En sak som är självklar för till exempel förbundet, kanske inte distrikten känner till och 

så vidare.” 

 

Det har även uppstått kommunikationsproblem i situationer där ett oväntat problem måste 

lösas. I dessa situationer menar en intervjuperson att det är svårt att veta var de skall vända 

sig: 

 

”När inte allt går som förväntat så är det lite svårt att hitta rätt kanal för att veta var 

man ska framföra klagomål.” 

 

I den interna arbetsstrukturen är kontakten mellan de olika avdelningarna, enligt 

intervjupersonerna, väldigt begränsade och skälen till detta kan bero på ekonomiska och 

tidsmässiga faktorer. Många hävdar också att då distrikten är självstyrande och fristående från 

förbundsstyrelsen, så behöver det inte finnas så mycket kontakt annat än då det finns ett 

behov av hjälp eller stöd. En av intervjupersonerna förklarar relationen så här: 

 

”Förbundet erbjuder saker till distrikten för att underlätta deras arbete och distrikten 

hjälper förbundets föreningar med olika saker.”  

 

Vad gäller styrelsearbetet på förbunds- och distriktsnivå i Sverok, nämner två 

intervjupersoner att styrkan med Sverok är att styrelser byts ut med jämna mellanrum så att 

nya eldsjälar får en chans i Sverok. De menar att det är bra för organisationens utveckling och 

för att ständigt hålla liv i engagemanget. Dock beskriver en intervjuperson det som att det är 

viktigt att vara medveten om att det är ett ideellt engagemang: 

 

”Man måste alltid vara medveten om, speciellt som ordförande, att alla kanske inte 

prioriterar det lika högt. Det gör ju att man måste, alla måste få vara med egentligen på 

sina villkor, eftersom det verkligen är ett ideellt arbete och någonting man gör rent 

frivilligt och samtidigt så måste man alltid motivera alla att ha den här glöden och viljan 

att arbeta och brinna för det de gör. Samtidigt tycka att det är kul för att man har ju inte 
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pengar eller någon egen ekonomisk vinning som motivation som ett vanligt jobb, utan 

man måste ju ha en annan morot där.” 

 

På frågan om det förekommer formella belöningar och sanktioner i organisationen säger 

intervjupersonerna att det inte förekommer. En intervjuperson menar att det undviks att lyfta 

fram individer oavsett om de presterat bra eller dåligt inom Sverok. En annan tycker att det 

skulle vara förödande att utdela sanktioner, vilket skulle döda engagemanget. Istället är det 

viktigt att motivera medlemmarna att göra bättre ifrån sig. 

 

Samtidigt som det är viktigt att få in nya eldsjälar och ge utrymme för dem som varit aktiva 

längre inom Sverok, så borde det enligt en annan intervjuperson finnas någon form av strategi 

eller utbildning för att få alla medlemmar att se verksamheten ur ett större perspektiv: 

 

”Jag tror att vi går omkring och är blinda liksom utan att… det finns där mitt framför 

näsan men vi ser det inte bara. Det är väl det som är typiskt med strukturer, de är 

superstrukturer så de syns inte, liksom när jag tittar ut i rymden så ser jag inte 

vintergatan utan jag ser bara en massa stjärnor:” 

 

En intervjuperson säger att de som sitter i förbundsstyrelsen måste strukturera upp arbetet: 

 

”Ja man har ingen helhetssyn man vill ingenting utan det blir liksom bara lekstuga. // …// 

De som råkar ha makten i organisationen får utrymme att leka och det blir ingen struktur 

eller riktning, och medlemmarna liksom … ja man får ingen ledning.”  

 

4.3 Kontakten mellan avdelningarna 

Kontakten mellan förbundsstyrelsen och distrikten varierar och beror på olika faktorer. Vid 

problem med exempelvis ekonomin, påpekar några intervjupersoner att det går att vända sig 

till förbundsstyrelsen. En intervjuperson förklarar att genom att ha personliga kontakter i 

förbundsstyrelsen, som denne har, är det väldigt lätt att vända sig till dem. En annan 

intervjuperson fick god kontakt med förbundsstyrelsen då distriktet hade problem och fick 

hjälp av dem. En tredje intervjuperson anser att de har god kontakt med förbundsstyrelsen, 

men om allt flyter på bra för dem, så är de inte så beroende av den kontakten längre: 
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”De hjälper oss och vi skapar folk till deras nästa styrelse i stort sett. //…// förbundet är 

väl inte så beroende av oss annat än att få folk till nästa styrelse. // …// om det går bra 

för distrikten så är de helt oberoende av förbundsstyrelsen men om det inte går bra för 

distrikten så är de ofta beroende av förbundsstyrelsen eftersom de då hjälper till” 

 

En annan intervjuperson upplever inte mycket kontakt mellan distrikts- och förbundsstyrelsen. 

Kontakten uppstår mest vid behov av hjälp: 

 

”Vi kan kontakta förbundsstyrelsen lite om det skulle vara någonting vi behöver hjälp 

med. // …// Men det finns inget uttalat band så mellan oss.” 

 

En intervjuperson säger att kontakten mellan förbundet och distrikten är bättre idag än vad 

den har varit: 

 

”Jag tycker ju att det finns åtminstone en respekt som jag tyckte saknades runt 

millennieskiftet.” 

 

Det är påtagligt att en del distrikt inte har lika bra kontakt med förbundsstyrelsen som andra. 

Några intervjupersoner påstår att det förekommer sparsam kommunikation däremellan, medan 

en annan menar att det inte alls finns någon kontakt med förbundsstyrelsen. En intervjuperson 

menar att distriktet och förbundsstyrelsen oftast arbetar på var sin kant, detta trots att 

förbundsstyrelsen är till för att bolla idéer med. Han tror att det finns en önskan om mer 

kontakt, vilket resterande intervjupersoner också önskade: 

 

”För ibland sitter man väldigt frågande och vad är det egentligen de vill att vi ska göra? 

Så att den finns nog från mer än ett håll.” 

 

En intervjuperson berättar om ett tillfälle då det var problem med inre stridigheter, där en 

person bidrog med obehaglig stämning som sedan resulterade i att andra medlemmar inte ville 

delta i möten. Intresset för möten och andra uppslutningar mellan deltagarna försvagades då 

denne person inte tänkte ge med sig, trots tillsägelser. Nu i efterhand upplever han att de 

kunde ha tagit hjälp av förbundsstyrelsen, eftersom dessa är bra att ta kontakt med vid sådana 

problem. 
. 
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4.4 Demokratisk fostran och värdegrunder inom organisationen 

En viktig värdering inom Sverok är att främja den demokratiska fostran hos medlemmarna. 

Organisationen skall ha en öppen demokrati och alla skall ha lika rättigheter när det gäller att 

engagera sig i Sverok. Det skall vara enkelt att organisera sig och alla skall ha rätt att göra det 

på sina villkor. Det demokratiska synsättet är centralt i Sverok där alla i föreningarna är med 

och bestämmer vad som skall göras: 

 

”Vi främjar ju väldigt mycket den här demokratiska fostran hos våra medlemmar. //…// 

Alla ska kunna vara med i Sverok och kunna organisera sig i föreningar och just att det 

är väldigt enkla regler för allting” 

 

”Tjusningen i en sådan öppen demokrati som vi har, att alla idéer även om de inte går 

hem hos alla tas upp och diskuteras glatt.” 

 

I Sverok förväntas medlemmar inte vara trångsynta och konservativa. Egenskaper som 

pålitlighet och intresse för ideellt arbete värdesätts. Ett öppet diskussionsklimat är 

grundläggande, där medlemmar kan säga vad de tycker och tänker. En annan uppskattad 

egenskap är att kunna lägga ner mycket tid på det ideella arbetet. Eftersom det är ideellt är det 

också viktigt att hela tiden motivera och engagera människor och det fungerar bra med 

drivande personer som har en förmåga att få igenom saker och ting. Det framkommer att de 

värderande egenskaperna varierar beroende på intervjupersonerna. Engagemang är dock den 

egenskap som värderas högst: 

 

”Främst värdesätter vi väl engagemang, att man är engagerad i det man gör och man 

gör också vad man tar på sig.” 

 

”Visa väldigt stort engagemang och bete sig trevligt och vänligt mot andra personer så 

kan man stiga från ingenting till toppen på en gång.” 

 

4.5 Integrering av nya medlemmar 

Att komma in som ny i organisationen kan ibland vara komplicerat. Därför är det viktigt 

enligt intervjupersonerna att ta hand om nya medlemmar genom att bekanta sig med dem: 

 



 

Resultat 

 

39 

”Det kan ju vara lite svårt och greppa om man inte blir på något sätt faddrad in i 

organisationen eller vad man ska säga. // …// Om man inte vet riktigt spelreglerna så vet 

man inte själv vad man har för befogenheter och vad man själv kan göra.” 

 

Att vägleda de nya medlemmarna är viktigt för att undvika att stänga ute denne, från en redan 

tight och sammanhållen grupp. Det anordnas frekvent ordentliga ”kick-offar” där 

medlemmarna lär känna varandra och får chans till bättre sammanhållning som leder till bättre 

framtida samarbete: 

 

”Men vi försöker ha så mycket tid att träffas som möjligt också och inte bara göra 

styrelsearbete, en kick-off där vi gör något helt annat än just styrelsearbetet, just att man 

ska få träffa och få lära känna varandra. Det tror jag är väldigt viktigt.” 

 

4.6 Upplevelser av mentalitet och stämning inom organisationen 

Några intervjupersoner upplever att organisationen är ärlig och att medlemmarna vågar säga 

vad de tycker. De har en förhoppning att Sverok präglas av ärlighet med öppet 

diskussionsklimat, då de själva känner att de kan vara ärliga. Det framgår dock att 

”skitsnack”, en form av konfliktfullt beteende, kan förekomma i Sverok. Detta beteende är 

enligt en intervjuperson vanligt förekommande i både formella och informella grupper och 

inte bara inom Sverok: 

 

”Ja oftast är det väl vem som gjort vad och vem som inte gjort vad och man vågar inte 

säga till personen i sig att jag tycker att du gjort det felet och man går runt och snackar 

bakom folks rygg osv.” 

 

Två andra intervjupersoner menar att det inte finns så mycket ärlighet i organisationen alls. 

Inom organisationen förekommer mycket ”skitsnack” och ärlighet beskrivs som något som 

inte förekommer i stor utsträckning: 

 

”Sverok är… speciellt när man sitter i olika distrikt och på styrelsenivå och så vidare så 

det går väldigt mycket skitsnack runt omkring och ärlighet är väl någonting som kanske 

inte existerar alltför mycket.” 
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* Cloak and Dagger är en tecknad serie om en superhjälteduo som råkat ut för olagliga experiment, där den ena förvandlats till en mörkervarelse med 

enorm kappa (Cloak) och den andra till en änglaliknande varelse med ljusknivar (Dagger). Tillsammans kämpade de för att hjälpa missbrukare och 

kriminella från ondska. Den närmaste svenska betydelsen av ”Cloak and Dagger” är att det skulle vara en romantisk kriminalroman där ”cloak” är en 

romantisk hjälte med stor kappa och ”dagger” syftar på intriger som ofta slutar med en kniv i ryggen. Figurerna har på svenska kallats Manteln och 

Dolken, vilket tydligt har förlorat en del i översättningen (www.wikipedia.org) 

”Det enda man kan göra genom att hela tiden försöka vara ärlig och säga vad man 

tycker och tänker men det är någonting som är lite svårt i Sverok” 

 

De flesta intervjupersonerna är överens om att ”skitsnack” förekommer inom Sverok, men till 

vilken grad och hur det påverkar organisationen och dess medlemmar råder det skilda 

meningar om. Vad som kan utrönas är att de personer som varit aktiva medlemmar en längre 

tid anser att detta förekommer i större utsträckning och att det påverkar organisationen mer än 

vad de nyare medlemmarna tycker. Under intervjuerna framkom att ”skitsnack” främst 

förekommer inom styrelser och på diskussionsforumet på Sveroks hemsida. Forumet är till för 

medlemmarna, där de kan uttrycka sina åsikter och diskutera verksamheten med varandra. Det 

framkommer dock att umgängestonen i forumet inte alltid är kamratligt: 

 

”Forumet var vår största diskussionsyta och där går vissa personer in och är väldigt, 

väldigt, väldigt nedvärderande och använder sig av en retorik som avskräcker från att 

uttrycka åsikter” 

 

En annan intervjuperson menar att avvikande åsikter följs av ”skitsnack”: 

 

”Precis som i alla grupper så kan det ju säkert bli skitsnack och sådant om någon har 

väldigt avvikande åsikter” 

 

Andra former av konfliktfullt beteende är de ”rävspel” som förekommer; grupperingar där 

individer medvetet för andra bakom ljuset för egen vinning. Detta förekommer så väl som lek 

mellan individer, men även på ett allvarligare plan inför exempelvis riksmötet. De flesta 

intervjupersoner uppger dock att det sker på ett kamratligt sätt som de uppfattar som roligt: 

 

”Det är alltid lite roligt cloak and dagger* spel på riksmötena och sådant där, men 

överlag är organisationen ärlig” 
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”Det förekommer ju en hel del rävspel och det tror jag är själva naturen av gamen 

egentligen så att man utnyttjar sitt taktiska tänkande…// att man på något sätt försöker 

optimera omständigheterna för sig själv… vilket då kan göra det sämre för andra” 

 

En intervjupersons åsikt är att medlemmarna inte är ärlig och uttrycker sina åsikter på grund 

av rädsla. Han upplever att oliktänkande inte accepteras av andra i organisationen: 

 

”Liksom det är ingen som vill uttrycka en åsikt och sen få tre personer som säger att du 

är dum i huvudet för att man har den åsikten, då uttrycker man inte åsikten” 

 

Stämningen inom organisationen uttrycks dock av majoriteten som god, där relationerna 

mellan de olika avdelningarna är kamratliga och stöttande. Umgängestonen beskrivs som 

hjärtlig och positiv, men att det kan uppstå häftiga diskussioner. I de fall stämningen blir 

sämre beror det ofta på personliga motsättningar. Det ideella arbetet brukar livas upp med 

skämt och bus mellan distrikten på exempelvis möten och andra träffar, samt roliga historier 

om människor i organisationen som sagt något dumt eller gjort något misstag: 

 

”Alla tycker ju egentligen om att hålla på och plotta och göra intriger och sen typ sätta 

saker på sin spets och se lite vad som händer.” 

 

En intervjuperson menar däremot att organisationens medlemmar agerar naivt, både i 

diskussioner och när det handlar om att ta kritik: 

 

”Det är väldigt mycket hävd behov i Sverok och det gör att man inte kan säga att man 

har fel för då är man svag och ingen vill vara svag i Sverok man ska hela tiden ha rätt. 

//…// Man tar allting väldigt personligt i den här organisationen.” 

 

4.7 Visionen om trivsel och sammanhållning 

Sveroks vision är att alla skall vara trevliga mot varandra och att må bra. Det skall vara kul att 

engagera sig och känna att man kan åstadkomma någonting. Flertalet intervjupersoner 

förklarar dock att Sverok är dåliga på att visa uppskattning och att det är någonting 

organisationen måste bli bättre på: 
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”Sverok är nog inte så bra egentligen på att visa uppskattning så.” 

 

”Vi i Sverok är dåliga på att ge beröm när vi gör något bra så säger oftast ingen något. 

Men om vi råkar göra något fel så kan man räkna med ett antal hårda ord” (Riksmötet, 

060312) 

 

Dock talar en intervjuperson om att det visst visas uppskattning inom Sverok och att det är 

viktigt att hela tiden uppmuntra andras arbete, så de blir uppskattade för det arbete som utförs: 

 

”Man känner alltid att det finns uppskattning för det man gör.” 

 

Det nämns att ”vi-känsla” är viktigt inom organisationer. I Sverok talas det om betydelsen av 

att känna sig som en ”Sverokare”.  Dock påpekar intervjupersoner att det enbart finns en 

begränsad vi-känsla i organisationen: 

 

”Vi-känslan finns med de som man jobbar ihop med. Den sträcker sig inte vidare till 

något annat distrikt eller till förbundsstyrelsen.” 

 

Två andra intervjupersoner menar att det inte alls förekommer någon ”vi-känsla” i Sverok.: 

 

”Sverok har en stor avsaknad av vi- känsla.” 

 

”Vi har ingen vi-känsla och ingen värdegrund, anledningen till att vi håller ihop är för 

att man kan få cash för det” 

 

4.8 Grupperingars roll och påverkan 

Det är intressant att se om det förekommer olika grupperingar inom organisationen och hur de 

i sådana fall ter sig. Ett sätt att få intervjupersonerna att prata om detta var att leda in samtalet 

på huruvida någon eller några av verksamhetsgrenarna ”sticker ut” mer än de andra. Svaren 

visar att de flesta kunde finna att någon eller några verksamhetsgrenar ”stack ut”, men vilka 

dessa var rådde det stor oenighet om, inte minst då definitionen av att ”sticka ut” har tolkats 

olika av intervjupersonerna. Någon tyckte att airsoft och paintball låg lite längre ifrån de 

övriga verksamhetsgrenarna, en annan intervjuperson tyckte att lajvföreningarna stack ut 
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mest. En tredje person ansåg att datorspelarna stack ut mest för att de var så många, men även 

att ”distriktarna” (distriktsaktiva) ”stack ut” eftersom de syns och hörs mest.  

 

När intervjupersonerna talade fritt framkom att det finns olika grupperingar inom den aktiva 

delen av Sverok där en del påtalade gamla fraktioner som varit i konflikt ett par år tidigare, 

men som fortfarande finns kvar och verkar inom förbundet. Även om konflikten tunnats ut 

verkar dessa grupperingar fortfarande inte lagt sig efter de sår konflikten orsakat. Personer 

som inte varit med i organisationen längre än ett par år förefaller inte ha tagit till sig av denna 

konflikt, även om de har hört talas om den. Vidare talas det om att det på distriktsträffarna 

förekommer olika grupperingar där vissa medlemmar har mer ”status” än andra och att det 

finns ett ”innegäng” som är bra att känna. Detta ”populära gäng” stänger inte ut andra men de 

har fått en sorts aura som gör att andra aktiva ser på dem med aktning.  
 

Inom Sverok vill fler aktivt engagera sig i förbundsstyrelsen än i distriktsstyrelserna.  

Intervjupersoner talar om en lista som finns formulerad på forumet på ”trovärdiga personer” 

med ”status” vilka är viktiga att känna: 

 

”Så räknades upp ett antal namn då med olika trovärdighetspoäng då eller vad det nu 

kunna, eller vad det nu var de kallade det för. Så de människorna är uppenbarligen 

viktiga att känna.” 

 

En intervjuperson säger att de äldre medlemmarna är mer respekterade än de nya som 

kommer in i Sverok. En annan funderar på om det finns skillnader i hur medlemmar ser på 

förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen: 

 

”Jag tror inte att det är så, men ibland tror jag att många kan känna att förbundsstyrelsen 

ser sig som lite mer än andra.” 

 

Från förbundsstyrelsen finns en medvetenhet om hur medlemmarna ser på dem: 

 

”Men det är ändå nåt sorts underliggande där om den elaka förbundsstyrelsen som folk 

lite skämtsamt håller på men samtidigt så vet man ju att det tidigare har funnits konflikter 

och det inte alls är jättekul när folk håller på och skämtar så, men jag skulle säga att det 

är i grunden kamratlig.” 



 

Resultat 

 

44 

Innan riksmötet förekommer så kallade ”konspirationsmöten” där olika grupper samlas och 

diskuterar de frågor som de anser är viktigast. Vid flera tillfällen nämns styrkan i att vara 

många för att förändra något i organisationen: 

 

”Sverok har nog ganska mycket grupperingar och så, som tycker olika saker. Det är 

väldigt många som går runt och pratar med varandra. // …// Man går visserligen till en 

grupp där man själv känner att man tillhör eller till dem som man har liknande åsikter 

med.” 

 

Under riksmötet fortsätter diskussionerna inom grupperna i så kallat ”korridorprat” där de 

samlar sig och bestämmer vem som skall ta till talarstolen och framföra gruppens åsikter.  

 

Ett flertal av intervjupersonerna såg det som en svaghet att organisationen har dessa 

uppdelningar. Det nämndes att det var grupperingarna som låg bakom de problem med 

”skitsnack” som också förekommer, där medlemmar nervärderar andra aktiva om de har en 

avvikande åsikt: 

 

”Någonting som jag tycker är dåligt med Sverok är mycket att … att det är så grupperat 

på något sätt. Det är väldigt grupperat mellan ja… mänskliga grupper alltså, de som 

tycker så är en grupp och de som tycker si är en annan grupp.” 

 

4.9 Extern konflikt 

Under de åren Sverok funnits har de varit parter i några externa konflikter. En tidig konflikt 

rörde rollspelandet och huruvida detta var farligt eller inte. Två personer som skrivit om 

rollspelande åkte runt i Sverige och talade med främst dagisbarn om hur skadligt det var att 

syssla med krigslekar och rollspel. De hade i sin bok ”De övergivnas arme” gjort kopplingar 

mellan rollspelande och nazism. Sverok kontaktade dessa personer för att få en förklaring och 

upplevde att enda sättet att reda ut situationen var att besvara kritiken och förtydliga vad de 

gjorde inom sitt förbund. Krisen beskrivs att ha övergått till en framgång eftersom påhoppen 

väckte en gnista hos medlemmarna och fick dem att arbeta hårdare för att bli accepterade i 

samhället. Intervjupersonerna upplever att Sverok som organisation inte behöver motivera sin 

existens i samma utsträckning som innan krisen: 
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”Så länge folk inte förstår vad vi gör så kommer de ju att kunna ha vilka fördomar 

som helst och vad kan vi göra åt det?” 

 

Ytterligare en extern konflikt skedde i samband med det av media kallade ”Styckmordet i 

Halmstad” (www.hd.se). Det framkom att offret utövade lajv, vilket intervjupersonerna 

upplever att media utnyttjade för att öka intresset kring händelsen. Roll och lajvspelandet 

framhölls återigen som något farligt, kanske till och med som djävulsdyrkande. Media uppges 

ha ringt till medlemmar och ställt stötande frågor, vilket upprörde många medlemmar. En 

intervjuperson förklarar att dåvarande förbundsstyrelse reagerat snabbt på händelsen och 

upprättade kriscenter och tog även personlig kontakt med de personer som media pratat med. 

De skickade även ut pressmeddelanden där de ville få det klargjort att mordet inte på något 

sätt hade med lajv och rollspelande att göra:  

 

”Det var ju bara ett fult knep av dagsblaskorna för att sälja lösnummer liksom och ganska 

snabbt så tog de flesta tidningar och bad om ursäkt i tidningarna. // … // Det var en ganska 

häftig grej som faktisk hände då… vi lyckades avvärja en kris som kändes väldigt jobbigt 

för många då.” 

  

”Vi lyckades bra med det här informationsarbetet och var med i media och i tv och i 

tidningar och lite överallt och fick bra kontakt med myndigheter.” 

 

Intervjupersonerna upplever att förbundet klarat av att förhindra även denna externa kris och 

en intervjuperson förklarar att det stärkte dem: 

 

”Vi var med om en väldigt kort kris som stärkte oss för nu är vi förberedda och vet hur vi 

ska hantera det på sikt, så det stärkte väl oss som förbund då.” 

 

4.10 Interna konflikter som föranlett splittring och dåligt klimat 

I början av 2000- talet var det stormigt runt förbundet, några intervjupersoner berättar om en 

rörelse som var emot all typ av anställning inom organisationen (”anställningskonflikten”) 

och ansåg att allt skulle skötas ideellt. Stämningen blev jobbig och splittrade förbundet. Det 

blev en stark polarisering distrikten emellan och mellan distrikten och förbundsstyrelsen: 
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”Jag kan inte riktigt säga vad det var men stämningen blev ju i alla fall väldigt dålig, 

både inom distrikten och mellan distrikten och förbundet.” 

 

Ett par intervjupersoner menar att konflikten ledde till att förbundet på senare år blivit mer 

eller mindre handlingsförlamade inför risken att bli kritiserade av distrikten och att detta finns 

kvar idag, i mindre utsträckning: 

 

”Redan förra året skulle jag säga att det fanns en form av anställningsfobi. Det spelar 

ingen roll hur mycket arbete det finns, så skulle i princip någon gå i döden innan man 

anställde någon till, ha, ha.” 

 

En stor konflikt angående vem som skulle vara ordförande (”ordförandekonflikten”) satte hela 

förbundet i gungning. Organisationen delades upp i olika fraktioner som stod mot varandra 

och många upplevde att de var tvungna att välja sida vilket ledde även här till en splittring 

både inom förbundsstyrelsen och mellan förbundet och distrikten. Den slutgiltiga styrelsen 

blev en blandning av de två fraktionerna vilket förde konflikten rakt in i styrelsen. Det ledde 

till att två förtroendevalda hoppade av förbundsstyrelsen med motiveringen att de inte trivdes:  

 

”Men det var några år i början av 2000 – talet som det var ganska stormigt kring vem 

som skulle vara ordförande och väldigt uppdelat i grupperingar men det… och det… det 

är liksom inte någonting som har hänt specifikt på grund utav det, men det är ändå 

någonting som varit negativt för organisationen att det varit så pass mycket fraktioner.” 

  

”Och då blev det på något sätt en färdig konflikt redan in i styrelsen. //…// Det var nog 

det som till slut fick två personer att till slut hoppa av styrelsen.” 

 

En intervjuperson talar om härskartekniker som användes i styrelsen: 

 

”Det handlade om att man hade diskussioner där vissa personer var uteslutna, man hade 

taktiska val på styrelsemötena alltså man använde sig ofta av härskartekniker för att 

förringa folks åsikter.” 
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Förbundets egen tidning, Sverox, utgjorde en källa till konflikt när ett kontrakt skulle 

förhandlas fram om vilka som skulle få ansvaret över tidningen. Den sida som slutligen vann 

hade enligt den andra sidan brukat orent spel: 

 

 ”Det kan ha varit så att det fanns orent spel, jag vet inte. Men jag skulle också säga att 

det var förändringsideer och att ändra på någonting ifrån hur det har varit, det brukar ju 

kunna ställa till med friktion, och det gjorde det.” 

 

En intervjuperson ger sin bild av de konfliktfyllda åren i Sverok: 

 

”Mycket hände det året som egentligen Sverok aldrig reflekterat eller ventilerat, mycket 

saker som är väldigt på gränsen till förskingring och gränsen till kompis… äh vad ska 

man säga… till att folk premierade sina vänner och pissade på fiender liksom. Den 

stämningen har tror jag format Sverok mer än något annat i våran historia.” 

 

En annan väljer att inte kommentera händelserna utan ser hellre framåt: 

 

”Ja du… jag kan säga så här… mitt intresse har aldrig legat i det som varit liksom 

bakom oss, utan jag har alltid tittat framåt, så att Sveroks historia är för mig väldigt… 

jag kan väldigt lite om det” 

 

4.11 Interna konflikter inom distrikten 

Inom distrikten har det förekommit mindre konflikter. En av de vanligaste förekommande 

handlar om spelverksamheterna; huruvida de får samma stöd och ekonomiska hjälp, om alla 

grenar verkligen skall få finnas inom Sverok och om de kan identifiera sig med varandra 

tillräckligt för att samsas under samma förbund. 

 

Andra befintliga konflikter är ofta arbetsrelaterade och gäller framförallt det administrativa 

arbetet. Eftersom distrikten är beroende av landstingsbidragen är det högsta prioritet att dessa 

ansökningar kommer in och är ordentligt utförda. Detta har inte alltid lyckats. Ett par 

intervjupersoner berättar om ett distrikt som trots att de hade en egen kanslist anställd, 

missade att skicka in bidragsansökan till landstinget. 
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Ytterligare ett problem inom distrikten är när aktiva medlemmar plötsligt blir inaktiva. I 

intervjuerna framgår att då ett arbete bygger på ideellt engagemang finns det alltid risker. 

Aktiva medlemmar som valts in i förtroendepositioner kan plötsligt försvinna eller drastiskt 

dra ner på den tid som de har att ge förbundet av olika orsaker. Intervjupersonerna har nämnt 

faktorer så som att plötsligt flytta, få ett fast arbete, personliga tragedier eller bara förändrade 

prioriteringar. När någon eller några inom styrelsen blir inaktiva kan det förorsaka problem 

för distriktet. I ett distrikt hade inaktivitet hos någon eller några medlemmar resulterat i att 

betalningar och bokslut halkat efter, som två år senare fortfarande inte riktigt återställts.    

 

4.12 Personkemi och konflikter 

På frågan varför konflikter uppkommit i Sverok har intervjupersonerna likartade åsikter. 

Personkemi anses vara grunden till de flesta av organisationens interna konflikter. Förbundet 

är stort och även om spelintresset för dem samman, så finns det lika många personligheter 

som medlemmar i förbundet, vilket anses vara förklaringen på att meningsskiljaktigheter är 

vanligt förekommande: 

 

”Ja det har ju funnits en del så att säga personliga motsättningar där det har varit… nu 

tänker jag på riksmöten t.ex. där det varit väldigt mycket falanger som varit emot 

varandra” 

 

”I vissa fall funkar inte personkemin rakt av heller och det är något man får lära sig leva 

med och försöka reda ut” 

 

”Det mesta handlar egentligen om meningsskiljaktigheter, jag tycker si och du tycker så 

och därför har du fel och jag rätt” 

 

Organisationen har inte upprättade strategier för hur eventuella konflikter skall behandlas. 

Varje avdelning löser själv sina konflikter. Däremot håller förbundsstyrelsen kurser i 

gruppdynamik vilket kan vara ett sätt att aktivt arbeta mot konflikter. En intervjuperson 

nämnde att det skulle anordnas en ”kick – off” för ordföranden där det skulle ingå 

konflikthantering.   
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De intervjupersoner som hade upplevt konflikter inom sin styrelse hade bemött detta på 

liknande sätt, genom en öppen styrelsemiljö där man försökt att diskutera fram en lösning 

tillsammans. Det uppgavs att det inte alltid fungerat och att det förekommit avhopp i fall där 

medlemmar haft för skilda åsikter. 
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5. ANALYS 
”Ett problem 

är början på en lösning” 

Okänd 

 

Analysen utgår från Scheins modell om kulturnivåer och Katz och Kahns konfliktmodell med 

kompletterande kategorier från Walton och Dutton. Scheins modell innefattar alla former av 

synliga artefakter såsom organisationens struktur till värderingar och antaganden som 

påverkar medlemmarna i deras handlingar, känslor och uppfattningar. Därmed kan teorier 

om social struktur, socialisation och intern samverkan tillämpas på Scheins modell om 

kulturnivåer. Genom att utgå från Scheins modell om kulturnivåer förtydligas hur Sveroks 

uppbyggnad och beteendemönster ser ut och hur det påverkar medlemmarna. Katz och Kahns 

konfliktmodell som kompletteras med Walton och Dutton tydliggör varför konflikter uppstår 

och hur de tar sig i uttryck. Analysavsnittet hanterar endast teori och resultat. 

 

5.1 Organisationen Sverok utifrån Scheins modell om kulturnivåer 

Som det beskrivits i teorin, är kärnan i en organisations kultur de grundläggande antagandena, 

som påverkar de värderingar medlemmarna håller levande i deras handlingar och dessa i sin 

tur synliggörs i organisationens artefakter. Samtidigt som artefakterna påverkas av de 

värderingar som råder i kulturen, kommer artefakterna uppfattas på ett sätt utifrån de 

värderingar och antaganden som skapat dessa, eftersom de uttrycker kulturens identitet.  
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5.1.1 Artefakter 

Social struktur inom organisationer beskrevs av Weber som arbetsfördelning, makthierarki 

och formella regler. Arbetsfördelningen delar upp organisationens medlemmar i olika 

avdelningar, i Sveroks fall är de aktiva uppdelade mellan olika geografiska områden. Varje år 

väljs styrelser till Sverok, vilket kan innefatta både nya och gamla medlemmar. Denna 

förändring ses som utvecklande och som en styrka hos Sverok. Ett flertal av 

intervjupersonerna påpekade dock att det behövs mer utbildning än vad som finns idag för att 

kunna genomföra ett bra arbete i distriktsstyrelsen och för att se organisationen i dess helhet. 

Många aktiva har inte någon kunskap om styrelsearbete när de blir invalda vilket har lett till 

problem främst inom de administrativa områdena. Dessutom upplevs det ibland svårt att veta 

var de skall vända sig vid eventuella problem. 

 

Webers makthierarki beskriver rättigheten att kunna belöna och genomföra sanktioner mot 

organisationens medlemmar. Inom Sverok finns inget formellt belönings- och 

sanktionssystem men intervjupersonerna efterlyser mer uppskattning för det arbete de utför. 

Eventuella belöningar kan i vissa situationer förekomma i form av bidrag till projekt eller 
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liknande. Några anser att det varken existerar belöningar eller sanktioner i organisationen. 

Schein och Weber menar att varje organisation bör utveckla ett system för belöningar och 

sanktioner, för att skapa disciplin och ordning. Ett belönings- och sanktionssystem är i varje 

organisation nödvändigt då det ger riktlinjer om rätt handlande för medlemmarna.  

 

Formella regler syftar till att integrera de olika delarna inom en organisation genom 

exempelvis policydokument och handlingsplaner. Under intervjuerna framkom det att Sverok 

uppfattas ha mycket regler. Några ser dock detta som en nackdel då organisationen blir 

byråkratisk och formell. Andra anser att organisationen trots de formella reglerna lyckats hålla 

sig flexibla. 

 

Mycket av kommunikationen i Sverok sker via Internet. I intervjuerna framkom det att 

avsaknaden på kroppsspråk och mänskliga signaler ibland kan orsaka missuppfattningar. 

Walton och Dutton menar att i sådana situationer är det inte ovanligt att tolka den andres 

missförstånd som ett resultat av dennes oförmåga att samarbeta. Intervjupersonerna menar 

dock att de alltid lyckats reda ut de missförstånd som har uppkommit i mötena via Internet. 

 

Stämningen inom Sverok uttrycks i grunden som god, kamratlig och stöttande. Häftiga 

diskussioner kan förekomma, dock beskriver intervjupersonerna umgängestonen som hjärtlig 

och positiv. Arbetet i organisationen livas upp med roliga historier om vad medlemmar sagt 

och gjort. Det är acceptabelt att exempelvis skämta, busa och ”intrigera” med varandra. Enligt 

Scheins teori om intern samverkan med avseende på normbildande av relationer, skapar 

medlemmarna samförstånd om vilken umgängeston som är acceptabel i organisationen.  

 

Många intervjupersoner menar att det förekommer ”skitsnack” inom Sverok. Med ”skitsnack” 

menas att prata bakom ryggen på andra medlemmar, det vill säga att inte våga uttrycka vad de 

egentligen tycker och tänker till den personen som det berör. ”Skitsnacket” fungerar enligt 

medlemmarna, nedvärderande mot dem som har avvikande åsikter. Detta påstås av en 

intervjuperson vara en naturlig företeelse som uppstår i både informella och formella grupper 

i samhället och inte bara inom Sverok. Det förekommer även ”rävspel” som har till avsikt att 

medvetet föra andra grupper bakom ljuset för egen vinnings skull. Bang menar att 

motsättningar mellan grupper leder till polarisering där de tenderar att se den ”andra” gruppen 

utifrån negativa aspekter och förmodligen håller sin identitet levande genom att profilera sig 
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mot andra. ”Skitsnacket” förekommer också öppet på det forum som finns på Internet för 

medlemmarna i Sverok. 

 

”Konspirationsmöten” och ”korridorprat” förekommer där grupper samlas och diskuterar 

viktiga frågor de vill förändra på riksmötet. Intervjupersonerna berättar att de går till en grupp 

de känner att de tillhör. En förklaring till varför det finns subgrupper, som Hatch nämner, är 

att människor ofta söker sig till andra människor de uppfattar som likasinnade. Denna 

förklaring grundar sig på mellanmänsklig dragningskraft, och menar att de människor som har 

benägenhet att söka sig till likasinnade, bidrar till differentiering från andra subgrupper i 

organisationen. Dessa ”konspirationsmöten” och ”korridorprat” som förekommer bidrar till 

upprätthållandet av uppdelningen mellan olika grupper.  

 

5.1.2 Gemensamma värderingar 

Några av Sveroks värderingar är att alla medlemmar skall vara trevliga mot varandra, må bra 

och känna att det är kul att engagera sig. En övergripande och relativt gemensam värdering 

inom Sverok är att bli bättre på att visa varandra uppskattning, då de arbetar ideellt. Detta togs 

även upp på riksmötet 2006 där en motion om detta röstades igenom och blev till ett 

gemensamt mål för organisationen. 

 

Det framkommer i intervjuerna att olika egenskaper värdesätts. De egenskaper som nämndes 

var; pålitlighet, intresse för ideellt arbete eller att vara drivande och motivera andra 

medlemmar eftersom ideellt arbete inte ger belöningar på samma sätt som lönearbete. 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att engagemang värdesätts högst. Detta är sannolikt en 

gemensam värdering som finns inom organisationen. En person menar att ärlighet inte 

existerar på grund av att oliktänkande inte accepteras i organisationen. I Sveroks fall utsätts 

dessa personer för sanktioner i form av ”skitsnack”. Sociala normer är förenade med 

sanktioner och utövar inflytande på beteendet i specifika situationer. Dessutom hävdas att 

organisationens medlemmar agerar naivt, både i diskussioner och när det handlar om att ta 

kritik. Att erkänna misstag innebär att visa sig svag. Detta anses av en intervjuperson vara en 

övergripande norm i organisationen. 
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5.1.3 Grundläggande antaganden 

En paraplyorganisation är en sammansättning av olika organisationer. I Sveroks fall rör det 

sig om olika verksamhetsgrenar som ingår i samma förbund. De är även uppdelade 

geografiskt i åtta olika distrikt. Enligt Hatch kan det leda till att organisationens olika delar 

blir differentierade från varandra och riskerar tappa känslan av samhörighet. Ett motmedel 

mot differentiering är integrering genom ledningsgrupper, alternativt att förminska de 

differentierande tendenserna genom självstyre från de olika undergrupperna. Genom att låta 

varje distriktsstyrelse vara självstyrande hanterar Sverok sitt integrationsproblem. De flesta 

distrikten vill klara sig själva och ser det som en av de viktigaste aspekterna i Sverok då de 

menar att de är självstyrande och fristående från förbundsstyrelsen. Dock uppger flera 

intervjupersoner att det finns en önskan om mer kontakt eftersom de upplever det svårt att 

veta vilka förväntningar som finns på dem i distriktet. 

 

Det påstås även att det är viktigt att känna personer med ”status” som betraktas som ansedda 

personer i organisationen. Det talas om ”vissa” personer som har mer att säga till om än 

andra, vilket kan bero på om personerna varit med länge och fått pondus eller är omtyckta av 

andra i organisationen. Det antyds i ett par intervjuer att förbundsstyrelsemedlemmar har 

högre ”status” än resterande medlemmar. Det framkommer även att det finns ”innegäng” som 

är bra att känna. Schein förklarar att en viktig del i den interna samverkan är det faktum att det 

i varje organisation måste framgå tydligt hur makt, auktoritet och inflytande fördelas. Dock 

menar Abrahamsson att makt, auktoritet och inflytande aldrig kan fördelas jämlikt mellan 

medlemmarna inom en organisation. Han pratar om att det finns en hierarki inom alla 

organisationer och att den inte kan önskas bort. 

 

Det framkommer i några intervjuer att det är viktigt att ta hand om nya medlemmar så att de 

kommer in i den nya positionen. Det sker vanligtvis genom ”kick-offar” som introducerar den 

nya medlemmen. Schein tar upp socialisationsproblemet och menar att kulturen bara 

överlever genom att de nya medlemmarna får ta del av organisationens kärna, och detta sker 

när den nye medlemmen fått en mer trovärdig ställning. Eftersom Sverok bygger på 

demokratiskt styre är det också viktigt att det förs vidare till nya medlemmar. 

 

Det framkommer att en vi-känsla är viktig inom organisationen, känslan att vara en 

”Sverokare”.  Den känslan framställs som begränsad eller inte existerar alls inom Sverok. Vi-
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känslan upplevs bara existera inom de av strukturen uppdelade grupperna/avdelningarna. 

Exempelvis distrikten har en egen vi-känsla som inte sträcker sig till något annat distrikt eller 

till förbundsstyrelsen. Hatch förklarar att när organisationen delas upp i undergrupper kan de 

olika grupperna/avdelningarna skapa en egen identitet (vi) och de andra 

grupperna/avdelningarna blir ”dom”. Distrikten har även dragits med ett par återkommande 

problem som handlar om spelverksamheterna skall få samma stöd och ekonomisk hjälp. Även 

om alla verksamhetsgrenar skall få finnas med i Sverok och om de kan identifiera sig med 

varandra. Maltén menar att för att skapa en vi-känsla så är det viktigt att skapa gemensamma 

mål och normer både för den lilla gruppen såsom organisationen i sin helhet. Här avses att 

avsaknaden av en vi-känsla i organisationer bidrar till differentiering av subgrupper som 

upprätthålls genom ett ”vi och dom” perspektiv. 

 

Kommunikationen med omgivningen har stärkt förbundet. Kriser som uppstått med 

exempelvis media har kunnat hanteras bra. Schein menar att en organisation kan utmärkas av 

många subgrupper, men när en gemensam kris uppstår, kommer den gemensamma kulturen 

träda fram. Sverok har stundom präglats av intriger och konflikter. Då externa kriser uppstått 

där organisationen upplevt stort tryck från omgivningen, har dessa hanterats så fort de 

uppkommit genom samarbete och kämparglöd. Schein menar likaledes att organisationens 

ideologi som är en del av den interna samverkan, har en funktion som vägleder 

organisationens medlemmar i svåra situationer.  
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5.2 Sverok utifrån Katz och Kahns konfliktmodell 

 

5.2.1 Social struktur som faktor för konfliktbeteenden 

Konflikten angående vem som skulle vara ordförande (”ordförandekonflikten”, s 46), där 

organisationen delades upp i olika fraktioner som stod mot varandra, upplevde många att de 

var tvungna att välja sida. Det ledde till en splittring både inom förbundsstyrelsen och mellan 

förbundet och distrikten. Denna konflikt kan kopplas till att det blivit en, som Bang uttrycker 

det, polarisering mellan två subgrupper. Enligt Katz och Kahn kan den här typen av konflikt 

leda till en prioritering att vinna över de andra. En spänning växer fram mellan grupperna som 

befäster ranking och ledarskap, trycker ner avvikande idéer och framhåller den egna gruppen 

framför den andra. I slutändan kan verbala attacker och hämndaktioner synliggöra de öppna 

konflikterna, vilket har beskrivits i intervjuerna genom härskartekniker. 

 

5.2.2 Intressekonflikt 

En av konflikterna rörde huruvida organisationen skulle ha anställda medlemmar eller inte 

(”anställningskonflikten”, s 45). Här framgick att organisationen hade olika värderingar i 

frågan vilket resulterade i splittring mellan distrikten, mellan distrikten och förbundet och 

även inom förbundsstyrelsen. Katz och Kahn menar att mål som utesluter varandra i en 

organisation leder till konflikter.  

 

Organisationens interna tidning, Sverox, utgjorde en källa till konflikt där olika grupper 

försökte få tillgång till tidningen. Katz och Kahn pratar om att samsas om gemensamma 

resurser kan vara en svårighet i organisationer då det kan leda till att parterna medvetet 

försvårar för varandra för att själv få tillgång till de i fallet, aktuella resurserna. 

 

5.2.3 Rollförväntningar och krav 

Det framgick i resultatet att medarbetare har misskött sina uppgifter eller plötsligt blivit 

inaktiva vilket lett till att andra medlemmar måste ta tag i deras uppgifter. Här ligger en 

potentiell konflikt. Enligt Katz och Kahn kan rollförväntningar bli en rollkonflikt om inte 
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positionen är väl definierad för både den enskilde individen samt dess omgivning i form av 

exempelvis avdelningar och ledning. 

 

5.2.4 Personkemi och individuella skillnader 

Personkemi förklaras av intervjupersonerna vara grunden till de flesta interna konflikter inom 

organisationen. Det stora antalet medlemmar medför många olika personligheter där 

meningsskiljaktigheter är vanligt förekommande. Walton och Dutton (Katz och Kahn, 1978) 

ställer sig kritiska till detta och menar att de flesta konflikter inom organisationer inte 

uppkommer på grund av en individs personlighet utan är ett resultat av den sociala strukturen 

och kulturen som råder. De får medhåll från Katz och Kahn som i sin modell diskuterar 

huruvida beteendeanlag kan påverka konfliktsituationer i en organisation.  

 

5.2.5 Regler, förhållningssätt och normer 

En av de viktigaste aspekterna av konflikter inom organisationer är att de är begränsade av 

lagar och regler, vissa av dessa är formella och andra är informella. Några av Sveroks 

informella regler handlar om att visa intresse för ideellt arbete och engagemang. När lagar och 

regler, informella som formella bryts, uppkommer konflikter. I Sveroks fall används 

”skitsnack” som en sanktion mot de medlemmar som har avvikande åsikter.  Vissa personer 

upplever detta som ett problem medan andra mer ser det som ett naturligt fenomen i 

organisationer och bekymrar sig inte över det. 

 

5.2.6 Interaktion 

I konfliktsituationer tenderar aktörerna att bemöta en aktion med en liknade reaktion, det vill 

säga de inblandade parternas beteenden blir likartade. Om exempelvis en part provocerar en 

annan i en konfliktsituation, reagerar den andra parten genom att provocera tillbaka.  Denna 

typ av konfliktbeteende resulterar ofta i personliga motsättningar där de inblandade parterna 

tappar fokus på den utlösande konflikten och istället koncentrerar sig på motsättningen 

individerna emellan. ”Rävspel”, ”skitsnack”, ”korridorprat” och ”konspirationsmöten” är 

exempel på aktioner som kan ha lett till liknande reaktioner och som slutligen kan ha blivit 

legitima handlingar inom organisationen.  

 



 

Analys 

 

58 

5.2.7 Konflikt som process 

Det framkommer i intervjuerna att olika grupperingar samt motsättningar mellan enskilda 

individer från gångna konflikter finns kvar i organisationen, trots att konflikterna tunnats ut. I 

Sverok finns konflikter kvar som ännu inte är lösta, vilket har lett till att det än idag finns 

medlemmar som inte kommer överens med varandra. Katz och Kahn förklarar 

konfliktbeteenden som en process med början och slut. Dessa kan delas upp i episoder där en 

konflikt kan tyckas vara löst och lämnad för att sedan uppkomma igen i ett annat skede eller 

förklädd som en ny konflikt. 
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6. DISKUSSION 
”Livet består inte bara av att ha bra kort 

på hand utan av att spela dem man har väl” 

Josh Billings 

 

Syftet med denna undersökning är att utreda hur det sociala klimatet upplevs för de 

engagerade inom Sveroks organisation på förbunds och distriktsnivå. Detta avsnitt avser att 

besvara följande frågeställningar: Hur påverkar organisationens sociala struktur de 

engagerade med avseende på: grupperingar, hierarkisk uppbyggnad, arbetsfördelning, 

formella regler och kommunikation? Vilken kultur och vilka beteendemönster råder med 

avseende på: samverkan, värderingar och normer inom organisationen? Förekommer 

konflikter? I så fall, hur tar sig dessa i uttryck? 

 

6.1 Sociala strukturens påverkan på medlemmarna 

Som tidigare nämnts är organisationen Sverok stor. Med strax över 70 000 medlemmar krävs 

en stark struktur, tydliga målsättningar, visioner och sammanhållning. Att vara en ideell 

organisation som Sverok, som inte kan luta sig mot lönen som motivation hos anställda eller 

medlemmar, gör denna balansgång ännu svårare.  

 

Sverok är idag en av de största ungdomsorganisationerna i Sverige. Genom sin 

sammansättning som paraplyorganisation samlar Sverok olika roll- och 

konfliktspelsföreningar. Dessa är indelade i olika distrikt med styrelser som har för avsikt att 

tillvarata medlemmarnas olika spelintressen. Genom sin struktur som paraplyorganisation 

finns ingen upplevd toppstyrning, trots det berättas det att förbundsstyrelsen har högre 

”status” än de resterande medlemmar.  Riksmötet är det högst beslutande organet och dit 

medlemmar vänder sig för att driva igenom sina frågor via motioner och majoritetsbeslut. 

Detta upplevs som något positivt. En av Sveroks värdegrunder är demokrati där 

medlemmarna får komma till tals och lägga fram sina åsikter. Paraplyorganisationens 

sammansättning medverkar till ett självstyre för varje distrikt och förening, vilket anses som 

både stimulerande och uppskattande. Dock råder det emellanåt oklarheter om vilka 

arbetsuppgifter medlemmar förväntas göra. En eventuell oklar arbetsfördelning, vilka som gör 
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vad och vilka initiativ som de kan ta, bör medlemmarna få hjälp med av förbundsstyrelsen. 

Detta är dock en tvåvägskommunikation. 

 

Det bör framgå tydliga anvisningar om vad som förväntas av distrikten, samtidigt som 

distrikten bör ta kontakt med förbundsstyrelsen vid osäkerhet och funderingar. En tydligare 

kommunikation mellan förbundsstyrelsen och distrikten skulle kunna underlätta arbetet, 

exempelvis ett forum där enheter inom organisationen utbyter erfarenheter och stöttar 

varandra. Trots självstyre, tillhör de alla en och samma organisation vilket bör utnyttjas. Det 

efterlyses även mer kontakt med förbundsstyrelsen då kontakten mellan förbund och distrikt 

idag kan upplevas godtycklig beroende på vilken relation medlemmarna har till varandra. 

Genom mer rutinmässig kommunikation dem emellan kan sannolikt kontakter upprätthållas 

oberoende av personliga relationer. 

 

Som en del av strukturen borde det vara av intresse att bygga upp en handlingsplan för 

konfliktsituationer där vissa rutiner fastställs, vilket gör att situationen belyses och diskuteras. 

Sverok står utan övergripande policies om vad som bör tänkas på vid konflikter. Genom att 

Sverok är en snabbt växande och stor organisation bör detta finnas i tydliga dokument som 

varje enskild medlem får ta del av. Så småningom internaliseras handlingsplaner in i 

organisationen och blir till de normer och värderingar som är grundläggande för 

organisationer och som Sverok kan stå för. Förhoppningen är att detta skapar trygghet och en 

god anda inom organisationen. 

 

Både Weber och Schein argumenterar om vikten av att ha formella belönings- och 

sanktionssystem inom organisationer. Detta skapar normer och en trygghet till medlemmarna 

om rätt handlande. Sveroks avsaknad av ett formellt belönings- och sanktionssystem leder 

sannolikt till förvirring om vad som är legitima handlingar inom organisationen. Att förbundet 

är ideellt problematiserar detta då det är svårt att ställa krav på medlemmar som engagerar sig 

frivilligt. På forumet på Sveroks hemsida bör det dock finnas en funktion där medlemmar 

enkelt kan anmäla inlägg som anses stötande. Sanktionen i detta fall skulle kunna vara att 

inlägget raderas från forumet och det skulle troligtvis minska förekomsten av nedvärderande 

retorik mellan medlemmar. Med en bättre utvecklad strategi skulle medlemmar lättare se vad 

som är acceptabelt beteende i organisationen. 
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Det finns en hierarki inom alla organisationer och den kan inte önskas bort. I Sveroks fall 

finns det personer och ”innegäng” med status som är viktiga att känna, som bland annat har 

visat sig på en uppsatt lista på forumet. Om dessa personer som tillgetts status via listan på 

forumet eller ”innegängen”, har någon form av inflytande över medlemmarna, kan det 

försvåra för andra medlemmar inom distrikt och förbund att få en trovärdig ställning. Detta 

eftersom andra personer redan erkänts som betydelsefulla. Kriterierna för vem som skall ha 

inflytande blir tvetydigt och kan bidra till att de blir svårt för medlemmarna att veta var de 

skall vända sig i problematiska situationer. 

 

6.2 Kultur och beteendemönster i organisationen 

En organisation som kännetecknas av självstyrande avdelningar behöver en gemensam 

verksamhetsidé, vision, värderingar och övergripande mål. Sverok har stadgar, visioner och 

en informativ och lättöverskådlig hemsida dit medlemmar kan hitta det mesta av intresse. Vad 

som dock inte är så tydligt är själva målet, varför är vi en organisation som har så många 

skilda verksamhetsgrenar under samma tak?  Har alla avdelningar samma mål? Att ha olika 

mål och samtidigt tampas med gemensamma resurser inom en organisation kan leda till 

motstridigheter. 

 

Med självstyrande avdelningar kan egna värderingar och förhållningssätt skapas, en egen 

kultur bildas inom avdelningarna som inte nödvändigtvis överensstämmer med den 

övergripande kulturen inom organisationen. De olika distrikten inom Sverok värderar olika 

egenskaper hos sina medlemmar. Det kan troligtvis bero på att de är självstyrande 

organisationer inom Sverok och har olika historier bakom sig. Det som distrikten värdesätter 

är troligtvis en följd av vad de har upplevt tillsammans och att de därför har olika mål och 

prioriteringar. Ett förslag är att organisationen tydliggör mål, vision och verksamhetsidé i ett 

lättöverskådligt dokument som alla medlemmar få ta del av. 

 

En gemensam värdering inom Sverok är att visa varandra uppskattning. Även engagemang 

värdesätts högt vilket sannolikt är ett resultat av att organisationen är ideell. Ett tydligt 

gemensamt mål inom Sverok är att på bästa sätt integrera nya medlemmar. Som Schein 

påpekar är det viktigt för kulturens överlevnad att nya medlemmar välkomnas in i 

organisationen. Det problem som dock kan uppstå är att nya medlemmar integreras in i 
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exempelvis en arbetsgrupp eller styrelse och inte i Sverok som helhet. Det är sannolikt att det 

kan skapas ett ”vi och dom” perspektiv där nya medlemmar inte får ta del av en tillhörighet 

gemensamt för hela organisationen, utan enbart i exempelvis en distriktsstyrelse eller 

arbetsgrupp. Sverok är medveten om att det är viktigt med en gemensam vi-känsla i 

organisationen, trots det är den begränsad eller upplevs inte existera alls. Styrelsernas önskan 

om att ”vara sin egen” driver fram differentierande tendenser som delar upp grupper i ett ”vi – 

och – dom” perspektiv, vilket problematiserar behovet av en gemensam vi-känsla, i detta fall 

av att vara en ”Sverokare”. Utan denna gemensamhetskänsla eller gemensamma identifikation 

får organisationen ett fundamentalt problem. Faktorer som organisationen bör ha i åtanke är; 

Vad är vårt mål? Vad står vi för? Varför existerar vi? För att kunna identifiera sig med 

varandra och nå en fortsatt utveckling behövs en plan, vilka är vi och vad vill vi göra? För att 

skapa en vi-känsla är det av stor betydelse att skapa gemensamma mål och normer i hela 

organisationen. 

 

Grupperingar inom Sverok uppstår i olika former, exempel på sådana är 

”konspirationsmöten” och ”korridorprat” där medlemmar söker sig till en grupp där de känner 

tillhörighet och som de uppfattar som likasinnade. Grupperingar är en naturlig företeelse som 

uppstår i alla organisationer men det krävs en medvetenhet hos medlemmarna att de på detta 

sätt bidrar till att upprätthålla uppdelningen mellan olika grupper. Det har även visat sig att 

några grupper eller spelverksamheter tar mer plats än andra och problem som tenderar att 

återkomma är hur verksamheternas stöd skall fördelas och om alla skall få vara en del av 

Sverok. Detta kan bero på att de olika spelverksamheterna har svårt att identifiera sig med 

varandra. 

 

Stämningen i organisationen upplevs som god och kamratlig där det är acceptabelt att skämta, 

busa och ”intrigera” med varandra. Inom grupperingar så som förbundsstyrelsen och 

distriktsstyrelserna är trivseln hög och präglas mestadels av god stämning. Däremot 

förekommer ”rävspel” och ”skitsnack” mellan grupper som har blivit till en del av Sveroks 

identitet. ”Rävspelet” inom Sverok har till avsikt att medvetet föra andra grupper bakom ljuset 

för egen vinnings skull. Olika gruppers motsättningar bidrar till att se de andra grupperna 

utifrån negativa aspekter. På så sätt stärker de sin egen grupps identitet. Denna form av 

beteende inom Sverok är troligtvis viktigt för dem. Det är en del av organisationens sociala 
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klimat då deras verksamhet baseras på bland annat konfliktspel. Därmed skapar jargongen en 

acceptans där det känns naturligt för medlemmarna att ”intrigera” och tävla med varandra. 

 

”Skitsnacket” är ett handlande där medlemmarna inte säger vad de egentligen tycker, tänker 

och känner till berörda parter, utan pratar bakom ryggen på dem. Som medlem i en 

organisation är det är viktigt att få känna sig hörd och bekräftad och när Sveroks 

diskussionsklimat (mellan grupper) präglas av beteenden i form av ”skitsnack” kan det vara 

svårt för medlemmarna att berätta om de mår dåligt. ”Skitsnacket” förekommer också på 

forumet på Sveroks hemsida i form av nedvärderande retorik gentemot andra medlemmar. 

Beteendet är ett problem då diskussionsklimatet stundtals är väldigt hårt och riskerar bli en 

skrämseltaktik. Troligen har medlemmarna i den här situationen lättare att visa sitt missnöje 

gentemot andra medlemmar på forumet, där de inte behöver möta personen i fråga. 

”Skitsnack” fungerar också som en sanktion mot de medlemmar som har avvikande åsikter. 

Det ses även som en svaghet att erkänna fel och därför blir medlemmarna avskräckta från att 

uttrycka sina åsikter.  

  

Det är en mänsklig faktor att gruppera och strukturera. Trots det krävs det kunskap om 

fenomenet, för att undvika situationer där gränser överskrids och människors välbefinnande 

riskeras. När är ett beteende okey och när är det inte längre okey? De medlemmar som varit 

aktiva längst upplevde i större utsträckning än de nyare medlemmarna att ”skitsnack” 

förekommer i organisationen. Denna företeelse kan vara ett resultat av ouppklarade konflikter 

som inte vill släppa taget utan ligger och gror under ytan. Om detta är fallet skulle det kunna 

innebära att konfliktprocessen kommer att upprepa sig och organisationen riskerar att hamna i 

en ny stor konflikt. Dessutom riskerar detta beteendemönster att integreras in i 

organisationens sociala klimat där ”rävspel”, ”skitsnack”, ”korridorprat” och 

”konspirationsmöten” blir legitima handlingar. Det krävs ärlighet och kontroll över 

situationen för att inte orsaka att någon skall ta illa vid sig eller att det leder till konflikter.  

 

6.3 Konflikters verkan i organisationer 

Där det finns mänsklig interaktion kommer konflikter att uppstå. Det skulle kunna tänkas att 

konfliktbeteenden kan förklaras med att individerna i dessa situationer förhåller sig 



 

Diskussion 

 

64 

irrationella. Så enkelt är det dock inte alltid, konflikterna kan komma smygande även vid de 

situationer då vi anser oss rationella i våra handlingar. 

 

Sverok har stundom präglats av intriger och konflikter inom organisationen, alla är dock inte 

av ondo, ett utmärkt exempel på detta är hur konflikter som kommit utifrån har stärkt Sverok 

som förbund. Vid sådana situationer har de olika differentierade grupperna suddats ut och den 

gemensamma kulturen trätt fram. Konflikter kan vara funktionella genom att exempelvis vara 

energigivande och öka motivationen att upprätthålla ett gemensamt mål. När yttre hot hängt 

över organisationen har de funnit den gemensamma känslan av att vara ”Sverokare” som de 

under andra omständigheter har svårt att finna. Det kan vara ett följd av organisationens 

gemensamma kultur som träder fram vid externa hot och kriser.  

 

Utan konflikter skulle mänskligheten stå stilla, ingen utveckling sker där alla är nöjda. 

Konflikter blir därför en naturlig och viktig del av både samhället och det organisatoriska 

livet. Det finns flertalet skäl till att konflikt har blivit ett negativt värdeladdat ord. Det 

frammanar känslor och beteenden vi inte alltid vill se hos oss själv eller varandra och kan i 

vissa fall även utvecklas till ett aggressivt beteende. Konflikter kan infektera och förstöra de 

relationer vi på ett eller annat sätt är beroende av. Att förhålla sig till ett fenomen som det inte 

går att leva med eller utan, är svårt och problematiskt. För att lyckas med detta krävs att fokus 

läggs på förståelse för fenomenet snarare än att finna medel att eliminera det på. 

 

Grunden till Sveroks interna konflikter förklaras vara personkemi. Att se en konflikt som ett 

resultat av två motstridiga personligheter möjliggör att ”sopa problemet under mattan”. Ingen 

kan lösa problemet om det är förutbestämt vilka parter som inte kan samarbeta. I 

konfliktsituationer är det önskvärt att synliggöra konflikten genom exempelvis medling 

mellan parterna. Det gamla ordspråket ”det är inte ens fel att två träter” bör beaktas. Att lägga 

över ansvaret på de motstridiga parterna kan medföra ”syndabockssyndromet” det vill säga att 

en enskild individ blir skuldbärare för hela konflikten och till slut blir tvungen att avsäga sig 

sitt uppdrag frivilligt eller inte. 

  

När en organisation har hamnat i ett läge där ”vi och dom” tänkandet fått fäste öppnas 

möjligheter upp för konflikter att ta form. Bang beskrev hur ”dom” blir en reflektion över vad 

”vi” inte vill vara. När dessa parter ställs mot varandra som i Sveroks fall där två olika 
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grupperingar tävlade om ordförandeposten (”ordförandekonflikten”) riskerar konflikten enligt 

Katz och Kahn att leda till en prioritering över att vinna över de andra. En spänning växer 

fram mellan grupperna och man befäster ranking och ledarskap, trycker ner avvikande idéer 

och framhåller den egna gruppen framför den andra. I slutändan synliggörs de öppna 

konflikterna av verbala attacker och hämndaktioner. När en konflikt har gått så pass långt att 

konfliktbeteendet blir öppet och destruktivt för alla parter krävs en öppen dialog, med fördel 

ledd av en utomstående part. Om det istället tystas ned och väntas ut föreligger en risk att 

dessa blossar upp igen, men denna gång förklädda till något annat. 

 

Konflikter är en process och om de inte hanteras riskerar de att blir en del av organisationens 

kultur, något som alltid finns där men som inte längre ifrågasätts. Det kan leda till en 

acceptans av beteenden som annars inte hade godkänts. I Sveroks fall är det relativt öppna 

”skitsnacket” tecken på detta. Att konfliktbeteendet blir en del av organisationens kultur 

påverkar medlemmarna att handla efter de mönster som genomsyrar deras vardag. Det sociala 

samspelet kan få individen att handla efter normer och värderingar som denne utanför 

organisationens sfär inte uppfattar som acceptabelt. 

 

Att i ett tidigt stadium konfrontera konflikter kan motverka att dessa letar sig in i 

organisationens kultur. På så sätt skulle Sverok kunna dämpa den hårda stämningen som 

ibland kan råda på diskussionsforumet och även minimera risken för att individer inom 

organisationen tar illa vid sig. Att personer har mått dåligt som ett resultat av konflikter, 

synliggörs av de avhopp av förtroendevalda som skedde i samband med den så kallade 

”ordförandekonflikten”. Det ger även en indikation på att organisationen har en tendens att 

vänta ut konflikter istället för att ta tag i dem direkt.  
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6.4 Sammanfattande slutsatser  

Sveroks sociala klimat är till övervägande del god och kamratlig men påvisar även vissa 

brister vilket organisationen bör se över. Det föreligger risk för att enskilda medlemmar kan 

må dåligt av det rådande sociala klimatet i organisationen.  

 

Sveroks sociala struktur i form av demokratisk värdegrund, självstyrande avdelningar samt 

avsaknad av toppstyrning kan påverka medlemmarna genom oklara arbetsuppgifter, avsaknad 

av formellt belönings- och sanktionssystemen och en bristande kontakt mellan de olika 

avdelningarna. En striktare kontroll för vad som är tillåtet på forumet skulle kunna förebygga 

oacceptabelt beteende, till exempel nervärderade retorik, vilket kan förhindra att 

medlemmarna mår dåligt. 

 

Den rådande kulturen och de beteendemönster som finns inom Sverok synliggörs genom 

”korridorprat”, ”konspirationsmöten” men även ”rävspel” och ”skitsnack”. Dessa olika former 

av beteenden har medfört att det blivit legitima handlingar att tävla och ”intrigera” med 

varandra vilket medlemmarna uppskattar. Detta är dock en bidragande faktor till att 

organisationen genomsyras av olika grupperingar som leder till en brist på gemensam vi-

känsla inom organisationen.  

 

Under Sveroks historia har såväl stora som små konflikter förekommit. Externa konflikter mot 

omgivningen har lett till att organisationen stärkts som förbund genom samarbete och 

kämparglöd. Interna konflikter har däremot orsakat splittringar och motsättningar inom 

organisationen. Anledningar till de interna konflikterna grundar sig enligt Sverok på 

personkemi vilket försvårar en lösning av konflikter. Konflikter är vanligt förekommande och 

behöver inte vara av ondo. Dock är det en nödvändighet att ta tag i dessa i ett tidigt skede så 

att inte, ett för organisationen, oacceptabelt beteende uppstår. Eftersom konflikter är en 

process är det av betydelse att dessa synliggörs och bearbetas för att inte riskera att blossa upp 

igen.
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7. FORSKNING 

Förslag till vidare forskning 

Under genomförandet av undersökningen framkom en mängd information som av 

utrymmesskäl och på grund av undersökningens syfte inte fick plats. Sverok som organisation 

har väckt ett stort intresse för forskarna och för vidare forskning är det intressant att byta 

inriktning och exempelvis studera vilka är Sveroks medlemmar, samt varför de väljer att 

engagera sig i Sverok?  Ur ett sociologiskt perspektiv är det intressant att få en inblick i vad 

det är som gör intresset för spelandet så stort och vilka människor det är som intresserar sig 

för denna aktivitet. 

 

En annan intressant inriktning vore att se på organisationens fysiska struktur och uppbyggnad 

i form av bidragssystemet – hur stor betydelse har bidragssystemet för organisationen, samt 

räcker spelintresset till för att i framtiden ta betalt för medlemskap istället för att vara 

beroende av statliga bidrag? En sådan undersökning skulle kunna bidra till en vidgad 

förståelse för spelverksamheten och av hur stort intresset för aktiviteten är. 

 

Ytterligare en intressant aspekt vore att se hur omvärlden ser på Sverok och hur Sverok ser på 

omvärlden? Detta är intressant då organisationen är en av de största ungdomsorganisationerna 

i Sverige, trots detta framkom det i undersökningen att medlemmarna i Sverok inte uppfattar 

att utomstående är medvetna om dess existens vilket även överensstämmer med forskarnas 

uppfattning. Intresset ligger då i varför en sådan stor organisation inte uppmärksammats mer 

av gemene man, vilka är de faktorer som osynliggör dem från den stora massan? 
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Bilaga 1) 

 

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 2005-09-10--11  

Sverok                                     Styrdokument: Må bra 

Ansvarig: Petra Malmgren, petra.malmgren@sverok.se 

Sverok är av många ett mycket uppskattat och omtyckt förbund. Vi som dagligen arbetar inom 
organisationen vet att mycket av vårt engagemang bygger på idealistiska visioner om ett förbund som står 
för enkelhet, tydlighet och gemenskap. Sverok står för ett mervärde för många engagerade på såväl 
förbunds-, distrikt och föreningsnivå. Många sliter för att göra sin del medan andra gör vad de kan för att 
prioritera spelföreningen i sina hektiska liv. För att förbundet ska kunna utvecklas är det viktigt att alla har 
kul och trivs med sitt engagemang. Därför behöver klimatet inom Sverok präglas av respekt och förståelse 
för andra. 

Syfte 

Syftet med detta arbetsområde är att alla som engagerar sig i förbundet ska trivas med sin inblandning, 
respektera sina medarbetare och bygga sitt engagemang på förståelse, hänsyn och respekt för andras 
tankar och känslor. 
Syftet bygger på följande sex hörnstenar. 

Sammanhållning 

Bjud på dig själv! En god sammanhållning bland medlemmarna bidrar till att fler trivs i förbundet och 
anstränger sig för att bidra. Ju bättre vi mår, desto fler röster höjs och större är möjligheten för oss att 
arbeta för bättre och mer rättvisa villkor för barn, ungdomar och spelare. 

Välvilja 

Våga dela med dig! Låt andra få rätt att hävda sig och bättra på sitt eget självförtroende. Alla är inte lika 
säkra på sin roll som du och behöver lite tid och tålamod för att kunna prestera på toppen av sin 
förmåga. Var noga med att uppmuntra och inte bara kritisera. 

Engagemang 

Brinn för ditt intresse! Sitter du i förbundet eller i ett distrikt och sysslar med allt annat än vad som var ditt 
ursprungliga intresse, brinn för andras möjlighet att ta del av det intresset; spelandet. Men ta det lugnt, 
brinn hellre sakta ut än hektiskt upp. 

Respekt  

Visa dina medarbetare respekt! Alla har inte samma unika förförståelse som du har och delar inte dina 
erfarenheter. Respektera andras oliktänkande och uppmuntra andra infallsvinklar. Förbundet och du själv 
tjänar på att lyssna på andra. 
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Omtanke 

Bry dig om andras känslor! Det finns ingen prestige i att trycka ner andra. Omtanke främjar motivation 
och skapar starka ledarprofiler. En bra ledare är den som lägger ner tid och energi på att uppmuntra och 
inspirera. Det finns inget som är mer professionellt! 

Kredit 

Belöna andras ansträngningar! Inom ideella organisationer arbetar man ofta tillsammans i grupp 
och många gånger kan det kännas tufft och otacksamt. Därför är det extra viktigt att alla  
anstränger sig för att lägga märke till allas enskilda insatser. Åk inte snålskjuts på andras 
prestationer, du gör dig själv en otjänst! 

 

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund ·2004-03-12-14 

Sverok____________________Övrig fråga: Må bra! 

av Mikael Enmalm 

Några trådar i diskussionsforumen på Sveroks hemsida har visat att ett antal personer känner en hård och 
orimlig press i organisationen och att diskussionsklimatet ibland kan vara allt annat än trevligt. Enligt 
somliga finns det en hård jargong i förbundsorganisationen som varken hör hemma här eller på något sätt 
är positiv för förbundet. 

Till detta kan läggas att ett flertal personer i Sveroks organisation under året har valt att avsluta sina 
förtroendeuppdrag, under mer eller mindre dramatiska former. Avhopp som kommer helt eller delvis 
på grund av konflikter eller olika former av motsättningar. 

Om det finns ett dåligt klimat för de engagerade i organisationen så är detta mycket allvarligt, men än 
så länge är det bara spekulationer och åsikter. Vi måste få veta mer för att kunna göra något åt saken. 
Andra påstår dessutom att det inte alls finns några problem med vare sig diskussionsklimatet eller någon 
form av mobbing. Jag vill ändå att riksmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda ett antal saker och 
besvara ett antal frågor till nästa riksmöte - i miniprojektet "Må bra". 

Projektet syftar till att besvara följande fyra frågeställningar 

• Finns det någon form av mobbing i Sveroks organisation? 

• Råder ett onödigt hårt diskussionsklimat i organisationen? 

• Mår någon människa dåligt av att engagera sig i förbundet? 

• Hur kan man (om problemet finns) åtgärda de tre ovanstående punkterna? 

Jag föreslår att 

förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningen "Må bra". 
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 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 2005-04-30  

 

Internkommunikation 

Det interna informationsflödet mellan förbundsstyrelsen och arbetsgruppen är en tvåsidig process 
där särskilda frågor hamnar på remiss hos arbetsgruppen och sedan bollas tillbaka till 
förbundsstyrelsen som ger feedback på arbetsgruppens arbete. 

Arbetsbeskrivning 

En generell arbetsbeskrivning för arbetsgrupper bör utarbetas där den formella relationen 
klargörs och ansvaret tydliggörs. Gruppspecifika detaljer och den allmänna utformningen 
utvecklas av förbundsstyrelseledamöter med ansvar över området. 

Solidarisk överenskommelse 

Överenskommelsen beror främst tre viktiga punkter. 

Respekt för varandras sätt att arbeta 

Det är viktigt att gruppdynamiken i förbundsstyrelsen fungerar. Styrelsens arbetssätt och 
diskussionsklimat kan direkt avgöra huruvida stress och negativa tendenser utvecklas. Det är både en 
arbetsmiljöfråga men också en fråga som har med psykologiska yttringar att göra. Vid större 
meningsskiljaktigheter, kritik mot hur ett ansvarsområde sköts, personliga motsättningar och liknande 
ansvarar alla i styrelsen för att så fort som möjligt lyfta problemet med den som det beror. Den första 
kontakten i denna typ av frågor ska tas direkt med den ansvariga över telefon eller ett personligt möte 
(inte over e-post eller andra elektroniska informationsvägar). 

Förståelse for varandras situation 

Sverok är en ideell riksorganisation där förbundsstyrelsens ledamöter är spridda över hela Sverige. Detta 
gör att individernas miljö och bakgrundsförhållanden skiljer sig avsevärt från varandra. Hur mycket tid 
som vigs åt Sverok är individuellt och ett sådant ställningstagande tas ofta i samband med studieplanering, 
arbetstider eller ekonomiska förutsättningar. Även underlag och beslut grundar sig i erfarenheter och 
personliga värderingar hos individuella förbundsstyrelseledamöter. Detta perspektiv bör speglas i alla 
frågor för att förbundsstyrelsen ska kunna samverka under verksamhetsåret. 

Acceptans for varandras oliktänkande. 

Diskussionsklimatet i styrelsen ska vara sådant att alla kan, vill och vågar säga ifrån om de tycker att något 
är fel eller mindre bra. Alla ska få säga det de vill, och ingen ska känna att de inte lyssnas på Alla ska 
samtidigt acceptera att man ibland inte får gehör för sina åsikter fullt ut.   
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Intervjuguide 

 
Allmänt 

• Ålder 
• Kön 
• Position/uppgift/roll i Sverok 

 

Sveroks historia 

• Om organisationen och dess uppbyggnad 
• Tillbakablick på organisationens historia - kritiska händelser – kriser eller framgångar  

 

Informatörens förhållande till organisationen 

• Upplevelse av position i organisationen 
• Att arbeta i -distrikt -förbund -kansli  
• Trivsel 
• Skillnader inom organisationen då och nu 
• Att arbeta ideellt 
• Att lägga ner tid 

 

Organisationens image 

• Likheter och olikheter med andra organisationer 
• Uppfattning av Sverok som organisation 
• Föreningsverksamhet 
• Om förändringar inom organisationen 
 

Kulturella uttryck 

• Tacklandet av eventuella kritiska situationer 
• Möten och dess funktion inom organisationen 
• Välkomnandet av nya medlemmar i organisationen 
• Formella och informella sanktions- och belöningssystem  
• Avancemang i organisationen  
• Hur nya medlemmar värvas till organisationen 
• Egenskaper som värdesätts i organisationen 
• Förhållandet mellan medlemmar och ledning i organisationen 
• Förhållandet mellan förbundet och distrikten i organisationen 
• Umgängestonen mellan folk i den här organisationen 
• Ärlighet inom organisationen 
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Uttalade värderingar, normer och antaganden 

• Värderingar som värdesätts inom Sverok  
• Eventuella konflikter i Sverok 
• Vad kan man absolut inte tillåta sig i den här organisationen  
• Oskrivna regler för ”seder och bruk” inom organisationen 
• Typer av konflikter 
• Behandling av konflikter 
• Olika spelverksamheter i Sverok 
• Spelverksamheternas samarbete med varandra 
• Grupper i organisationen som på något sätt ”sticker ut”  
 

Avslut 

• Om framtiden, satsningar och mål 
• Viktigaste frågan i Sverok 




