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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka organisationsklimatet i en frivillig organisation 
och dess koppling till psykosocial hälsa. En kvalitativ ansats har använts och empirin 
samlades in med hjälp av personliga intervjuer med tolv medarbetare.  
 
Människans möjlighet att utöva kontroll över sin situation är av fundamental betydelse 
för hälsan, vilket innebär att delaktighet och inflytande på arbetsplatsen är viktiga 
faktorer för god arbetsmiljö. Samtidigt finns det studier som visar att delaktighet i 
kombination med lösa strukturer och brister i ansvarfördelningen leder till hög 
sjukfrånvaro. Uppsatsens teoretiska referensram innebär sammanfattningsvis följande; 
När delaktighet åtföljs av tydliga strukturer, tydligt ledarskap samt välutvecklad 
kommunikation innebär det goda förutsättningar för psykosocial hälsa hos medarbetarna.  
 
Resultatet i denna uppsats visar att intervjupersonerna upplever att organisationsklimatet 
är delaktigt med inslag av otydlighet när det gäller ledarskap och organisationsstruktur. 
De menar att det är snällt och trivsamt men med en viss konflikträdsla. De upplever också 
att organisationsklimatet är kommunikativt till en viss nivå samtidigt som det råder en vi-
och-dem känsla. Denna vi-och-dem känsla upplever intervjupersonerna försämrar 
möjligheten till kommunikation och delaktighet. Det råder skillnader bland 
intervjupersonerna, och därmed organisationens olika delar, när det gäller upplevelsen av 
att vara sedd och få feedback av närmaste chef samt organisationens ledning. 
 
Nyckelord; frivilligorganisation, organisationsklimat, delaktighet, kommunikation, 
psykosocial hälsa, psykosocial ohälsa, ledarskap. 
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1 Inledning 
Avsnittet inleds med en bakgrund till problemet som sedan följs av en problemdiskussion. 

Problemdiskussionen mynnar ut i syftet och de mer preciserade forskningsfrågorna. 

 

1.1 Bakgrund 
Organisationsklimat kan ses som de beteenden, attityder och förhållningssätt som råder i 

en organisation, vilket påverkar de processer som driver en organisation, exempelvis hur 

medarbetarna löser problem, tar beslut, planerar och kommunicerar (Ekvall, 1990). Att 

studera en organisations klimat kan därför vara ett sätt att titta närmare på hur en specifik 

organisation fungerar och upplevs både organisatoriskt och sociologiskt. Många menar 

att delaktighet är en egenskap som gynnar ett bra organisationsklimat. Tollgerdt-

Andersson (2005) anser också att människan mår bra av att vara delaktig men poängterar 

samtidigt att för hög delaktighet kan innebära hälsoproblem och ger som exempel när det 

kombineras med brister i organisationsstrukturen. 

 

Psykosocial hälsa kan enligt Karlsson (1997) sammanfattas som psykiska, 

psykosomatiska eller somatiska symtom, vilka samvarierar med problem i en persons 

livssituation och bl.a. påverkas av uppväxten, händelser i livet, personlighet och känsla av 

sammanhang samt det sociala stöd som finns att tillgå. Den psykosociala arbetsmiljön 

framkommer, enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling Psykiska och sociala 

aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14, sid 3), när arbetsmiljön studeras från ett 

psykologiskt och sociologiskt perspektiv och de psykosociala faktorerna i arbetsmiljön 

omfattar fysiska, organisatoriska och sociala miljöfaktorer, exempelvis möjlighet till 

kontakt, samarbete, inflytande och personlig utveckling.  

 

Uppsatsen är inte skriven på uppdrag av Svenska Röda Korset men däremot har den 

kontakt jag där fått godkänt genomförandet av denna studie. Genom personliga intervjuer 

har jag således fått möjlighet att undersöka ovanstående frågor i en frivilligorganisation.  

 
1.2 Problemdiskussion 
På många arbetsplatser idag brottas man med problematiken kring psykosocial ohälsa, 
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vilket bl.a. kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Samtidigt är det ett faktum att stress 

inte per automatik innebära ohälsa utan att det snarare handlar om hur övrig arbetsmiljö 

ser ut och fungerar. Att undersöka en organisations klimat och dess olika dimensioner 

innebär att man får se de faktorer som i någon mån, på egen hand eller tillsammans med 

andra, har en koppling till den psykosociala hälsan hos medarbetarna. 

 

Röda Korset är en organisation med hög delaktighet, där värderingar styr i mångt och 

mycket. Medarbetarna har ofta ett personligt intresse i organisationens idé, vilket 

eventuellt innebär en högre förväntan att delta i verksamhetsfrågor än i vinstdrivande 

företag. Organisationens komplexa struktur med geografisk utbredning samt både 

frivilliga och anställda medlemmar innebär skillnader när det gäller möjlighet till 

delaktighet. Sammantaget innebär denna organisation med demokratiska förtecken och 

gemensamma värderingar som styrmedel stora utmaningar för de som ska leda.  
Theorell (2003) menar att de krav som ställs på oss, den kontroll vi har över dessa samt 

det stöd som finns i vår närhet har en nära koppling till vår hälsa. 

 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att utifrån diskussionen ovan, och med hjälp av medarbetarnas 

upplevelse, beskriva organisationsklimatet i en frivilligorganisation samt dess koppling 

till psykosocial hälsa. För att uppfylla syftet ska uppsatsen försöka besvara följande 

forskningsfrågor; 

• Hur upplever medarbetarna i denna organisation sitt organisationsklimat? 

• Vilken koppling har organisationsklimat med psykosocial hälsa? 

• Vilken koppling har detta organisationsklimat med psykosocial hälsa? 

 
1.4 Avgränsningar 
Eftersom jag är intresserad av medarbetarnas upplevelse av organisationsklimatet har 

cheferna helt utlämnats i denna undersökning. När det gäller huvudkontoret är mitt urval 

begränsat till sex anställda av de drygt 200 som arbetar där och alla avdelningar är heller 

inte representerade. När det gäller region är mitt urval begränsat till en av Svenska Röda 

Korsets tio regioner och på den region jag besökte är urvalet begränsat till två av åtta 
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lokalkontor där regionkontoret utgör ett av dessa åtta. I den region jag besökte 

intervjuade jag sex anställda, vilket ska jämföras med 268 anställda på alla regioner 

tillsammans. Sammantaget innebär detta att slutsatserna i denna undersökning inte 

nödvändigtvis gäller alla avdelningar eller alla anställda på huvudkontoret, ej heller 

övriga nio regionerna runtom i Sverige eller övriga lokalkontor respektive regionkontoret 

på den region där jag hämtade min empiri.  

 

Begreppen organisationsklimat och psykosocial hälsa är breda. I denna uppsats har jag 

dock valt att begränsa mig till att empiriskt undersöka och i text delge medarbetarnas 

upplevelse av sitt organisationsklimat samt att med hjälp av teori och tidigare forskning 

koppla detta till det generella begreppet psykosocial hälsa. Vad psykosocial ohälsa i 

förlängningen kan innebära kommer jag inte gå in på mer än att konstatera att stress är en 

form av psykosocial ohälsa som kan leda till stressrelaterade sjukdomar. 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse av teori och tidigare forskning. Därefter följer 

undersökningens metodbeskrivning följt av undersökningens resultatet för att avslutas 

med en analys och slutdiskussion. 

 
1.6 Presentation av vald organisation 
Rödakors- och rödahalvmånerörelsen är en religiöst och politiskt obunden organisation 

som idag har 185 medlemsföreningar i lika många länder. Svenska Röda Korset, som 

grundades 1865, är en av dessa. Organisationen är i grunden en frivilligorganisation med 

uppdraget att förhindra och lindra mänskligt lidande. Vart tredje år genomförs 

Riksstämman som väljer en central styrelse och ordförande samt tar beslut om 

verksamheten under nästkommande period. Frivilligarbetarna röstar, inför Riksstämman, 

fram kandidater vars uppgift är att delta i beslut och röstning. Röda Korsets grundidé 

bygger på att organisationen ska upptäcka behov i samhället och täcka dem i de fall där 

inget annat samhällorgan gör det. Historiskt var det exempelvis Röda Korset som 

initierade tandvården i Sverige, sedermera folktandvården. Även den svenska hemhjälpen 

är ett exempel på verksamhet som Röda Korset är upphovsman till.  Röda Korset har ca 
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260 000 medlemmar där ca 40 000 genomför frivilliginsatser. Dessa medlemmar är 

fördelade på ca 1287 kretsar runtom i landet och kretsarna i sin tur är fördelade på de tio 

regioner som Röda Korset är uppdelat i. Det finns ca 289 stycken Mötesplats Kupan 

fördelat runtom i regionerna, vilket är en samlingsplats för frivilligarbetet så som 

samtalsgrupper, internationella mötesplatser, läxhjälp och second hand försäljning. Alla 

regioner har ett regionkontor där bland annat regionchefen har sin utgångspunkt. Utöver 

detta finns det lokalkontor, vilket är olika i antal i regionerna. På vissa platser är 

lokalkontoren och Mötesplats Kupan i samma lokaler och på vissa platser ligger de en bit 

ifrån varandra. Förutom frivilligarbetarna har Röda Korset ca 489 anställda där ca 221 

sitter på huvudkontoret, som ligger i Stockholm, och ca 268 på regionerna. Av de 

anställda på regionerna utgör merparten ”konsulenter”, vilka bland annat har till uppgift 

att vara frivilligarbetarnas kontakt uppåt i organisationen. Konsulenterna får uppdrag från 

huvudkontoret som de sedan har till uppgift att ”ro i land” ute i kretsarna. Arbetet i 

organisationen är uppdelat i verksamhetsområdena Folkrätt, Katastrofhantering, Minskad 

ohälsa & social utsatthet, Föreningsutveckling samt Främja humanitära värderingar. På 

regionerna innebär detta att förutom kontakten gentemot de frivilliga har varje konsulent 

ansvar för ett av verksamhetsområdena inom sitt tilldelade område. Det kan även finnas 

flera konsulenter inom en region som arbetar med samma verksamhetsområde (Röda 

Korsets hemsida). 

I denna uppsats använder jag förkortningen LK för intervjupersonerna på lokalkontoren 

jag hämtat min empiri från och HK för intervjupersonerna på organisationens 

huvudkontor som jag också hämtat empirin ifrån. När jag använder förkortningarna LK 

och HK innebär det att jag delger upplevelser och uppfattningar hos intervjupersonerna 

på LK respektive HK, d.v.s. det innebär inte att jag delger den generella uppfattningen för 

samtliga medarbetare på LK respektive HK. Däremellan kan jag använda ”region” vilket 

sker i de fall intervjupersonerna själva generaliserat en upplevelse till att gälla hela 

regionen. Begreppet ”ledning” innebär den centrala ledning som sitter på huvudkontoret. 

Vid några tillfällen använder jag uttrycket ledning/HK, vilket sker då HK uttrycker 

upplevelser av att HK och organisationens centrala ledning representerar ”de som 

bestämmer och kommer med direktiv”. Röda Korset innebär i denna uppsats Svenska 

Röda Korset. 
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2 Teori 
Till en början kommer avsnittet ge en kort redogörelse av begreppen organisationskultur 

och organisationsklimat. Därefter presenteras teorier och tidigare forskning som ligger 

till grund för analyser av organisationsklimatet i den organisation som uppsatsen 

behandlar samt dess koppling till psykosocial hälsa. 

 

2.1 Organisationskultur  
Organisationskultur skapas genom historiska processer när människor interagerar med 

varandra. Beteenden, värderingar, normer och roller utvecklas och förs över till nya 

personer och blir på så sätt allt mer statiska och svårföränderliga. De som är med i starten 

känner till bakgrunden och har därmed lättare att förstå hur allt hänger ihop. Det språk-, 

kontroll- och informationssystem som med tiden skapas i en organisation håller 

medlemmarna inom vissa ramar och utgör en förutsägbarhet som underlättar det dagliga 

arbetet; ramar som inte är lika tydliga för alla inblandade (Berger & Luckmann, 1998).  

 

 2.2 Organisationsklimat 
Organisationsklimatet kan ses som en dimension av organisationskulturen. Det utgör de 

attityder och förhållningssätt som finns i en organisation (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre, 2005). Organisationsklimatet påverkar bl.a. en organisations sätt att 

kommunicera, fatta beslut, lösa problem och hantera idéer och skapas bl.a. av 

ledarskapet, individerna, uppgifterna och organisationsstrukturen (Ekvall, 1990).  

I sitt forskningsarbete om vad som stimulerar eller hämmar kreativitet och innovation i 

organisationer har Göran Ekvall (1983) fått fram tio dimensioner att utgå ifrån vid 

mätning av det kreativa organisationsklimatet. Dimensionerna är: Utmaning -

medlemmarnas engagemang för verksamhet och mål; Frihet – den självständighet 

medlemmarna utövar; Idéstöd - på det sätt idéer tas emot; Tillit – den trygghet i 

relationerna som ges; Livfullhet - dynamiken i organisationen; Lekfullheten - rådande 

lättsamhet; Debatt- omfattningen av möten och kollisioner mellan synpunkter, idéer, 

erfarenheter och kunskaper; Konflikter - förekomsten av personliga spänningar; 

Risktagande - benägenheten att tolerera osäkerheter i organisationen; Idétid - hur mycket 

tid som läggs på utarbetande av nya idéer.  
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2.3 KASAM begreppet 
Det moderna ledarskapet handlar om att skapa tydlighet, meningsfullhet och delaktighet 

samt viljan att arbeta mot gemensamma mål (Tufvesson, 2008). Albrektsson (2007) 

skriver i en rapport framtagen av Utvecklingsrådet för den statliga sektorn att delaktighet 

innebär en känsla av meningsfullhet och Hackmans och Oldhams (1980) motivationsteori 

(enligt Eriksson-Zetterquist et al., 2005) menar att meningsfullhet i arbetet kommer av att 

man ser helheten, har tillräckliga kunskaper och att arbetet innebär inflytande i 

människors liv. Antonovsky (1991) menar att känslan av sammanhang (KASAM) är en 

mycket viktig faktor för att må bra som människan. Begreppet KASAM som Antonovsky 

(1991) utvecklade omfattar tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och ett högt KASAM hos en person innebär enligt Antonovsky (1991) 

höga värden på dessa komponenter. Begriplighet syftar till förmågan att bedöma 

verkligheten. Hanterbarhet syftar till i vilken grad man upplever att det finns resurser till 

ens förfogande för att möta ställda krav. Meningsfullhet syftar till i vilken mån man 

känner att livet har en mening, att i alla fall några av de problem och krav man ställs inför 

är värda att kämpa för. Varje människa har sitt specifika KASAM som enligt Antonovsky 

(1991) utvecklas under livets gång och påverkas av det livet erbjuder, exempelvis 

uppfostran, barndomen, ungdomsåren så även förvärvsarbetet. Antonovsky (1991) menar 

att om det finns glädje och stolthet i arbetet skapar det en känsla av att ”detta vill jag 

göra” och man känner meningsfullhet. Även möjligheten att påverka arbetet innebär 

enligt honom en känsla av meningsfullhet. Antonovsky (1991) pratar om balans i 

arbetslivet, att själv kunna formulera problemen innebär ofta en känsla av att man har de 

resurser som krävs för att lösa problemet, det handlar om känslan av hanterbarhet.  

 
2.4 Kommunikation 
I organisationer handlar kommunikation till stor del om att dela med sig av information 

av olika slag. Den interna kommunikationen syftar till att underlätta och utveckla 

verksamheten medan den externa kommunikationen handlar om att hålla kontaktvägarna 

öppna gentemot omvärlden. Kommunikation kan effektivisera verksamheten genom att 

möjliggöra samarbete över avdelningsgränserna och Tufvesson (2008) menar att en 

organisation som styrs av gemensamma mål kräver en välutvecklad kommunikation 
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eftersom alla inblandade måste känna till målen och även inneha gemensamma tolkningar 

av dem. Hallström (1989) menar att ett typiskt problemområde, framförallt i större 

organisationer, är de ”murar” som dyker upp mellan avdelningar och geografiskt spridda 

kontor. Dessa murar är oftast inte till fördel för organisationen och ett sätt att komma till 

rätta med dem är enligt Hallström (1989) att kommunicera. Hallström (1989) menar att 

det är viktigt att medarbetarnas åsikter och synpunkter respekteras, men även att de 

förslag och idéer de lägger fram på något sätt kommer till användning i verksamheten.  

 
Det är inte ovanligt att olika delar av en organisation utvecklar olika sätt att 

kommunicera. Detta kan ha betydelse för hur information ges och tas emot varför det är 

en viktig aspekt att uppmärksamma. Med tanke på den mängd information som dagens 

arbetsliv utsätts för är det en utmaning för ledning att sortera, tolka och skapa förståelse 

för det som är av relevans för verksamheten. Cheferna måste här skapa dialog och 

förankra. En fråga som dyker upp i sammanhanget är ”vem har ansvar för en god 

kommunikation i verksamheten”, är det medarbetaren eller är det chefen? 

 

En undersökning gjord hos Rädda Barnen visar att medarbetare och chefer ser olika på 

sin roll gällande kommunikation. Medarbetarna menar att cheferna har det största 

ansvaret att delge information medan de själva endast ska hålla sig uppdaterade. Cheferna 

å sin sida ser ett mycket större ansvar hos medarbetarna. När det gäller sin roll i dialogen 

och på vilket sätt information levereras från chefer till medarbetare upplever cheferna att 

de i delgivandet ger en bakgrund och tolkning för att underlätta förståelsen medan 

medarbetarna upplever att det enbart handlar om spridning av information (Lilius, 2008).  

 

Kommunikation handlar mycket om hur människorna i en organisation kommunicerar 

med varandra på olika sätt och nivåer. Ofta finns en avsatt tjänst eller avdelning för att 

sköta detta, vilket inte får innebära att resterande medlemmar ser det som att deras ansvar 

för kommunikationen är mindre. Däremot kan informatören eller 

informationsavdelningen fungera som den som sätter riktlinjer för hur kommunikationen 

ska fungera i organisationen och arbeta för att hela tiden uppdatera och utveckla detta 

verktyg för god arbetsmiljö. Hans-Olof Karlsson (2008) definierar i sin bok När 
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kommunikationen avgör – Tio fall ur verkligheten sex egenskaper/kunskaper som enligt 

honom är en grundförutsättning för att nå framgång med informationen i en större 

organisation. Det handlar om att den som arbetar med information både ska ha 

skicklighet och tajming i sin profession, ska ingå i företagsledningen och delta i de 

sammanhang där avgörande beslut för framtiden tas. Informatören måste enligt Karlsson 

(2008) kunna hela verksamheten, exempelvis långsiktig strategi, marknadssituation och 

historia och även ha förmågan att känna empati, inneha social kompetens samt integritet.  

 
2.5 Vi och dem 
Ett sätt för oss människor att hantera och förstå all den kunskap, information och 

upplevelser som vi dagligen utsätts för är när vi, genom att utgå från likheter, 

generaliserar vår omvärld. När vi har gjort det utgår vi från det som skiljer saker och ting 

åt och kategoriserar. Vi drar gränser mellan de fenomen som kan generaliseras till ett. Ett 

exempel på detta är när vi placerar oss själva i vi-grupper och andra i dem-grupper. Vi 

kan ingå i flera olika vi-grupper och andra kan ingå i flera olika dem-grupper. Vi tilldelar 

grupperna sociala identiteter och tillskriver dem specifika egenskaper. I vi-gruppen 

känner vi och hemma och trygga och dem-gruppen känns ovan och främmande (Wellros, 

1998). Vi skapar dem-grupperna utifrån vår egen grupps normer och eftersom vi oftast 

har lite kunskap om deras egentliga funktion och egenskaper upplevs de som 

skrämmande (Berglind, 1995). Grupperna existerar till stor del på grund av varandra och 

en konflikt dem emellan ger upphov till en stark vi-känsla (Wellros, 1998). När vi 

människor uttrycker att det råder en vi- och dem-känsla är det ofta i negativ bemärkelse. 

Det är ett sätt för oss att förklara ett avståndstagande till andra, vilket ofta grundar sig på 

brister i förståelse av varandras verklighet. En vi-och dem-känsla kan vara förhållandevis 

statisk och svår att förändra, vilket kan innebära en betydande arbetsinsats för att luckra 

upp där intresse, vilja och kunskap är nödvändiga komponenter. 

 

2.6 Kontorslandskap 
Kontorslandskap blir allt vanligare på dagens arbetsplatser och det råder skilda meningar 

om dess för- och nackdelar. Beate Sjöberg (2005) har undersökt ett företag som 

omorganiserats till kontorslandskap. Resultatet av undersökningen visade att det rådde 
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delade meningar mellan nyanställde och de som hade arbetat i företaget en tid. De 

nyanställda tyckte arbetsmiljön var trevlig och att kontorslandskapet gjorde dem mer 

effektiva medan övriga tyckte omorganisationen försämrade deras arbetssituation och 

gjorde dem ineffektiva. Resultatet visade att samtliga medarbetare upplevde ljudnivån 

som ett problem då den upplevdes som hög och skapade stress och 

koncentrationssvårigheter. Sjöberg (2005) kom i sin undersökning fram till att tydliga 

regler om förhållningssätten i denna arbetsmiljö skulle möjliggjort att fler medarbetare 

ställt sig positiva till kontorslandskapen. Riktlinjer skulle då öka möjligheten att hålla 

ljudnivån på en acceptabel nivå och därmed minska och till viss del undvika irritationer. 

Även rapporten Arbete och trivsel i ett öppet landskap (Brunnberg & Karlqvist, 1999), 

kom fram till att ljudnivån i kontorslandskap är störande för arbetet och att effektiviteten 

därmed blir lidande i denna arbetsmiljö. Brunnberg och Karlqvist (1999) kom fram till att 

det behövs utbildning i arbetsteknik för denna specifika arbetsmiljö, exempelvis behövs 

någon form av planering för att utnyttjandet av de rum som är avsedda för mer 

koncentrerat arbete och känsliga samtal ska öka.  

 

2.7 Delaktighet 
Det ligger i den målstyrda organisationens natur att vara decentraliserad, demokratisk och 

uppmuntra delaktighet. Då ett väl fungerande inflytande på arbetsplatsen till stor del 

handlar om att kontinuerligt diskutera och engagera måste det också få ta tid och energi 

av de inblandade. Förutom en känsla av meningsfullhet innebär ofta delaktighet ett 

tillvaratagande av både formell och informell kunskap som finns i organisationen sedan 

tidigare och genom att ta med medarbetarna i beslut- och planeringsprocessens början 

möjliggör man en bred förståelse och engagemang för situationer och projekt vilket 

underlättar det fortsatta arbetet. Tollgerdt-Andersson (2005) menar att delaktighet är bra 

och skapar engagemang, men har på dagens arbetsplatser även inneburit att chefer 

gömmer sig bakom medarbetarna, till viss del har försvunnit från det vardagliga arbetet 

samt undviker att komma med raka besked. Hon menar att delaktighet kräver ett 

ledarskap som ger vägledning och inte släpper sitt grundläggande ansvar. Att känna att 

chefen finns i bakgrunden och stöttar om det behövs innebär en trygghet för 

medarbetaren och minskar riskerna, för exempelvis mellanchefer, att komma i kläm. 
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En studie gjord av Tollgerdt-Andersson (2005) visar att organisationer med hög grad av 

delaktighet när det gäller beslut, där medarbetarna hade det bra och var nöjda hade hög 

sjukfrånvaro. Studien visar också att organisationer där hög delaktighet innebar att 

medarbetarna kände till målen och visste vad som förväntades av dem kombinerat med 

en tydlig struktur och ansvarsfördelning hade låg sjukfrånvaro. Norrby (2003) menar att 

om delaktighet innebär att medarbetarna själva bedömer vad som är väl genomfört arbete, 

hur uppgifterna ska utföras och hur mycket arbete som krävs kan det skapa stress hos 

dem och innebära att de känner sig vilsna, utnyttjade och ha svårt att ta ansvar.  

 
2.8 Självförvaltande kompetens 
Dagens arbetsplatser består till stor del av människor som ofta vill och även ges möjlighet 

till ökad frihet i arbetet. Arbetsuppgifterna är ofta målstyrda med en avsaknad av tydliga 

gränser för dess slutförande. Situationer av detta slag genererar funderingar kring vilken 

typ av kompetens som krävs för att få det att fungera. Hansson (2004) menar att förutom 

egenskapen självständighet krävs en självförvaltande kompetens hos dagens medarbetare. 

Denna kompetens handlar om individens förmåga att utveckla och förvalta sin egen 

förmåga, dels i fortlöpande lärande men även i utveckling av tänkandet mot högre 

utvecklingsnivåer, vilket innebär att man alltmer kan hantera komplexa situationer. 

Självförvaltande kompetens handlar framförallt om förmågan att förändra förståelsen i 

relation till omgivningen för att kunna förstå och agera på nya sätt som är mer 

ändamålsenliga (Hansson, 2004). Denna teori innebär således att arbeten som saknar 

tydliga riktlinjer kräver medarbetare med självförvaltande kompetens, vilket är en 

kompetens som många anställda av idag inte har haft möjlighet att utveckla i samma 

omfattning som gränslösa arbeten har blivit allt vanligare. Hanson (2004) menar att det 

finns forskare av idag som menar att det på dagens arbetsplatser är just bristen av denna 

kompetens som skapar stress och ohälsa i arbetslivet. 

 

Forskningsprojektet Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser (Allvin et al., 1998) 

undersöker de psykologiska förutsättningarna för, och konsekvenserna av den nya typen 

av gränslöst arbete som innebär frihet när och hur uppgiften ska utföras samt vad som ska 
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utföras, vilket är en situation som möjliggörs av dagens informationsteknik. Resultatet 

visar att de tillfrågade ser upplägget med ett gränslöst arbete som positivt och upplever 

kontroll i och med att ”de är sina egna” och har stor möjlighet att påverka. Rapporten 

(Allvin et al., 1998) menar att kombinationen av höga krav och lösa arbetsvillkor kräver 

effektivitet, fokus och målmedvetenhet hos individen och ser uppenbara fördelar med den 

autonomi som råder i arbetet. Samtidigt lyfter rapporten fram potentiella problem. Det 

gränslösa arbetet ställer stora krav på individens kreativitet, självständighet och 

initiativrikedom och menar att då individen investerar så mycket av sig själv i arbetet får 

denne själv ta konsekvenserna vare sig det går bra eller dåligt (Allvin et al., 1998). 

 

2.9 Psykosocial hälsa 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition (WHO constitution, 1998a) av hälsa 

innebär: The state of complete physical, mental and social well-being (WHO´s hemsida).  

Nationalencyklopedins (Nationalencyklopedins hemsida) definition av psykisk 

arbetsmiljö innebär; de faktorer som rör annat än den fysiska arbetsmiljön, där 

organisatoriska och sociala faktorer ges som exempel och socialpsykologi definieras som 

en gren inom beteendevetenskaperna som studerar förhållandet mellan individ och social 

omgivning (Nationalencyklopedins hemsida). Det finns ingen vedertagen definition för 

begreppet psykosocial hälsa. Däremot har psykosocial ohälsa, enligt Karlsson (2004), 

nått en viss allmän acceptans i en dubbel innebörd där det refererar ”till sociala 

riskfaktorer i form av vissa livssituationer och problem och till en symtomatologi i form 

av såväl psykiska som somatiska besvär” (Karlsson, 2004, sid 12).  

 

2.10 Krav-kontroll-stöd modellen 
Stressteoretiska modeller kartlägger hur psykisk belastning, som orsak till stress i arbetet, 

är kopplat till en obalans mellan vad arbetet kräver av individen och dennes möjligheter 

att svara upp mot dem. Flera modeller kompletteras även med faktorer som kan skydda 

individen för en upplevd belastning, exempelvis socialt stöd av kollegor, ledning och 

anhöriga (Westerholm, 2008). En av dessa modeller är den ofta förekommande krav-

kontroll-stöd modellen (figur 1) som utvecklades av Karasek och Theorell (1990). 

Dimensionen krav innefattar både kvantitativa och kvalitativa psykologiska krav. 
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Dimensionen kontroll handlar om beslutsutrymmet och dimensionen stöd innebär socialt 

stöd från arbetskamrater och chefer.        

                  
                     Lågt 

                STÖD 

            t Hög
         IDEAL 

     Högt 
 

BESLUTS- 
               UTRYMME                
                                   
     Lågt             ISO-SPÄND 
 
               

 
 
Avspänd   Aktiv 
 

     Låga    KRAV      Höga 
         

Källa:  Theorell, Är ökat inflytande på       
arbetsplatsen bra för folkhälsan?, 2003. 
 

Figur 1. Krav-kontroll-stöd modellen.     
 
I figur 1 illustreras vad som händer med olika kombinationer av krav, kontroll och stöd.  

Vi ser att rimliga krav, bra beslutsutrymme och bra stöd ger den ideala arbetssituationen. 

Många studier har, enligt Theorell (2003) visat att de som arbetar i denna situation är 

friskare än i andra situationer. Vi ser också att höga psykiska krav, litet beslutsutrymme 

och dåligt socialt stöd innebär s.k. iso-spänt arbete d.v.s. isolerat och spänt arbete. 

Theorell (2003) menar att det är i denna typ av situation som de största hälsoproblemen 

brukar finnas. Stöd i arbetet förknippas ofta med goda relationer mellan kollegor och 

chefer och på arbetsplatser med bra socialt stöd värdesätter man till stor del förmågan att 

lösa konflikter. Men socialt stöd kan även handla om organisatoriska frågor, exempelvis 

att medarbetarna har en gemensam bild av målsättningen med arbete och därför har 

lättare att ge varandra stöd (Theorell, 2003), vilket således handlar om att ha en väl 

fungerande kommunikation. Theorell (2003) menar att medarbetare som ger varandra 

stöd även ges möjlighet till ett gemensamt inflytande över beslutsprocessen eftersom de 

förstår varandras tankar bättre och därför har större möjligheter att enas. Flera 

undersökningar har, enligt Theorell (2003), visat att medarbetare med kombinationen 

höga krav och högt beslutsutrymme också har hälsoproblem. Den formella strukturen 

visar då att personen kan fatta beslut om sitt arbete samtidigt som verkligheten är att 

individens kontroll över arbetet är obefintligt. Istället är det yttre krafter som styr, 

 
 
Passiv   Spänd 
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exempelvis marknaden. Strukturlöshet på en arbetsplats kan, enligt Theorell (2003), 

innebära att man inte tar upp viktiga problem. Han kopplar denna tanke till en stor 

undersökning där resultatet visade att arbetsplatser som hade en fungerande rutin för 

problemlösning uppvisade minst problem med stress bland medarbetarna. Arbetsplatser 

där chefen beskrevs som auktoritär och ”löste problemen” själv hade en större andel 

medarbetare med stressproblem och arbetsplatser där det rapporterades om att inget 

gjordes för att lösa problem, uppvisade högst andel stress bland medarbetarna. 

Undersökningen visade också att det bästa skyddet mot stress var att lösa problem på ett 

demokratiskt vis. 

 

2.10.1 Feedback 

En form av stöd är feedback. Bristen på feedback är ett stort problem idag enligt 

Tufvesson (2008) och menar att det kan bero på att dagens chefer känner en osäkerhet i 

hur feedbacken ska tas emot. Studier visar, enligt Angelöw (2002), att människor som 

inte får återkoppling på sitt arbete upplever en högre arbetsbelastning och därför kan 

drabbas av stress och ohälsa och menar att stödjande och uppmuntrande ledarskap 

innebär att prata med medarbetarna om svårigheter i arbetet, uppmuntra, ge feedback och 

visa dem uppskattning. 

 

2.11 Ledarskap 
När det är mål som styr arbetet behöver inte chefen nödvändigtvis vara fysiskt 

närvarande på samma sätt som i traditionella styrsystem, vilket gör det väl lämpat för 

geografiskt utbredda organisationer. Det innebär å andra sidan inte att chefens funktion är 

utspelad. Norrby (2003) menar att chefens roll i detta sammanhang är att utveckla och 

vårda de externa och interna relationerna och när det kommer till beslutsfattandet menar 

Granström (2000) att chefen ska se till att beslut fattas framför att fatta alla beslut själv. 

 

2.11.1 Mellanchefer 

Mellanchefen har en komplicerad roll då de representerar arbetsgivaren på samma sätt 

som en högre chef men saknar makt och befogenhet. Mellanchefen upplever ofta press 

både uppifrån och nerifrån och utgör, enligt studier, därför en riskgrupp för utbrändhet 
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(Angelöw, 2002). Tidigare innebar första linjens chefer ett mer direkt ledarskap än vad 

det gör idag. Det handlade då om hög närvaro och tillgänglighet med ett personligt 

ledarskap, ”ansikte mot ansikte”. Senare års decentralisering har inneburit ett avsevärt 

bredare kontrollspann för mellancheferna. Rollen har blivit mer inriktad på samarbete 

med andra delar av organisationen och tillsammans med ett ökat fokus på ekonomiska 

och administrativa frågor upplevs funktionen mer som en förvaltare och administratör än 

som en ledare med huvudfokus på personal- och verksamhetsutveckling (Ellström & 

Hultman, 2004). Mellanchefens verklighet innebär lojaliteter i båda riktningarna i form 

av nära kontakt med den dagliga verksamheten och samtidigt strategiskt och 

policyskapande arbete. Mellanchefen ska även se till att ledningsbesluten sätts i verket 

och riskerar därmed att hamna i konflikt med medarbetarna om besluten inte tas emot väl 

av dem. En stressfaktor hos mellanchefer är att ledningen ser dem som länken till 

personalen medan personalen ser dem som arbetsgivarrepresentanter. Samtidigt saknar de 

ofta någon att diskutera och få råd och stöd av eftersom de sällan ingår i arbetslag.  

 

2.12 Frivilligorganisationer - Tidigare forskning  
Segmentet ”Frivillig organisationer” innebär bl.a. organisationer där samtliga medlemmar 

är ”frivilliga”, organisationer där medlemmarna är både anställda och frivilliga, 

organisationer som i första hand finns till för medlemmarnas skull, exempelvis 

pensionärsföreningar och organisationer som i första hand finns till för andra än 

medlemmarnas skull, exempelvis Röda Korset och Rädda Barnen 

(Lundström&Svedberg, 1998). Dessa olikheter i struktur och uppdrag innebär av 

naturliga skäl att frivillig organisationer skiljer sig åt när det gäller arbetssätt, arbetsmiljö 

och troligtvis även organisationsklimat.  

 

I avhandlingen Work in voluntary welfare organizations: A sociological study of 

voluntary welfare organizations in Sweden redogör Sébastien Chartrand (2004) för sin 

undersökning av hur arbetet fungerar och uppfattas av medlemmarna själva i frivillig 

organisationer som omfattar både avlönade och icke avlönade medarbetare. 

Avhandlingen beskriver den historia som Chartrand (2004) menar ligger till grund för 

frivillig organisationernas tillväxt och utveckling och ser att i och med att 
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organisationerna började anställa medarbetare förändrades strukturen till att bli mer 

byråkratisk och mindre flexibel, vilket förstärktes i och med teknikens intåg i samhället. 

Chartrand (2004) menar att undersökningen bl.a. visar på att de frivilliga är mer positivt 

inställda till arbetet och organisationen än vad de anställda är och ser även att det råder en 

skillnad mellan frivilliga och anställda när det gäller möjligheter i organisationen.  

 

Olsson (1998) utvecklar i artikeln Entreprenörer och agitatorer i frivilliga 

organisationers tjänst teorin om att frivillig organisationer utvecklas i tre faser; för-

tillblivelse- och mognads-fas. Han menar att när utvecklingen nått fram till en fungerande 

frivillig organisation är organisationen inte beroende av enskilda medlemmar på samma 

sätt som i de tidigare faserna. Då är, enligt Olsson (1998), istället organisationen i sig 

större än delarna, d.v.s. medlemmarna, vilket enligt honom skapar behov av 

vardagsrutiner, kontinuitet och säkerhet. Detta i sin tur leder enligt Olsson (1998) till att 

byråkrati och hierarki utvecklas. I denna fas påverkas även organisationen av både yttre 

och inre krafter, vilken typ av arbete som utförs, hur stor organisationen är, dess ålder 

samt vilken typ av omvärld den verkar i (Olsson, 1998). 

 

Meeuwisse och Sunesson (1998) skriver i sin artikel Frivilliga organisationer, socialt 

arbete och expertis om hur frivillig organisationer på det sociala området blivit en del av 

den svenska politiken på sina specialområden. Genom kooptering får organisationerna 

vara med och ta ansvar för beslut eller genomföra delar av en politik. I andra fall erbjuds 

frivillig organisationer medlemskap i styrelser och andra beslutsorgan och det kan också 

handla om att myndigheter finansierar verksamhet som är viktig för organisationen. Detta 

kan av naturliga skäl inbegripa någon form av lojalitetsställning för frivillig 

organisationens del, vilket i sin tur kan innebära att organisationens rörelsefrihet 

inskränks. Det handlar om autonomin i frivillig organisationerna och det faktum att det 

för dessa organisationers del kan vara svårt att bibehålla sin identitet och ursprungliga 

syfte (Meeuwisse&Sunesson, 1998) .   

 

15  



 

3 Metod 
I nedanstående avsnitt redogörs för den metod som använts i uppsatsen. Först beskrivs 

undersökningsansats och undersökningsstrategi, därefter redogörs för val av 

fallstudieobjekt och datainsamlingsmetoder samt analysmetod. Sist i kapitlet diskuteras 

aktuella metodproblem. 

 

3.1 Undersökningsansats 
En kvalitativ undersökning lämpar sig väl när syftet är att söka en djupare förståelse av 

ett område och därefter beskriva det i ord snarare än siffror. Eftersom syftet med denna 

uppsats just är att få en djup förståelse av en specifik organisations klimat och därefter 

beskriva resultatet i ord gör att jag valt den kvalitativa undersökningsmetoden. Kvalitativ 

forskning kan utgå antingen från ett subjektivt eller objektivt perspektiv. Objektivism 

innebär att aktörerna studeras utifrån medan subjektivism innebär att aktörernas, vilket i 

denna uppsats innebär intervjupersonerna, uppfattningar och mening är avgörande för att 

förstå deras sätt att agera (Aspers, 2007). Eftersom min undersökning bygger på 

medarbetarnas upplevelse av sitt organisationsklimat är den subjektiva ansatsen i detta 

kvalitativa arbete bäst lämpat och det alternativ jag valt. Deduktiv forskning innebär att 

man drar slutsatser från premisser medan induktiv forskning innebär att slutsatserna 

baseras på många empiriska fall (Aspers, 2007). I mitt fall drar jag slutsatser utifrån tolv 

intervjuer varför det framförallt handlar om ett induktivt förfaringssätt i denna uppsats. 

 

3.2 Val av fallstudieobjekt 
Svenska Röda Korset är en intressant och i viss mån komplex organisation med sin 

geografiska bredd, blandning av frivilliga och anställda och internationella prägel som 

kommer av dess medlemskap i en stor global humanitär rörelse. Röda Korset bedriver en 

imponerande verksamhet, så som läxhjälp, second-hand försäljning till att arbeta i krigs- 

och olycksdrabbade områden. Att arbeta i denna organisation innebär troligtvis både en 

känsla av meningsfullhet och psykiskt krävande situationer. Det har varit mycket givande 

att få samtala med medarbetarna och fundera lite djupare på deras arbetssituation. 
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3.3 Datainsamlingsmetoder 
Eftersom denna undersökning hade som mål att få veta människors inre upplevelser och 

uppfattningar var personliga intervjuer ett lämpligt förfaringssätt. Intervjuerna var 

halvstrukturerade på så sätt att jag formulerade elva frågor som jag planerade att ställa till 

var och en, men att även samtalet fick ta plats och i någon mån styra frågornas 

ordningsföljd (se bilaga 1). I de fall där svaret på exempelvis fråga 1 även inrymde svaret 

på fråga 2 valde jag att utesluta fråga 2 etc. Fallstudie är en lämplig datainsamlingsmetod 

när man vill undersöka på djupet och eftersom just en djuplodande analys var mitt syfte, 

valde jag detta tillvägagångssätt. Jag har använt både primärdata och sekundärdata data. 

Primärdata i form av den empiriska undersökningen och sekundärdata i form av litteratur. 

(Aspers, 2007). 

 
3.4 Genomförande av intervjuer 
I förstudien fick jag av mina kontaktpersoner information om Röda Korsets historia och 

uppdrag, om organisationsstrukturen och om den medarbetarundersökning som nyligen 

slutförts. Jag fick även namn på en facklig representant utifrån syftet att en 

arbetstagarrepresentant gavs möjlighet att yttra sig i ärendet. Av denna fackliga 

representant fick jag en namnlista över medarbetarna på den region jag själv valt att 

undersöka. Från denna namnlista valde jag slumpvis ut intervjupersoner, kontaktade dem 

i ärendet och fick på så sätt fram sex personer som jag senare besökte för intervju. Några 

av dem arbetar som konsulenter och några inom andra kategorier. Intervjupersonerna på 

HK fick jag, av kontaktpersonerna, hjälp att välja ut. Med sin kunskap om 

personalsammansättningen på HK kunde kontaktpersonerna tillgodose mina önskemål, 

att enbart intervjua medarbetare samt att få en så stor bredd som möjligt på HK, på ett 

effektivt sätt. Kontaktpersonerna tillfrågade aktuella medarbetare om deras intresse att 

delta och gav mig därefter namn på de som tackat ja. Möjligheten finns att det faktum att 

personerna på HK inte är slumpvis utvalda påverkar det resultat uppsatsen levererar.  

Eventuellt hade de skillnader som ändå föreligger mellan HK och LK varit mindre än det 

nu är, men det är även möjligt att skillnaderna hade varit större.  
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Jag tog del av den kvantitativa undersökning om organisationens arbetsmiljö som 

genomfördes 2008 (Arbetsmiljöenkät, 2008). 390 av de ca 489 medarbetarna svarade på 

undersökningens enkät och de områden som visade sig vara viktiga att förbättra var 1) 

den fysiska arbetsmiljön 2) ledarskapet 3) utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna 

samt 4) arbetsbelastning/negativ stress/hälsobesvär p.g.a arbetet/inte kunna koppla av på 

fritiden. Eftersom min uppsats undersöker denna organisations arbetsmiljö var det 

lämpligt att ha enkätundersökningens förbättringsbehov som utgångspunkt i formandet av 

frågorna (Arbetsmiljöenkät, 2008). Utifrån den tanken formade jag elva frågor som skulle 

ge svar på hur medarbetarna upplever sitt organisationsklimat. 

 

Jag besökte huvudkontoret och lokalkontoren och genomförde intervjuer med totalt tolv 

anställda, sex stycken på lokalkontoren och sex stycken på huvudkontoret. Intervjuerna 

varade i mellan 30-50 minuter vardera. För att finna en teoretisk referensram för 

uppsatsen har jag gjort en litteraturstudie. Jag har använt böcker från Stockholms 

universitet och Karolinska Institutets bibliotek samt dokument inhämtade från sajter på 

nätet.  

 

3.5 Analysprocess      
Vid sju av de tolv intervjuerna använde jag en diktafon och vid fem av dem antecknade 

jag för hand. Jag transkriberade de inspelade intervjuerna och använde de nedtecknade 

som de var. Jag sammanställde materialet enligt de elva frågorna och olika personers svar 

hölls isär med "P1-" för den första intervjupersonen och "P2-" för den andra osv. Därefter 

sammanfattade jag svaren, men behöll fortfarande identitetsmärkningen. Nu såg jag de 

områden som flertalet av intervjupersonerna på något sätt knöt an till varför de fick 

utgöra uppsatsens teman, d.v.s Vi och dem, Konsulenterna, De frivilliga, Den fysiska 

arbetsmiljön på HK, Kommunikationen, Ledarskapet, Konflikthantering och Strukturen. 

Jag tog bort identitetsmärkningen, behöll en del citat och författade en löpande text under 

dessa teman. Under arbetets gång utvecklades ovan nämnda teman till att utgöra de 

rubriker enligt dess nuvarande form. Resultatet analyserades därefter med teori och 

tidigare forskning som referensram. Med målsättningen att genom ett besvarande av 

forskningsfrågorna nå uppsatsens syfte, formulerades därefter diskussion och slutsatser.   
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3.6 Etiska regler 
Inför varje intervju har etiska frågor tagits upp såsom att personens namn inte lämnas ut, 

att texten i uppsatsen är avidentifierad samt att individuella svar inte lämnas vidare till 

någon annan i organisationen. Jag informerade om hur urvalet hade gått till, att 

deltagandet i undersökningen var frivillig samt att tanken är att den färdiga uppsatsen ska 

kunna läsas av samtliga i organisationen.  

 

Vissa etiska funderingar uppstod i och med att jag fick hjälp av kontaktpersonerna i val 

av intervjupersoner på HK, men eftersom kontaktpersonerna tillfrågade personerna på 

HK personligen, kände de som deltog till att kontaktpersonerna visste vilka de var. Även 

det faktum att kontaktpersonerna förslog namnet på den som vägledde mig i val av region 

innebär vissa etiska tankar. Det skulle eventuellt vara möjligt för kontaktpersonerna att 

med viss efterforskning få kännedom om vilka lokalkontor det handlade om och i och 

med det vilka intervjupersonerna var. Men eftersom kontaktpersonerna, som arbetar på 

organisationens personalavdelning, uttryckt ett intresse att genom denna uppsats få 

ytterligare kunskap om medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön, är risken liten att 

intervjupersonerna på region kommer uppleva negativa konsekvenser av sitt deltagande. 

 
3.7 Metodproblem och begränsningar 
Då denna undersökning bygger på intervjuer finns det risk för intervjuareffekt, d.v.s. att 

den som intervjuar påverkas av och påverkar intervjupersonen under samtalets gång. 

Dock har jag försökt att förhålla mig neutral till de frågor jag ställt och de svar som 

levererats. Samtidigt bygger möjligheten att få fram människors inre uppfattningar på att 

de känner tillit och förtroende i situationen vilket kräver mer än bara neutralitet. Röda 

Korsets önskan med min undersökning var att få kännedom om hur medarbetarna ser på 

organisationens klimat. Detta eftersom det då skulle kunna fungera som en del i deras 

systematiska arbetsmiljöarbete. Eftersom det var helt i linje med min grundläggande 

tanke utgjorde det inget hinder, tvärtom gav det en extra ”kick” i arbetet eftersom det 

innebar en känsla av meningsfullhet.  
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Ett problem i undersökningen är det låga antal personer i förhållande till antalet aktiva i 

organisationen. Upplevelserna av klimatet är troligtvis olika på regionerna, på 

lokalkontoren, i kretsarna och bland individerna. På samma sätt är det skillnader mellan 

huvudkontorets olika avdelningar och grupper. Men resultatet av denna undersökning är 

ändå intressant eftersom den genererar, trots att det är svar från tolv olika individer på 

olika nivåer och avdelningar, upplevelser som har gemensamma nämnare. 
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4 Resultat 
Nedanstående avsnitt redogör för medarbetarnas upplevelse av sitt organisationsklimat i 

organisationens oliks komponenter. 

 

4.1 Det generella organisationsklimatet  
Medarbetarna jag intervjuade på Röda Korset upplever i stort en god stämning på sin 

arbetsplats. De anser att människorna är engagerade, trevliga och kompetenta, att det är 

lätt att trivas och att klimatet är öppet och flexibelt; ”Man tycker om varandra" helt 

enkelt. De tror generellt att Röda Korsets grundvärderingar påverkar klimatet och att det 

finns ett gemensamt intresse för människor och att stötta varandra i olika situationer. "På 

Röda Korset jobbar man inte för lönen eller karriären utan för att man vill något bra med 

sitt arbete". Intervjupersonerna upplever att kollegorna är prestigelösa och jordnära och 

att det finns en automatik i att hjälpa till om någon hamnar i kris "vilket kanske beror på 

en större medmänsklig anda än på andra arbetsplatser".  

 

Samtidigt kommer tankar fram att organisationen har svängt från att vara en 

omhändertagande organisation till att ställa allt högre krav på sina medarbetare, 

exempelvis ökar kraven på att leverera statistik, utvärderingar och planeringar, vilket 

intervjupersonerna tror är en följd av ökade krav från externa organisationer. De vill vara 

delaktiga i formandet av ett positivt klimat, men upplever det samtidigt som svårt 

eftersom det förekommer otydligheter i hur organisationen vill att förhållningssätten ska 

vara. Upplevelsen är att detta innebär utrymme för informella ledare att sätta riktlinjerna, 

vilket har skapat osäkerhet om vad som gäller.  

 

En stor del av medarbetarna i denna organisation är personligt engagerade i verksamheten 

vilket exempelvis visar sig då de har lätt att ta med sig arbetet hem (fysiskt och/eller 

psykiskt), eller styr om sina privata planer till fördel för jobbet. Det tillsammans med den 

specifika arbetssituation som en humanitär organisation ställs inför, d.v.s ett arbete med 

människor som emellanåt har en mycket utsatt situation och det faktum att arbetet ofta är 

självständigt innebär enligt intervjupersonerna ett behov av eget gränssättande.  
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4.2 De mellanmänskliga relationerna 
LK upplever en vi och dem känsla i relationen HK/ledning och region. "Om HK visar sig 

på regionerna mer kan man råda bot på vi och dem känslan. Då förstår man varandra 

bättre och talar samma språk”. LK uttrycker "det är HK mot oss, de har blivit en egen 

klick med budskapet titta inte in i vår verksamhet; de är som i sin egen lilla kupa". HK å 

sin sida upplever en vi-känsla på arbetsplatsen, medarbetarna känner sig sedda, de får 

bekräftelse och har möjligheter. De upplever att de känner många på HK, har goda 

relationer och känner sig vänligt bemötta. De känner sig alltid välkomna att gå ner till 

högsta chefen och har även bra relation med ledningen som enligt dem är jordnära, 

okomplicerad och rak. Samtidigt finns det på HK upplevelser av att ledningen rör sig för 

lite i huset: ”de borde cirkulera mer, delta i sammankomster som främjar vi-känslan och 

stötta mer i uppdraget”.  

 

LK upplever inte att de har någon kontakt med högsta chefen; "har sett högste chefen en 

gång, på en storträff, pratade visioner och drömmar, kändes fint, lite som kungen". LK 

upplever många stängda dörrar och känner sig inte sedda vid besök på HK. Emellanåt 

upplever de att det ”inte finns någon relation alls med Stockholm", att det är ett stort 

glapp mellan HK och region och att det ibland känns som att det råder en konflikt dem 

emellan. LK menar att ledningen är mer osynlig på regionerna nu för tiden och upplever 

att man ”inte har någon relation längre utan kontakten går via regionchefen”. ”Ledningen 

kommer vid jubileum eller invigning av något slag”. "Tidigare kom kontaktpersonen från 

HK ut och fikade, vi hade en relation, hände något visste man vem man kunde ringa, idag 

ringer man dem inte längre, vilket är tråkigt".  

 

LK menar att HK skickar ut mängder med information som ofta inte är förankrat på 

regionerna. En stor del av detta läses inte, bl.a. på grund av det akademiska språket. Alla 

kretsar har inte möjlighet att genomföra alla kampanjer p.g.a faktorer som kultur, storlek 

och läge. "HK förstår inte det lokala och ändå styr de ganska hårt, de lever sin värld i 

Stockholm och förstår inte regionerna - så känns det ibland när direktiven kommer".  

"När vi inte uppfyller deras direktiv blir de skitförbannade men när vi mejlar om t.ex. 

framtidsidéer, får vi inte ens svar på mejlen". LK saknar också uppskattning när de 
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anpassar direktiven så "att i alla fall något kommer ut av det". Fler tillfällen för samtal 

efterlyses ”att sitta ner och samtala i all enkelhet” och få chans att förklara hur saker och 

ting fungerar i respektive verklighet, "några där borta kan inte sitta och bestämma utan att 

kommunicera". Ett  förslag kom upp om att alla nyanställda skulle genomgå en 

introduktion på respektive arbetsplats och att kanske till och med införa praktik hos 

varandra.  

   

LK menar att mycket på HK ändå är bra och att de känner förtroende för HKs arbete. När 

de själva tar kontakt är den bra och kontakten med ”växeln” och den kontaktperson som 

är knuten till verksamhetsområdet är bra. LK upplever att det är prestigelösa människor 

på HK och ”håller man sig bara till spelreglerna så går HK inte in och petar”. LK önskar 

ändå att HK lyssnade mer på dem, deras förslag och idéer och menar att HK behöver mer 

kunskap om den lokala verkligheten i regionerna. De önskar även att fältet togs med i 

början av planeringsprocesserna i större omfattning än vad som sker idag.    

 

4.3 Konsulenternas situation 
Konsulenterna jag intervjuade upplever sitt arbete som fritt och självständigt vilket i stor 

utsträckning uppskattas. De svarar i första hand gentemot regioncheferna som är 

utspridda över landet, varför det inte är ovanligt att den närmaste chefen sitter på annan 

ort. De arbetar gentemot de frivilliga genom att vara "möjliggörare" och inspiratörer. De 

drar operativt igång verksamheter samtidigt som de har administrativa och strategiska 

arbetsuppgifter. Deras uppgift är att delge de frivilliga de direktiv som kommer från 

ledning och HK och eftersom de frivilliga inte alltid vill eller har möjlighet att genomföra 

alla kampanjer och direktiv "anpassar" konsulenterna det som kommer från HK till, som 

de själva uttrycker, "verkligheten" vilket HK ibland uppskattar och ibland inte. 

Konsulenterna jag intervjuade menar t.ex. att begreppet "projekt" inte tas emot väl bland 

alla frivilliga. Om man däremot använder ordet "arbetsgrupp" är chansen större att det 

blir positiv respons eftersom det signalerar att de frivilliga kommer in i ett tidigare 

stadium av arbetet. 

 

Konsulenterna jag intervjuade upplever att de har en utsatt position då de har press både 
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uppifrån och nerifrån. Exempel på press nerifrån, vilket framkom vid intervjuerna, är då 

de frivilliga, i samband med konsulenternas årsplanering, ska leverera information och 

sina aktivitetsönskemål inför nästkommande år, men inte kommer in med detta i tid utan 

istället dyker upp med kort varsel med en förväntan om att konsulenterna ska haka på. 

Även det faktum att kretsarna till viss del är en form av social verksamhet kräver sin 

specifika arbetsinsats. Exempel på press uppifrån, vilket också framkom vid intervjuerna, 

är det konstanta driv från HK på saker som ska göras, levereras och presteras. Den 

tidspress som ofta råder upplevs också problematisk när det handlar om att jobba upp ett 

förtroende hos de frivilliga för att få med dem ”på tåget”. Egentligen kräver detta tålamod 

och långsiktighet, något som konsulenterna jag intervjuade upplever att de inte alltid ges 

möjlighet till. De önskar att få ”slutföra” och även landa mellan olika projekt. De menar 

att HK tror att de frivilliga vill göra nya saker hela tiden; "man piskar in grejor, man 

måste se verkligheten någon gång, kretsarna pressas och vissa ger snart upp". De menar 

att de frivilliga redan gör jättemycket vilket de anser borde synliggöras i större 

utsträckning.  

 

Konsulenterna jag intervjuade upplever att mycket tid går åt till att reda ut "situationer" 

och menar att det ibland går så långt att det är svårt att lösa på ett smidigt sätt. De 

upplever ibland en rädsla hos regionledningen gentemot kretsarna; "kanske är de rädda 

att stöta sig med kretsarna för att de då lägger ner" och menar att de kommer i kläm när 

cheferna inte går in och löser upp de konflikter som uppstår mellan frivilliga och 

anställda. De menar att det då är de som får ta konfrontationerna och efterlyser därför en 

större handlingskraft hos cheferna. En annan konsekvens av att den närmaste chefen 

oftast inte är tillgänglig rent fysiskt på många av lokalkontoren är enligt konsulenterna 

jag intervjuade att det blir de som emellanåt själva får ta på sig chefsrollen och stötta 

kollegor då behov av detta uppstår, vilket enligt dem är både på gott och ont. De menar 

även att man som konsulent ”måste kunna säga nej för att orka”, vilket de upplever 

försvåras av det faktum att det i många fall saknas riktlinjer att peka på. Samtidigt 

upplever de många fördelar med sitt arbete. ”Det ger många tillfällen till intressanta och 

värdefulla sociala kontakter och det känns betydelsefullt”. Även den uppskattning som 

konsulenterna får från de frivilliga är enligt konsulenterna jag intervjuade värt mycket.  
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4.4 Relationen med de frivilliga 
HK menar att de frivilliga är ”organisationens styrka, har samma rätt och behandlas 

likadant som de anställda”, men även; ”har ingen relation med dem alls eftersom det går 

via konsulenterna”. HK menar att de frivilliga också arbetar för att hjälpa utsatta 

människor, men upplever att de frivilliga tycker byråkrati, regler och rutiner tar för 

mycket av deras tid och kraft i anspråk. HK menar att det finns problem i detta 

sammanhang som tar mycket energi och ser det som en ”pedagogisk utmaning” att 

förklara alla direktiv. "De är frivilliga och gör inte mer än de vill och orkar". HK menar 

att det behövs mycket information vilket de också upplever ges.  

 

LK å sin sida menar att det fungerar olika på olika platser när det gäller de frivilliga. Det 

är både öppet och stängt, bra och dåligt och det kan även vara ”lite mitt och ditt". LK 

menar att om problemen som ändå finns hanteras rätt "funkar det oftast". Samtidigt 

menar LK att det finns motsättningar och att det inte alltid upplevs som ett LK utan mer 

som en tjänstemannasida och en frivilligsida "svårt att få frivilliga att förstå vad vi gör, de 

undrar varför vi inte hjälper dem mer, vi borde inte sitta i samma lokaler".  

Det finns en oro på LK att ledningen inte värdesätter landsortens kretsar i samma 

utsträckning längre och i allt större utsträckning fokuserar på storstadssatsningarna. En 

önskan om två olika strategier finns, en storstads- och en landsortsstrategi; ”Det handlar 

om Röda Korsandan". Ett exempel på landsortsaktivitet ges; En årlig 

mannekänguppvisning som ”Orten” anordnar. Lindex deltar och ”Hela byn kommer!”. 

 
4.5 Ledarskapet i organisationen 

HK upplever att saker och ting får ta tid, att cheferna inte pressar på utan förväntar sig 

uthålligt och långsiktigt arbete eftersom "det ger högre kvalitet", men det finns också en 

upplevelse av att även om ledarskapet lyssnar så stannar det där och i många fall tenderar 

att inte komma till avslut. På LK upplever man att förståelsen för långsiktigt arbete inte 

finns från ledning alla gånger. LK menar att projekt ofta handlar om att bygga förtroende 

i olika led, vänta in svar, få frivilliga att nappa, komma på idéer som passar olika kretsar 

osv. Förståelsen för hur mycket tid detta kräver upplever LK inte finns på HK och hos 

ledning i tillfredställande stor utsträckning.  
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Då den närmaste chefen i många fall sitter långt bort från medarbetarna på LK innebär 

det emellanåt en upplevelse av att de inte har någon chef. En situation de hanterar på 

olika sätt. De upplever ett behov av en chef som styr upp emellanåt och som de träffar 

oftare. Det finns en förståelse för problematiken med att vara chef på ett så stort område 

som en region utgör, men upplever samtidigt ett behov av att bli mer sedd, få mer 

uppskattning och feedback från "i alla fall närmaste chefen".  

 
4.6 Den fysiska arbetsmiljön på HK 

En stor del av HKs arbetsplatser är byggda i kontorslandskap, vilket HK upplever både 

positivt och negativt då det skapar både gemenskap och frustration. När arbetet kräver 

koncentration upplever de en problematik i att sitta nära inpå varandra. Eftersom det är en 

hel del prat, både i telefon och sinsemellan och människor som rör sig runt arbetsplatsen 

uppstår emellanåt irritation, vilket hanteras individuellt; ”ibland ber man om dämpning 

men oftast trycker man ner sin irritation”. Vid den omorganisation som genomfördes för 

något år sedan var tanken att samtalsrum skulle finnas till hands och att 

kontorslandskapen skulle skapa ny gemenskap och underlätta utbyte mellan 

avdelningarna, men upplevelsen hos HK är att så inte blev fallet. De upplever till viss del 

att det var bra med en omorganisation, men menar att det finns ett behov av riktlinjer hur 

förhållningssätten ska vara i denna arbetsmiljö. "Finns detta nedskrivet kan var och en 

uppdatera sig emellanåt och ta del av en oskriven lag som kanske inte var självklar 

innan". 

 
4.7 Organisationsstrukturen 
Intervjupersonerna upplever att mycket "faller mellan stolarna". Det råder brist på policys 

och riktliner på de mest skiftande områden och att de som finns inte diskuteras och 

implementeras i tillräckligt stor omfattning. Man saknar policys för mångfald, 

konfliktsituationer och jämställdhetsfrågor, men även för mer basala ting som vad 

skyddsombuden ska göra mer i detalj eller vad man gör om någon mår dåligt; "vem 

vänder man sig till i första hand". Det finns en önskan om att alla ska göra lika och att 

ledningen ska bestämma riktlinjerna, bl.a. för att slippa informella ledare. De upplever 

"en slapphänt attityd till personalfrågor" och menar att personalansvaret får för lite 
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prioritet hos chefer. Exempelvis upplever de att rekryteringar kan dra ut på tiden, att det 

"slarvas" med kontrakt och att det råder en avsaknad av stöttning i praktiska frågor som 

hör till personalansvaret. De upplever att detta påverkar motivationen och 

arbetskvaliteten, ”vilka prioriteringar som görs” och även är upphov till frustration. LK 

pekar på det faktum att allt fler kretsar anställer egen personal; "Eftersom kretsarna nu 

ska leda sig själva innebär det att de blir arbetsgivare med allt vad det innebär i form av 

behov av personalkompetens". 

 

LK upplever ett behov av tydliga arbetsbeskrivningar. Detta för att var och en ska veta 

sina huvudsakliga arbetsuppgifter "man förstår inte alltid vad man ska jobba med, man 

tappar energin, kollegor har mått dåligt". LK menar att alla regioner inte fungerar 

likadant och därför inte genomför hela utbudet av kampanjer, nya arbetssätt och direktiv. 

Detta har i viss mån inneburit att medarbetare kompenserat kollegors insats, exempelvis 

genom att genomföra ett arbete som egentligen ligger på någon annans område. LK 

upplever att deras arbete skulle underlättas av tydliga riktlinjer dels i arbetet men även i 

förhållningssätten av olika arbetsrelaterade situationer. Exempelvis upplevs 

möteskulturen något otydlig och respektlös, vilket skapar frustration. Avtalade tider hålls 

inte fullt ut och alla meddelar inte sin eventuella frånvaro.  

 
4.7.1 Beslutshantering 

Intervjupersonerna upplever att enkla beslut har en tendens att ta lång tid vilket i vissa 

sammanhang skapar frustration. De upplever att det finns informella beslutsvägar, vilket 

kommer till uttryck i att "den normala beslutsvägen av någon anledning skjuts åt sidan, 

till fördel för någon informell beslutsfattare som är aktuell för situationen". Även när 

beslut har fattats kan det finnas oklarheter om vad som bestämdes; "ska vi genomföra 

detta eller ej, ska vi rekrytera eller ej". De upplever förvirring och menar att "till slut står 

man inte på tå längre, man tänker att de kommer nog ändra sig ändå". "När känslan efter 

ett möte är, vad beslutade vi, ska vi köra eller inte, uppstår nya diskussioner och 

resonemang". 
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4.7.2 Konflikthantering 

Det råder delade meningar om hur konflikter hanteras. Några intervjupersoner menar att 

de löser konflikter genom att sitta ner och prata igenom problemen medan andra saknar 

"en tydlig tågordning i hantering av konflikter, vilket idag löses efter situation och 

förmåga". De menar att ett tidigare och tydligare ingripande skulle innebära att de stora 

konflikterna uteblev. Intervjupersonerna tycker att det råder en konflikträdsla i 

organisationen och bland chefer; "lite rädda att släppa upp konflikter till ytan, lite fega". 

De upplever att klimatet är att det ska vara "snällt" vilket gör att det kan vara svårare att 

säga ifrån. Intervjupersonerna upplever att de får lösa konflikter själva och menar att det 

borde finnas verktyg för konflikthantering. De menar att det inte har hanterats bra alla 

gånger under årens lopp; "man reder inte upp, det finns mycket som ligger och gror" och 

man upplever ett behov av att chefer och ledning tar mer ansvar och sätter ner foten i 

vissa lägen, pratar mer ingående med människor och ser situationer innan de "surnar och 

till slut exploderar". De menar att organisationen "verkar vilja kontrollera och samtidigt 

inte stöta sig med någon".  

 
4.7.3 Kommunikationen på HK 

Kommunikationen på HK upplevs enligt HK som något otydlig. De menar att vissa beslut 

fattas i "korridorerna" och att "informationen inte alltid rinner ut i hela organisationen". 

Ledningen har en önskan om ökat samarbete mellan avdelningar, men de saknar 

information om hur detta ska ske. De tror att ett ökat informationsflöde mellan 

avdelningar skulle innebära ökad effektivitet, ett tillvaratagande av energi och att externt 

upplevas mer professionellt. De menar att alla inblandade i ett projekt inte alltid får ta del 

av all information eller allt som avhandlas och beslutas, vilket skapar frustration och 

förvirring om vad som gäller. HK upplever i dessa lägen att all kunskap inte synliggörs 

eller efterfrågas och man efterfrågar en ökad grad av diskussion och kommunikation. 

Klimatet upplevs som lite av "det där ligger inte på mitt bord" enligt dem.  
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5 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras och jämförs de resultat den empiriska undersökningen har gett 

mot den tidigare presenterade teorin och tidigare forskning. Avsnittet avslutas genom att 

sammanfatta analysen till slutsatser varigenom forskningsfrågorna besvaras. Därefter 

ges förslag till fortsatt forskning. 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva organisationsklimatet i en frivilligorganisation samt 

dess koppling till psykosocial hälsa. För att uppfylla syftet ska uppsatsen försöka besvara 

följande forskningsfrågor; Hur upplever medarbetarna i denna organisation sitt 

organisationsklimat? Vilken koppling har organisationsklimat med psykosocial hälsa? 

Vilken koppling har detta organisationsklimat med psykosocial hälsa? 

 

5.1 Organisationsstrukturen 
Under intervjuerna framkommer det att medarbetarna i denna organisation trivs på sin 

arbetsplats. De känner meningsfullhet i arbetet och upplever en god stämning bland 

arbetskamrater, ledning och chefer. Samtidigt finns det delar i strukturen som skapar 

frustration och i viss mån uppgivenhet. Detta påverkar enligt intervjupersonerna deras 

arbetsinsats negativt då energi går åt till att fundera på hur olika situationer sköts och 

hanteras, så även osäkerheter i hur andra situationer är tänkta att hanteras.  

Intervjupersonerna upplever att det råder ett öppet organisationsklimat när det handlar om 

att delta i diskussion och förmedla sina åsikter, samtidigt som de menar att idéer, tankar 

och önskemål inte alltid plockas upp av någon i ledande position utan istället tenderar att 

”falla mellan stolarna”. Detta engagemang kan handla om att delta med idéer för nya och 

bättre arbetssätt eller information om att något inte fungerar. När det inte fångas upp kan 

det enligt krav-kontroll-stöd modellen (Theorell, 2003) innebära upplevelser av en 

avsaknad av stöd och kontroll i arbetet för att kunna leva upp till ställda krav, vilket 

enligt Theorell (2003) kan innebära hälsoproblem. Eventuellt kommer det i just denna 

organisation av att verksamheten bygger på att hjälpas åt snarare än att tävla. Att ta på sig 

ledartröjan är kanske då inte helt naturligt, vilket kan skapa problem i de situationer det är 

nödvändigt. Det är enligt Tollgerdt-Andersson (2005) viktigt med en tydlig struktur och 

ansvarsfördelning där det råder hög delaktighet. Så även att chefer i dessa sammanhang 
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inte backar för sitt grundläggande ansvar.   

 

Uppsatsens resultat visar att intervjupersonerna upplever att samtidigt som det i många 

situationer råder hög delaktighet vill ledningen i andra situationer kontrollera och styra. 

Ett exempel på detta är de direktiv som skickas ut till lokalkontoren med jämna 

mellanrum som LK inte upplever sig ha möjlighet att påverka. I och med att arbetsmiljön 

kommunicerar delaktighet och självständighet är det enligt intervjupersonerna naturligt 

att delta i beslut i stort och smått. Om det istället är så att självständigheten i vissa 

situationer inte går hand i hand med deltagande från beslutsprocessens början innebär det 

i dessa situationer bristande kontroll, vilket enligt krav-kontroll-stöd modellen (Theorell, 

2003) innebär att man ställer krav på medarbetarna samtidigt som man minimerar deras 

möjlighet till kontroll. Om det till detta råder brist på socialt stöd från chefer, vilket till 

viss del är en verklighet på LK, innebär det risk för ohälsa. På samma sätt finns det risk 

för upplevelse av hög press i de situationer där konsulenterna har krav på sig att både på 

egen hand men även få med de frivilliga att leva upp till olika direktiv, direktiv som de 

inte själva haft möjlighet att påverka initialt.  

 
5.2 En icke fysiskt närvarande chef 
Varje region har en chef, vilket innebär att en hel del lokalkontor inte har en fysiskt 

närvarande chef. Detta är en anledning till varför organisationsklimatet upplevs som fritt 

och självständigt med hög delaktighet. Merparten av de som arbetar på LK har ändå 

kollegor på nära håll och det sociala stöd som det innebär täcker en del av den feedback 

som en chef i vanliga fall står för, dock inte allt. I intervjuerna kom det fram behov av att 

bli sedd av en chef, att få feedback på genomfört arbete och att ha möjlighet att utgå från 

tydliga arbetsbeskrivningar. Eventuellt är detta den typ av situation Norrby (2003) menar 

kan innebära stress, vilsenhet och svårigheter i att ta ansvar, d.v.s. när medarbetaren själv 

ska bestämma vad som är väl genomfört arbete, hur uppgifterna ska utföras och hur 

mycket arbete som krävs. Att tänka på i detta sammanhang är att socialt stöd även kan 

handla om att medlemmarna har ett gemensamt inflytande över de beslutsprocesser de 

möter i sin vardag, eftersom det ökar möjligheterna att förstå varandras tankar bättre och 

därmed lättare kunna enas i olika frågor (Theorell, 2003).  
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5.3 Behov av en välutvecklad kommunikation 
Det är ett kommunikativt klimat i organisationen, så till vida att man är social, pratar och 

umgås. Rent organisatoriskt finns det däremot brister i kommunikationen. Det är en 

målstyrd organisation med självständiga arbetsuppgifter och därtill decentraliserad med 

kraftig geografisk spridning, vilket är egenskaper som genererar behov av välutvecklad 

kommunikation. Enligt krav-kontroll-stöd modellen (Theorell, 2003) handlar socialt stöd 

även om organisatoriska frågor, exempelvis att alla inblandade har en gemensam bild av 

målsättningen med arbetet så även av arbetsuppgifternas fördelning. Det underlättar 

medarbetarnas stöttning av varandra i arbetet vilket innebär att de upplever ökad kontroll 

och därmed ökade chanser för att må bra. Vem bär då ansvaret för en välutvecklad 

kommunikation? Är det medarbetarna eller ledning? Troligtvis är det båda parter, men 

konstateras kan att det är svårt för den enskilde medarbetaren att på egen hand utveckla 

en organisations kommunikation från grunden.  

 

Organisationsklimatet är enligt intervjupersonerna lite av ”vi och dem” , vilket enligt dem 

har genererat olika grupperingar. Eventuellt kommer detta av att olika delar i 

organisationen sitter olika nära ledning och de beslutande organen. Eventuellt kommer 

det av att problem som dykt upp under årens lopp inte retts ut i tillräcklig omfattning eller 

kanske av den okunskap som de olika organisationsdelarna har av varandras 

arbetssituation. Så länge de olika organisationsdelarna arbetar var för sig är det troligtvis 

inga problem men när dessa grupper ska samarbeta i någon form skulle vi och dem 

känslan kunna försämra resultatet. Det har utvecklats olika språk i organisationen, vilket 

eventuellt kan vara en följd av dessa grupperingar, en situation som inte är helt ovanlig i 

större organisationer.  Problemet är att det kan hindra förståelsen av varandras behov och 

därmed innebära onödigt arbete, exempelvis att det skickas material som inte används av 

mottagarna. I denna typ av situation är dialogen en ovärderlig tillgång. Att delge varandra 

sin vardag innebär stor möjlighet till förståelse och att känna att man har de resurser som 

behövs för ställda krav. Enligt krav-kontroll-stöd modellen (Theorell, 2003) möjliggör 

det välmående eftersom det inger en känsla av kontroll.  

 

Återkoppling är av stor vikt för människans känsla av att ha grepp om tillvaron. Det kan 
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handla om allt från ett kort svar på ett skickat mejl till ett aktivt deltagande i diskussioner. 

Att få någon form av respons på våra förehavanden som människor ger oss kvitton på det 

vi gör eller inte gör, vilket möjliggör att vi lär oss och utvecklas. Att inte få respons kan 

således innebära osäkerhet och stress. Intervjupersonerna upplever bristande återkoppling 

i sitt organisationsklimat. Varför det är så är svårt att säga, men kanske är det helt enkelt 

som Tufvesson (2008) menar, att många chefer idag undviker att ge feedback eftersom de 

är osäkra på mottagandet. Kanske är cheferna i denna organisation så vana med 

självständiga och självgående medarbetare att de räknar med att feedback inte behövs för 

att arbetet ska genomföras. Men då är det viktigt att komma ihåg att förutom att få ett 

kvitto på att man gjort rätt, innebär feedback socialt stöd, som krav-kontroll-stöd 

modellen (Theorell, 2003) menar är nödvändigt för psykosocial hälsa. 

 

5.4 Gränslöst arbete 
Som tidigare nämnts är det ett självständigt klimat i denna organisation. En stor del av 

arbetet styrs av mål, vilket för många upplevs som positivt och stimulerande eftersom det 

genererar frihet, självständighet och stor möjlighet till kontroll av sin egen situation. I 

konsulenternas fall innebär det att de måste kunna ställa om från att arbeta operativt till 

att arbeta administrativt och strategiskt. För medarbetarna på HK innebär det att var och 

en måste hålla fokus på sina arbetsuppgifter och ta ansvar för dess slutförande. Till det 

kommer det faktum att många av dessa medarbetare är personligt engagerade i 

verksamheten. Dessa faktorer tillsammans innebär behov av att sätta gränser om det inte 

ska leda till att medarbetarna arbetar mer än normalt, och därmed riskerar ohälsa.  

Alternativen som står till buds när det gäller att sätta gränser om när, var och hur arbetet 

ska skötas är antingen organisationen genom en tydlig struktur eller också individen på 

egen hand. Hansson (2004) menar att förutom att kunna arbeta självständigt måste 

människor som har ett arbete där det saknas tydliga gränser inneha självförvaltande 

kompetens. De måste således ha en förmåga att kunna utveckla och förvalta sin egen 

förmåga, dels i det fortlöpande lärandet men även när det gäller att utveckla sitt tänk till 

en högre utvecklingsnivå. Det innebär att man kan hantera komplexa situationer och 

förstå och agera på ett efter situationen anpassat sätt. Utan denna kompetens finns det risk 

för stress och ohälsa bland medarbetare som har självständiga arbeten. Till det kommer 
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den verklighet som Allvin et al. (1998) pratar om, att människor som har arbeten som 

saknar tydliga gränser investerar så mycket av sig själva när det gäller kreativitet, 

självständighet och initiativrikedom, att de i många fall på egen hand får ta 

konsekvenserna av sitt handlande vare sig det går bra eller dåligt. 

 

5.5 Innebär det snälla klimatet konflikträdsla? 

Samtidigt som klimatet är omhändertagande råder konflikträdsla i organisationen, enligt 

intervjupersonerna. En fundering som väcks är om denna konflikträdsla kommer av en 

outtalad uppfattning om att man ska vara snäll mot varandra. Eller är det så att 

människorna som ingår i denna verksamhet har ett tänk som omfattar ett större perspektiv 

än det som sker i just deras vardag. Kanske ser de vardagsproblemen på arbetsplatsen i 

Sverige som obetydligt i jämförelse med de problem som deras arbete kommer i kontakt 

med. Även om det är ett förnuftigt synsätt bör man tänka på att till synes små problem 

kan växa och nå helt onödiga proportioner om de inte reds ut. Att inte ta tag i problem 

kan bero på brister i strukturen enligt Theorell (2003). Studier har visat att organisationer 

med fungerande rutiner för problemlösning uppvisade minst problem med stress bland 

medarbetarna och organisationer där inget gjordes för att lösa problem uppvisade högst 

andel stress bland medarbetarna. 

 

5.6 KASAM hos medarbetare 
Antonovkys (1991) menar att KASAM är av oerhörd vikt för en människas hälsa. Nivån 

på KASAM inverkar bl.a. på medarbetarnas förmåga att bedöma verkligheten, att 

uppleva att de har de resurser som krävs för att möta ställda krav och att de känner 

meningsfullhet i att försöka lösa de problem och krav som uppstår. Medarbetare med 

högt KASAM borde således kunna hantera arbetsmiljön bättre än en person med lågt 

KASAM. Av den anledningen är det för det första av värde att notera olika medarbetares 

KASAM vid inträdet i organisationen för att därefter anpassa utvecklingsmöjligheter och 

krav efter detta. För det andra är det av värde att utforma arbetsmiljön så till vida att den 

blir en del av de faktorer som stärker medarbetarnas KASAM.  
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5.7 Slutsatser  

Ur de intervjuade medarbetarnas perspektiv är det ett ”delaktigt” organisationsklimat, 

bl.a. när det handlar om att delta i diskussion, ventilera sina åsikter och komma med idéer 

och synpunkter. Samtidigt anser de att strukturen och ansvarsfördelningen inte är helt 

tydlig. Eventuellt kommer denna brist i att hantera delaktiga medarbetare av just 

delaktigheten. Eventuellt har delaktigheten försvagat ledarnas roll. Eventuellt råder det 

brist i kunskap hos ledarfunktionerna hur delaktigheten ska hanteras för att den ska vara 

det goda komplement till en organisation som den har möjlighet att vara.  

 
Intervjupersonerna har förmedlat upplevelser om ett något strukturlöst klimat, exempelvis 

när det handlar om hur saker och ting ska skötas och vara eller vem som ska bestämma i 

olika sammanhang. Detta genererar en form av delaktighet och självständighet som 

innebär att medarbetarna ser behov som de försöker reda ut och lösa efter bästa förmåga. 

Samtidigt menar de att organisationens ledning i vissa situationer går in och styr upp 

rejält med direktiv och krav. Denna kombination av en förväntan från ledningshåll om att 

medarbetarna ska ta ansvar för helheten för att i nästa stund förväntas backa tillbaka och 

leva upp till klara direktiv kan innebära förvirring och osäkerhet och leda till ohälsa. Att 

inte förstå helheten och inte kunna strukturera upp den information som ges är 

problematiskt för människan och kan även leda till en känsla av meningslöshet.  

 

Ur intervjupersonernas perspektiv är klimatet mycket fritt och självständigt. De förväntas 

vara självgående, vilket de menar har både för- och nackdelar. Många trivs med att kunna 

styra sin arbetsdag själv eftersom det ger möjlighet till kontroll av helheten. Men 

samtidigt innebär detta självstyrande klimat brister när det gäller att få feedback och att 

bli sedd, dels som människa och dels i arbetet. Eventuellt är det på grund av att denna 

självständighet inte kombinerats med ett målinriktat arbete när det gäller att skapa en 

enad grupp som inneburit en vi-och-dem känsla mellan vissa delar av organisationen, så 

även skillnader i sättet att uttrycka sig.  

 

Det organisationsklimat som råder i denna organisation möjliggör för psykosocial hälsa i 

den mån att medarbetarna får delta i organisationsfrågor och har möjlighet att styra, 
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påverka och kontrollera sitt arbete. Även det faktum att arbetet på lång eller kort sikt 

förbättrar tillvaron för människor ger arbetsuppgifterna en känsla av meningsfullhet 

vilket är en viktig ingrediens för att må bra som människa. Samtidigt finns det inslag i 

strukturen och ansvarsfördelningen som försämrar möjligheterna till god psykosocial 

arbetsmiljö. Enligt intervjupersonerna behöver kommunikationen i organisationen även 

utvecklas. De menar att bristerna i kommunikationen som idag råder bl.a. påverkar 

kunskapen om behoven hos de olika organisationsdelarna, så även deras sätt att fungera. 

Även det faktum att det, enligt intervjupersonerna, råder viss konflikträdsla i 

organisationen gör att chefer, enligt dem, avstår från att ta sitt fulla ansvar i vissa lägen, 

vilket de upplever innebär minskat stöd för medarbetarna.  

 

5.8 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att delaktigheten som råder i organisationen borgar för 

god psykosocial hälsa bland medarbetarna i denna organisation. För att detta ska ske 

behöver dock kommunikationen mellan organisationens olika delar utvecklas, 

exempelvis mellan LK och HK/ledning och mellan chefer och medarbetare. Till detta 

behöver även organisationsstrukturen ses över så till vida att riktlinjer, förhållningssätt 

och policys skapas i större omfattning, implementeras, förtydligas och kontinuerligt 

utvecklas. Behovet av tydligare, synligare och mer stöttande chefer är också en aspekt 

som kommit fram i intervjuerna så även behovet av utökad feedback från dem. 

 

5.9 Slutord 
Efter att ha genomfört denna studie är min upplevelse av att de skillnader som råder i den 

grundläggande synen på hur frivillighetsorganisationer ska arbeta inte enbart är ett 

faktum mellan frivilliga och anställda utan även inom gruppen anställda. Jag menar att 

dagens frivillighetsorganisationer omfattas av medarbetare (avlönade eller icke-avlönade) 

med olika grundläggande uppfattningar om hur uppdraget ska förverkligas. Den 

traditionella grunden handlar om att all fokus ligger på att arbeta med det som direkt är en 

insats för att ”lindra mänskligt lidande”. Ett annat synsätt är att fokusera på att hitta de 

vägar som ”lindrar mänskligt lidande” så mycket som möjligt, vilket kan innebära kort- 

och långsiktigt arbete så även direkt och indirekt arbete.  Professionalismen blir allt 
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tydligare även inom dessa organisationer, vilket skapar vissa utmaningar att överbrygga 

då det gäller att hitta arbetssätt som ska fungera för samtliga medarbetare, de med en mer 

traditionell utgångspunkt såväl som för de med en mer icke-traditionell utgångspunkt. Att 

se fördelen med de olika synsätten och utvinna det som var och en är bäst på. Att få alla 

inblandade att se fördelarna med olika synsätt och olika sätt att arbeta. Att hitta 

gemensamma nämnare att utgå ifrån och sätta mål som alla förstår men även ges 

utrymme för att nå på sitt sätt är helt klart en spännande insats. 

Det av oerhörd vikt att lyssna in allas behov, försöka förstå olikheterna och se det som en 

tillgång och inte tvärtom. Därifrån är det möjligt att utveckla en verksamhet, vilken det än 

må vara, till att nå en arbetsmiljö där medarbetarna både mår bra rent psykosocialt men 

även har tillgång till de verktyg och förutsättningar som just de behöver för att göra ett så 

bra jobb som möjligt enligt sina specifika förutsättningar. 

 
5.10 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att se vad det skulle innebära för denna organisation om 

kommunikationen, tydligheten i organisationsstrukturen och chefens roll utvecklades. 

Eftersom självständighet och delaktighet, som är viktiga inslag i en bra arbetsmiljö, redan 

fungerar här, är möjligheten till en mycket bra psykosocial arbetsmiljö stor. Av den 

anledningen skulle det vara intressant att i denna organisation titta närmare på en 

utveckling av kommunikationen, tydligheten i organisationsstrukturen och chefens roll 

skulle kunna se ut.  
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BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR 

 
• Informera om att det är 11 frågor och att de handlar om en undersökning av 

klimatet i organisationen, dvs en del av organisationskulturen. Gå igenom 
definitionen av klimat och företagsanda. 

• Informera om etiska regler. 
Frågor; 

1) Vilken ålderskategori ligger du närmast när vi pratar 5 och 10 tal? 

2) Hur många år har du arbetar på Röda korset? Mindre än 1 år, 1-5 år, 6-10 år, 11-

15 år, 16 år eller mer. 

3) a) Hur tycker du klimatet är på Röda korset? Både positiva och negativa aspekter. 

b)Kan du ge exempel på situationer och beteendemönster som avspeglar ovan 

nämnda klimat. Både gällande positiva och negativa aspekter. c)Hur ser du på din 

roll i dessa situationer och beteendemönster? 

4) a) Tror du att upplevelsen av klimatet är på samma sätt i hela organisationen? 

b)Tror du klimatet är detsamma i hela organisationen? 

5) a) Hur ser du på din roll i det som formar klimatet? b) Tror du att du är delaktig i 

formandet av klimatet? Ge exempel, positivt och negativt. 

6) Tror du att klimatet påverkas av det faktum at RK är en humanitär organisation? 

Om ja, på vilket sätt?  

7) Hur tycker du klimatet avspeglar sig när du tänker på kontakten mellan 

organisationens ledning och medarbetare? Ge exempel, positivt och negativt. 

8) Hur tycker du klimatet avspeglar sig mellan anställda och frivilligarbetare? Ge 

exempel, positivt och negativt. 

9) a) Hur tycker du klimatet avspeglar sig när det gäller att som medarbetare vara 

sedd av huvudkontoret, dvs är det en nära eller inte nära relation? b) Är det lätt att 

komma i kontakt, påverka, få sin röst hörd etc? Ge exempel, positivt och negativt. 

10) Hur tycker du att klimatet avspeglar sig när det gäller hantering av konflikter 

inom organisationen? Ge exempel, positivt och negativt. 

11) a) Hur tycker du klimatet avspeglar sig när det gäller hur du och dina kollegor ser 

på er roll i en konflikt, både när ni är direkt men även indirekt involverade. b) I 

vilken grad ansvaret att lösa konflikten ligger hos er eller någon annan. Ge 

exempel, positivt och negativt. 
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