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SAMMANFATTNING 

Vi studerade internkommunikationen i den ideella föreningen Children’s International 
Summer Villages (CISV) Sverige utifrån diskussioner i fokusgrupper och intervjuer med 
medlemmar som är aktiva både lokalt och nationellt i organisationen. Syftet med uppsatsen 
var att undersöka några av medlemmars upplevelse av organisationen idag samt deras syn på 
behovet av organisationsförändring. Vidare ville vi ta reda på deras inställning till att anställa 
fler personer inom föreningen samt hur en eventuell organisationsförändring skulle 
diskuteras inom organisationen. I analysen använde vi oss framför allt av omvärldsanalysen 
SWOT samt diskuterade målsättningar, förhållningssätt och kommunikation inom 
organisationen. När vi såg på organisationsförändringen relaterades denna till Lewins syn på 
förändringsprocessen samt förändringskurvan och känslan av osäkerhet. 

Vi kom fram till att CISV Sverige dåligt har följt med i de förändringar som har skett i 
världen sedan föreningen grundades 1951. Vi menade att man på grund av detta idag har en 
organisation som inte tillräckligt matchar de krav som ställs på en ideell förening. Vi 
rekommenderade därför att föreningen skulle göra en ordentligen genomgång av sin 
verksamhet, där vi upplevde att det skulle behövas riktas mer fokus på lokala aktiviteter. Men 
framför allt att man inom organisationen skulle starta upp en diskussion om områdena: 
organisationens vision, bilden av organisationen, information och kommunikation samt hur 
man ser på att anställa fler inom föreningen. Då detta skulle kunna leda till grundliga 
förändringar av CISV Sverige är det viktigt att innan man sätter igång noga tänka igenom hur 
en eventuell organisationsförändring ska kommuniceras och genomföras för att 
medlemmarna ska känna sig delaktiga i processen. 
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INLEDNING 

Den ideella organisationen Children’s International Summer Villages (CISV) har idag drygt 
5000 medlemmar i Sverige men endast två anställda, förbundskassören på 25 % och 
förbundssekreteraren på 50 % som båda arbetar hemifrån. Enligt en kommentar från 
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), där CISV Sverige är medlem, bör en 
organisation av CISV:s storlek och verksamhet inte hålla sig med mer än 10 anställda. Detta 
annorlunda sett att se på antalet anställda har nyligen diskuterats av ett fåtal personer inom 
CISV Sverige som menar att fler anställda krävs för en bättre fungerande organisation. Att 
anställa fler i en ideell organisation som CISV innebär att en del frågor blir aktuella: Ska man 
anställa personer som redan är aktiva eller ska de komma utifrån? Hur reagerar de som 
arbetar ideellt på att andra blir avlönade? I samband med att CISV Sverige nyligen fått en ny 
hemsida har det även diskuterats om organisationen utåt sett kanske upplevs proffsigare än 
vad den är, utifrån sina få anställda och avsaknaden av ett centralt kansli.  

 
 

PROBLEMFORMULERING 

Vi har valt att studera internkommunikation i en ideell organisation. Vi tycker att det är 
intressant att titta närmre på en ideell organisation då den har andra förutsättningar än en 
vinstdrivande organisation. Bertil Lindberg ger ett par exempel på detta i boken Ledning av 
ideella föreningar och folkrörelseorganisationer: 
• 

• 

”Ideella organisationer är annorlunda och därmed mer svårstyrda än kommersiella 
företag och offentliga organisationer. De förväntas vara såväl effektiva i sitt arbete som 
trogna sina ideal Den balansgången är inte enkel, i synnerhet som förutsättningarna för 
att kunna mäta framgång alls inte är självklara inom den ideella sektorn.  
Ideella organisationer ha såväl frivillig arbetskraft som anställda, vilket skapar spänningar 
som i många fall leder till problem, som vi inte är så bra på att hantera.” 

(Lindberg, 1999:11) 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka några av CISV Sveriges medlemmars upplevelse av 
organisationen idag samt deras syn på behovet av organisationsförändring.  Vidare vill vi ta 
reda på deras inställning till att anställa fler personer inom föreningen samt hur en eventuell 
organisationsförändring ska diskuteras inom organisationen. 
 
För enkelhetens skull kommer vi i arbetet endast att skriva CISV, men vi syftar då på den 
nationella organisationen CISV Sverige. 
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BAKGRUND 

ORGANISATIONEN CISV SVERIGE 

”CISV är en politiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som utbildar unga 
människor runt om i världen i hopp om en fredligare värld.” 

( www.cisv.se) 
 

Information om organisationen har fått från CISV:s hemsida (www.cisv.se), 
informationsbroschyr samt de intervjuer vi genomfört. Children’s International Summer 
Villages (CISV) finns i ett sextiotal länder, däribland Sverige. Föreningen sammanför barn, 
ungdomar och vuxna från olika kulturer, religioner och politiska system för att de ska 
uppleva gemenskap, samt lära sig samarbete och internationell förståelse. CISV vill ge 
människor möjlighet att utveckla ett globalt perspektiv, en livsfilosofi och en aktiv önskan att 
arbeta för fred (bilaga 1). 

Den amerikanska psykologen Doris Allen grundade CISV år 1951 och sedan dess har 
mer än 150 000 personer deltagit i CISV:s internationella aktiviteter som består av läger och 
utbyten från 11 års ålder. Tillsammans med Österrike, Frankrike, Norge och USA blev 
Sverige medlem i CISV redan samma år som organisationen startade. I Sverige består CISV 
av 16 lokalföreningar som är spridda från Skåne till Umeå. CISV har drygt 5000 medlemmar, 
där majoriteten är barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. Flest medlemmar finns i 
lokalföreningarna Malmö-Lund, Göteborg och Stockholm som har cirka 400 medlemmar 
var. Organisationen är medlem i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) som 
är en stöttande paraplyorganisation för svenska ungdomsorganisationer. CISV drivs framför 
allt på ideell basis, det finns endast två anställda; en halvtid som förbundssekreterare samt 25 
% som förbundskassör i den nationella styrelsen, som för övrigt består av sju medlemmar 
(bilaga 2). Det nationella arbetet är organiserat genom olika kommittéer och arbetsgrupper 
som framför allt motsvarar de internationella aktiviteterna, men är även mer övergripande så 
som finans, utbildning och information. Respektive kommitté eller arbetsgrupp har egna 
möten och utbildningar. Vårmötet är CISV:s årsstämma och beslutande möte, där deltar en 
representant från varje lokalförening. Höstmötet är istället ett inspirerande möte till hjälp för 
det lokala styrelsearbetet (bilaga 3). Från nationellt håll ges medlemstidningen Enorm ut, 
vilken ska ge en känsla av vad CISV handlar om Den kompletteras av lokala medlemsblad 
som meddelar vad som har hänt och ska hända i den egna lokalföreningen. Dessutom sänder 
både förbundssekreteraren och förbundsstyrelsen ut information via mail till ett stort antal 
medlemmar som är aktiva nationellt eller i styrelsearbete lokalt. CISV har både en extern 
hemsida och ett intranät för sina medlemmar. Både en omarbetning av hemsidan, införandet 
av intranätet och publiceringen av medlemstidningen Enorm ingår i en intern 
informationssatsning som startade hösten 2003.  
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METOD 

För att komma åt de problem som finns i organisationen och möjliga ämnen att basera 
uppsatsen på utförde vi inledande intervjuer med Adam Axelsson i egenskap av tillförordnad 
ordförande i CISV:s nationella informationskommitté. Därefter valde vi att använda oss av 
två fokusgrupper för att få fram en bred skala idéer. Både om vad en organisationsförändring 
skulle kunna innebära och hur den skulle genomföras samt för att få fram olika åsikter 
rörande idén att anställa fler. Fokusgrupperna följdes av tre expertintervjuer där vi ställde 
mer specifika frågor. Eftersom Adam sitter i en nyckelposition har vi även låtit honom delta 
i en fokusgrupp och en efterföljande intervju. 

I vårt arbete använder vi oss uteslutande av kvalitativa metoder då vi vill sätta fokus på 
diskussion, ha möjlighet att ställa följdfrågor och få utförliga svar. Vi är inte ute efter att dra 
några generella slutsatser för alla CISV:s medlemmar eller att jämföra olika gruppers åsikter i 
procentsatser. 

 

FOKUSGRUPPER 

Enligt Wibeck (2000) är fokusgrupper en undersökningsmetod där fokuserade grupp-
intervjuer används för att studera människors attityder, föreställningar, värderingar och 
kunskaper. Under ledning av en moderator diskuterar gruppen ett speciellt ämne under en 
viss tid. Vi använder fokusgrupper för att studera innehåll; det vill säga attityder och tankar, 
eftersom vi ville att deltagarna skulle resonera kring varandras åsikter och komma fram till 
nya idéer och lösningar på problem. Fokusgrupper är, precis som andra kvalitativa metoder, 
enligt Wibeck speciellt användbara eftersom de ger möjlighet till upptäckande. Hon anser 
även att metoden ger det djup och kontext som behövs för att fördjupa sin förståelse för 
människors erfarenheter och tankar. I vår B-uppsats anser vi fokusgrupper vara en bra 
metod för att få fram hur man ser på organisationen och idéer om en organisations-
förändring. Vi är alltså intresserade av innehållet i diskussionen. Själva diskussionen skulle 
vara svår att få fram med någon annan metod än fokusgrupper.  

Morgan anser att tre fokusgrupper är ett minimum för att man ska kunna utläsa mönster 
och tendenser (Morgan 1998b i Wibeck, 2000). Relevant för vårt ämne hade kanske varit fyra 
till fem grupper, då hade man med största sannolikhet fått med de flesta åsikterna om 
organisationsförändringen och fått ut flera nya idéer om hur denna skulle kunna diskuteras 
och genomföras. Dock genererar detta alltför stort material som skulle vara alldeles för 
tidskrävande att hantera i förhållande till uppsatsens storlek.   

URVAL 

För att få bakgrunds- och faktaupplysningar inför fokusgrupperna har vi använt oss av 
Adam Axelsson som informant (Ekström & Larsson, 2000). Adam har, efter våra önskemål, 
även gett förslag på personerna till fokusgrupperna. Vi använde oss av purposive samples, det 
vill säga vi valde ut personer som vi tyckte passade för projektets mål (Morgan 1998b i 
Wibeck, 2000). De kriterier vi hade för urvalet av deltagare i fokusgrupperna var att de skulle 
vara en blandning av lokalt och nationellt aktiva medlemmar som befinner sig i Malmö-Lund 
området. Alla skulle ha en viss inblick i organisationen och det nationella arbetet för att 
kunna delta vid dessa diskussioner. Dessutom ville vi ha en blandning av åldrar, kön och 
erfarenheter. Detta resulterade i att vi fick en bra blandning av åldrar, från 19 till 55 år, både 
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nationellt och lokalt aktiva, de som varit med i CISV sedan de var barn och de som blivit 
medlemmar på senare år samt en spridning bland deltagarna i fråga om yrke och studier 
(bilaga 4). 

Eftersom personerna till fokusgrupperna är valda utifrån ovanstående kriterier och är 
presenterade med respektive bakgrund i bilagan frågade vi deltagarna om vi kunde omnämna 
dem vid förnamn. Samtliga godkände detta och menade att de gärna ville få fram sina idéer 
och stå för sina åsikter.  

GENOMFÖRANDE 

Enligt Wibeck (2000) är det bästa att hålla fokusgrupper i en neutral miljö där det inte finns 
för många distraherande moment och där inte moderatorn är på hemmaplan. Tyvärr hade vi 
inte tillgång till något lämpligt sammanträdesrum, utan valde att genomföra fokusgrupperna i 
hemmiljö. Dock var det inte hemmaplan vare sig för någon av deltagarna eller för oss som 
moderator och observatör. Förhoppningen var att hemmiljön skulle leda till att deltagarna 
kände sig avslappnade och kunde prata fritt, vilket höjer validiteten, det vill säga 
trovärdigheten i uttalandena. Wibeck anser att fyra deltagare är minimum och sex deltagare 
är maximum för en fokusgrupp, vi valde att bjuda in sex deltagare till varje fokusgrupp, men 
det faktiska antalet blev fyra. 

Fokusgrupperna genomfördes relativt ostrukturerat för att det skulle kunna komma fram 
idéer och aspekter som vi inte tänkt på i förhand. I en ostrukturerad fokusgrupp ska 
gruppmedlemmarna så mycket som möjligt prata med varandra och inte till moderatorn 
(Wibeck, 2000). Vi sammanställde en intervjuguide (bilaga 5) med breda frågeområden som 
vi använde när ett ämne riskerade att hoppas över. Vi agerade moderator respektive 
observatör vid vars ett tillfälle då vi ser B-uppsatsens fokusgrupper som ett lärotillfälle. Vi är 
medvetna om att det ideala är att hålla fokusgrupperna så lika som möjligt för att öka 
validiteten. Dock utgick vi båda från samma manus och försökte agera på samma sätt för att 
båda fokusgrupperna så mycket som möjligt skulle få samma utgångsläge. Fokusgrupperna 
var på förhand begränsade till två timmar var. Gruppdeltagarna diskuterade livligt under hela 
sessionen och vi behövde bara avbryta ett par gånger för att leda in diskussionen på ämnen 
som vi ansåg viktiga.  

Vi dokumenterade diskussionerna genom att spela in dem på en mp3-spelare. Efter det 
att deltagarna gått höll vi en debriefing, ett samtal som spelades in där vi pratade om hur vi 
uppfattade diskussionen och vilka som var de viktigaste frågeställningarna och argumenten 
(Wibeck, 2000). Vi fick ett stort material att arbeta med från diskussionerna och hade inget 
behov av att göra en fullständig transkription av materialet. Det kändes mer relevant att 
använda sig av en anteckningsbaserad analys som byggde på de anteckningar observatören 
gjort från diskussionen samt den inspelade debriefingen. Dock lyssnade vi igenom 
inspelningarna efter att anteckningarna hade renskrivits för att inte missa några nyanser i 
diskussionerna. 

ANALYSMETOD 

För att analysera materialet från fokusgrupperna valde vi att göra en innehållsanalys eftersom 
det i vår undersökning är innehållet som är viktigt. Analysen påbörjades egentligen redan när 
vi efter fokusgrupperna höll en kort debriefing där vi började fundera över de ämnen och 
åsikter som kommit upp under diskussionen. Därefter skev vi ner det som hade sagts i 
diskussionerna av de olika deltagarna för att sedan skriva ihop ett par sidor som 
sammanfattade de viktigaste frågorna från grupperna (bilaga 6).  
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Utifrån dessa kategoriserade vi sedan diskussionerna i olika teman. I respektive kategori 
samlade vi sedan det som sagts för att kunna jämföra och knyta det till teorier. Vi valde att 
göra horisontell analys där vi jämförde vad som sades i ämnen som kom upp i båda 
fokusgrupperna (Wibeck, 2000). Detta tyckte vi var lämpligt eftersom vi hade två grupper 
där alla var medlemmar i CISV och diskussionerna hade många gemensamma drag.   

  
 

INTERVJUER 

Enligt Lantz (1993) är det klar skillnad mellan ett vardagligt samtal och en professionellt 
genomförd intervju där det är intervjuaren som vet hur han eller hon vill att intervjun ska 
leda. Men det är den tillfrågade som avgör vilken information hon eller han är intresserad av 
att dela med sig av, därför är det viktigt att skapa en intervjusituation som främjar syftet. 
Detta försökte vi göra dels genom att berätta vad vi skulle använda intervjuerna till och dels 
genom att hålla intervjuerna på ett avslappnat sätt och ge intervjupersonerna tid att fundera 
och resonera kring frågorna. Genom att förklara syftet med intervjuerna och att uppsatsen 
kan vara till hjälp för CISV hoppades vi på att skapa intresse och delaktighet hos 
intervjupersonerna.  

Intervjun är en kvalitativ metod som vi valde att använda då vi vill få insikt i och 
förståelse för människors personliga uppfattning. Det kan till exempel handla om åsikter, 
tankar och upplevelser i fråga om olika situationer (Ekström & Larsson, 2000). Vi valde en 
relativt strukturerad intervjuform där vi använde oss av fasta intervjufrågor.  

För vår B-uppsats ansåg vi att individuella intervjuer kunde vara en kompletterande 
metod till fokusgrupperna. Genom enskilda samtal kunde vi både ställa specifika frågor, 
bland annat grundade på det som diskuterats i fokusgrupperna, och få individuella svar 
utifrån intervjupersonernas bakgrund och erfarenhet. 

URVAL 

Vi använde oss av ett strategiskt urval (Ekström & Larsson, 2000) för intervjuerna, det vill säga 
vi valde intervjupersoner utifrån de roller eller funktioner som de har framför allt i CISV 
men även i sitt yrkesliv. Vi intervjuade därför: 
Elna Axelsson som har lång erfarenhet inom CISV och är avdelningschef på Studie-
förbundet Bilda, vilka bland annat använder sig av projektanställda. 
Per Olsson som är anställd som förbundssekreterare i CISV. 
Adam Axelsson som är tillförordnad ordförande i nationella informationskommittén. 

GENOMFÖRANDE 

Cirka en och en halv vecka efter intervjuerna genomförde vi tre expertintervjuer. Dessa 
utförde vi som strukturerade intervjuer där intervjupersonerna fick svara på samma frågor 
för att få en bild av de olika svar de lämnar utifrån just deras bakgrund och erfarenhet. Även 
en enstaka individuell fråga ställdes till Elna och Per. Intervjuerna genomfördes på ett kontor 
där två av intervjupersonerna arbetar och även dessa samtal spelades in med hjälp av en 
mp3-spelare. Intervjuerna var cirka en timme långa och Marie var intervjuare medan Åsa var 
observatör som förde anteckningar och hjälpte till med följdfrågor. 
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ANALYSMETOD 

I analysen av intervjuerna sökte vi gällande frågorna om omvärldsanalysen samt synen på 
medlemmar och anställning efter en bredd och variation i svaren, det vill säga olika 
infallsvinklar på frågorna. Medan vi i fråga om organisationens uppbyggnad och 
kommunikationskanaler ville jämföra respondenternas uppfattning om detta.  
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TEORI 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Idag är omvärlden föränderlig och det finns två olika sätt att förhålla sig till de risker som 
finns enligt Falkheimer och Heide (2003). Ett proaktivt förhållningssätt innebär att man har 
framförhållning och försöker undvika kriser genom att identifiera risker. Detta kan man göra 
bland annat genom ambassadörstrategier, omvärldsanalys och träning. Ambassadörsstrategier 
innebär att man försöker skapa en tydlig och sann bild av organisationen genom att delta i 
forum samt sprida fakta om organisationen för att ha ett övertag om man skulle drabbas av 
en kris. Genom omvärldsanalys kan man förutspå vilka risker och kriser som kan inträffa 
och därigenom vara bättre förberedd om dessa skulle inträffa. Med träning kan organisa-
tionens medarbetare lära sig att behandla risker och att lösa kriser.  

Det andra förhållningssättet är det reaktiva, det vill säga vad man gör under eller efter en 
kris. Här arbetar man för att minimera skadorna av krisen. Detta gör man genom att med 
strategisk information via interna kanaler, pressmeddelanden och presskonferenser snabbt 
och effektivt förmedla information som är sanningsenlig. Här försöker man ofta också att 
reparera skadan genom att bland annat be om ursäkt. 

 
 

OMVÄRLDSANALYS -  SWOT 

För att göra en omvärldsanalys som både består av omgivningens påverkan och den egna 
organisationens interna förutsättningar kan man använda sig av SWOT-modellen som 
utvecklades av Kenneth Andrews i en bok från 1972 (Frankelius, 2001). Namnet är en 
förkortning av strengths, weakness, opportunities och threats, det vill säga styrkor och svagheter i 
organisationen samt möjligheter och hot från omgivningen i förhållande till ekonomiska, 
tekniska, fysiska, politiska och sociala förutsättningar, som ställs i relation till närsamhället, 
nationen och världen. En SWOT-analys kan genomföras både då man vill studera 
verksamheten på kort sikt eller då man vill ha ett längre perspektiv och exempelvis skaffa sig 
kunskaper inför en strategisk planering av organisationens framtid.  
Efter att SWOT-analysen är gjord kan man ställs sig följande frågor: 
• 
• 
• 
• 
• 

”Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra STYRKOR?  
Hur kan vi minimera våra SVAGHETER?  
Vilken förbättringspotential finns?  
Hur kan vi ta tillvara våra MÖJLIGHETER?  
Hur kan vi förebygga och neutralisera HOTEN?” 

(http://www.gefo.se/orddatabas/swot2.htm) 
 
Fördelar med SWOT-modellen är att det är en enkel och pedagogisk metod som alla kan 
delta i och som kan skapa en bild av vilka möjligheter organisationen har. Men det har även 
framförts en del kritik mot modellen, bland annat anses den vara för statisk eftersom de 
faktorer som tas upp förändras över tid. Man menar även att indelning i hot och möjligheter 
är bekymmersam då detta till stor del beror på organisationens sätt att agera i förhållande till 
den aktuella variabeln. Dessutom, i fråga om grupperingen, tas det inte hänsyn till att det kan 
vara skillnad på individernas upplevda känsla och det faktiskt gällande hotet eller 
möjligheten. Detta kan göra att något som uppfattas som ett hot i stället kan visa sig vara en 
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möjlighet (Frankelius, 2001). Ett sätt att komma åt nackdelarna är till exempel att låta 
SWOT-analysen vara en återkommande analys i organisationen, då ser man förändringar 
som en del av det dagliga arbetet i verksamheten. Man ska också vara vaksam på att inte 
analysen blir ett önsketänkande om situationen utan är baserad på oberoende fakta. Hoten 
ställs i relation till hur allvarliga och sannolika de uppfattas medan möjligheterna delas in 
efter hur attraktiva de bedöms vara (http://www.skane.se/default.asp?id=56906). 

 
 

GRUNIG OCH HUNTS PR MODELLER 

Enligt Larsson (2001) är Grunig och Hunts fyra modeller för PR- och informationsarbete; 
Publicitetsmodellen, Informationsmodellen, Asymmetrisk tvåvägsmodell och Symmetrisk tvåvägsmodell. 
Dessa följer även den historiska utvecklingen och är uppdelade i tre asymmetriska 
traditionella modeller och en nyare symetrisk modell.  

Publicitetsmodellen används för propaganda och används främst i reklamsyfte så denna 
går vi inte närmre in på. Informationsmodellen innebär att man fokuserar på spridning av 
sanningsenlig information. Informationen sänds från sändare till mottagare, men det sker 
ingen feedback. I den asymmetriska tvåvägsmodellen ägnar man sig åt ”vetenskaplig” 
övertalning där kommunikationen är tvåvägs men obalanserad, man lyssnar alltså till 
mottagarnas åsikter men låter inte dem ha någon egentlig makt över de beslut som tas. Den 
symmetriska tvåvägsmodellen däremot innebär att man kommunicerar grupp till grupp och 
tillbaka samt eftersträvar ömsesidig förståelse. Detta är idealmodellen då man i dialogen tar 
hänsyn till allas åsikter och den anses även vara mer etisk än de övriga förhållningssätten.   

 

DIALOG 

Ett samtal kan, enligt Isaacs (2000), ses antingen som en dialog eller diskussion och avgörande 
för detta är inställningen till konversationen. Bestämmer sig mottagaren av budskapet att gå i 
försvar leder detta till diskussion som kan bli konstruktiv och sluta i dialektik, det vill säga en 
syntes av motsatserna. Men också kontrollerande och då övergå till debatt där problemet löses 
genom att en avgår som segrare. Mottagaren kan däremot välja att i stället för att börja 
försvara sin åsikt agera avvaktande och lyssna på vad sändaren vill meddela. Denna 
inställning ger upphov till den reflekterande dialogen då underliggande orsaker, normer och 
synsätt granskas. Denna kan i sin tur övergå till den genererande dialogen då okända möjligheter 
och nya insikter undersöks.  

Isaacs pratar även om att skapa en container, med detta syftar han på den trygga miljön 
och atmosfären som ett öppet utrymme kan utgöra och därmed ge möjlighet till verklig 
dialog, att kunna lyssna och tala tillsammans. ”Dialogens container ska ge människor stöd att 
lyssna, respektera varandra, avvakta och tala oförställt” (Ibid., 225).  

Gustavsen (i Tufvesson, 2002) ser dialogen som ett utvecklingsverktyg för en 
organisation och i detta arbete hänvisar han till den demokratiska dialogen, för vilken han ställer 
upp ett antal kriterier, bland annat: 
• 
• 
• 
• 

”Att alla berörda måste ha möjlighet att delta. 
Alla ska vara aktiva och bidra till att andra är aktiva i samtalet. 
Att dialogen organiseras så att den kompenserar för olikheter i makt och kunskap. [---] 
Det måste vara möjligt för alla att begripa det som det samtalas om så att åsikterna kan 
ha en grund. 
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• Alla argument som rör de frågor som diskuteras är legitima.” 
(Ibid., 215) 
 

Att det är viktigt att se dialogen som en relation och inte en metod är något som Dixon tar 
upp (Ibid., 2002). Hon menar även att det är väsentligt att regelbundet visa på en bekräftelse 
av denna relation och pekar här särskilt på att de som befinner sig i maktposition ”ofta tar 
för givet att relationen inte har ändrats och glömmer bort relationsbudskapet” (Ibid., 213). 
Dixon förespråkar även mer samtal om varför något ska genomföras inte bara hur det ska ske. 

Enligt Tufvesson (2002) är det grundläggande att inom en organisation våga prata om 
hur man kommunicerar och hur samtalsklimatet upplevs, det vill säga ägna sig åt 
metakommunikation. Det handlar om att ställa sig frågan: Hur pratar vi med varandra? Samtliga 
inom en organisation, inte bara cheferna, måste utveckla sin dialogkompetens för att 
förbättra interkommunikationen. Det är viktigt att man inte låter sig luras av den förklädda 
monologen, det vill säga när två personer snarare håller vars en monolog och pratar förbi 
varandra än lyssnar och samtalar med varandra i en berikande dialog. (Buber i Wikström i 
Tufvesson, 2002). Att överhuvudtaget prata om sändare och mottagare som två åtskilda 
enheter innebär att man har gått ifrån dialogen, eftersom sändare och mottagare inte är 
åtskilda i detta samtal. Tufvesson pekar även på det informella mötet som ett exempel på 
situation oftare präglad av ett mer dialogiskt förhållningssätt samt behovet av att lära sig mer 
om sambandet mellan dialog och effektivitet.  Hon beskriver vidare Watslawicks tankar om 
konfliktlösning, som han delar in i två nivåer. Den första leder till förbättring genom att göra 
mer av samma sak medan den andra innebär att ifrågasätta om det verkligen är rätt sak som 
görs, vilket då istället mynnar ut i en konkret förändring. 

 

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING 

UPPTINIG – FÖRÄNDRING - ÅTERFRYSNING 

En förändringsprocess går, enligt Kurt Lewin (i Angelöw, 1991) igenom tre faser: upptining, 
förändring och återfrysning, vilka alla har olika inverkan på organisationen och dess medlemmar.   

I det första skedet, upptiningen, handlar det om visa på behovet av förändring och 
därigenom skapa en öppenhet och motivation till detta. Det är viktigt att även utmana status 
quo i organisationen, det vill säga rådande värderingar, normer, attityder och beteenden. Då 
en förändring kan innebära en viss osäkerhet för enskilda individer är det möjligt att den 
bemöts av ett visst motstånd från dem som blir påverkade. Det är därför betydelsefullt att 
tydligt identifiera och förklara de första stegen i processen, alltså inte bara berätta om vad 
som ska ske utan även varför detta måste genomföras. Uppgifter om förändringen kan ges via 
skriven information men måste följas upp av möten där det ges möjlighet för de inblandade 
att ställa frågor och ge återkoppling på de idéer som först fram (Klein, 1996). 

Under förändringsfasen går man från teori till praktisk verklighet med direkt påverkan på 
individer i organisationen. Det är då viktigt att tydligt redovisa de framsteg som har gjorts 
och hur eventuella svårigheter har lösts, samt om det har skett någon justering av den 
ursprungliga planen. Nu måste man också ha insikt i hur man hanterar osäkerhet och rykten 
som kan dyka upp (Ibid.). Det är väsentligt att varje person i organisationen har möjlighet att 
ställa förändringen i relation till sin egen situation och hur denna kommer att påverkas. 
Angelöw ger två förslag på det goda förändringsarbetet:  
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”Det goda förändringsarbetet bygger på faktorer som etik, tilltro, självförtroende, 
motivation, delaktighet, trygghet, riklig och direkt information, kunskap och en 
organisationskultur som kan stärka och förmedla dessa inslag” (Angelöw, 1991:130). 

”Det goda förändringsarbetet bygger på att förändringar initieras, planeras, genomförs 
och följs upp där de hör hemma” (Ibid., 131).  

I den sista fasen, återfrysningen, handlar det om att förstärka förändringen och göra den 
till en del av organisationen. Det är även viktigt att visa på uppskattning av den framgång 
som förändringen har inneburit och fira detta.  

Ett problem som Angelöw lyfter fram med Lewins teori är att den upplevs som alltför 
statisk och temporär, till skillnad från synen på förändring som något dynamiskt och 
fortlöpande vilket utgör en naturlig del i arbetet.  

FÖRÄNDRINGSKURVAN 

I förändringskurvan (Scott & Jaffe i Ljungström, 1995) fokuserar man på hur energi, i en 
förändringsprocess, riktas antingen utåt eller inåt i organisationen. I modellen nedan (Ibid., 
15) används i startskedet energin till utåtriktad verksamhet. När ett beslut om förändring 
sedan fattas reagerar man i organisationen ofta med rädsla och oro. Här behövs information 
både generellt och individuellt för att reda ut vad förändringen innebär. Kontinuerlig 
information minskar oron och risken för ryktesspridning. Motstånd är en naturlig reaktion 
till följd av sorg, ilska, rädsla eller misstänksamhet mot det nya, okända. Medarbetare 
befinner sig i förvirring eftersom inget är som det brukar på grund av förändringsprocessen. 
För att vända energikurvan uppåt måste man tåla kaos och uppmuntra medarbetare samt leta 
efter positiva effekter. När man hittar nya sätt att arbeta och vänjer sig vid det nya så vänder 
också energikurvan uppåt. När detta skett kan man börja satsa igen, nya mål och 
samarbetsformer tar form och man kan börja rikta energin utåt igen. Här är det viktigt att 
man utvärderar vad man lärt sig och firar framgångarna.  
 

UTÅTRIKTAD ENERGI

Dåtid INÅTRIKTAD ENERGI                 Framtid                 

Nu                                                                             Sedan

I fas. Känsla av 
mening, till-
hörighet, enig-
het. Energin
verkar hög och 
utåtriktad.

Reaktioner. 
Förnekande, 
rädsla, chock, 
tomhet. Energin 
går ner.

Motstånd.
Krafterna 
samlas för 
protester. Sam-
tidigt börjar 
revirbevakning 
och konkurrens. 
Ilska, tvivel på 
egen förmåga

Satsning. 
Klarhet i vad 
man ska göra. 
Nya mål och 
smarbetsformer. 
Ork att rikta sig 
utåt.

Undersökning. 
Kaos och 
förvirring, 
prova nya sätt. 
Frågan  är 
viktig. Då 
vänder kurvan 
uppåt.

Hur?

På nytt i fas.

Beslut

 
 
Figur 1: Förändringskurvan. 
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OSÄKERHET 

Enligt Miller (2003) är osäkerhet inför vad som komma skall vanligt i förändringsprocesser. 
Därför är det viktigt att man under hela processen informerar om vad som händer. Detta 
lindrar oron hos de som påverkas av förändringen. Att informera och låta medarbetare vara 
delaktiga i förändringsprocessen gör att de blir mindre motståndsbenägna. Medarbetare 
föredrar till och med att få negativ information om en organisationsförändring istället för 
ingen information alls (Miller & Monge, 1985 i Miller, 2003).  

I förändringsprocesser finns olika strategier för hur man kommunicerar. Mest effektiv 
anser Miller Underscore and Explore vara. I denna strategi fokuserar man på vad som är viktigt 
för att lyckas med förändringen samt låter medarbetare vara delaktiga genom att låta dem 
vara kreativa och få frihet att undersöka olika möjligheter. Med denna strategi blir 
medarbetarna alltså delaktiga i processen och kan komma med egna idéer under förändrings-
arbetet, vilket leder till minskad osäkerhet. 
 
 

MÅLSÄTTNING 

Enligt Larsson (2001) måste man med all kommunikation och förändring vilja åstadkomma 
något. Man måste ha ett klart och definierat mål. Man bör, innan man påbörjar en 
förändringsprocess definiera; affärsidé, vision, mål och strategi. Affärsidé ska svara på frågan: 
Vilket är vårt arbetsfält? Det ska alltså vara en idé som är utgångspunkt för organisationens 
verksamhet. Den ska förklara vilken typ av organisation det är, vad den står för, vad som gör 
den speciell, vilka som är publik eller kunder och hur man vill uppfattas. Visionen ska berätta 
vart organisationen vill vara i framtiden och målet ska vara vad man vill uppnå. Strategier ska 
vara praktiska metoder om hur man ska gå till väga för att nå sina mål.  

 
 

WEBERS BYRÅKRATIMODELL 

Max Webers byråkratiteori är en av teorierna i den traditionella skolan enligt Miller (2003). 
Den byråkratiska skolan förordar en klar hierarki där information sprids nedåt i 
organisationen, en tydlig indelning av de anställda i kompetensområden och centralisering av 
beslutsfattande och makt. Vidare ser Weber byråkratiska organisationer som slutna system 
där man ska stänga ute omvärlden för att denna inte ska störa ordningen i arbetet. I teorin är 
skrivna regler av största vikt samt en auktoritär ledare.  
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RESULTAT OCH ANALY S 

I båda fokusgrupperna kommer man snabbt in på diskussioner om hur kommunikationen 
fungerar i organisationen. Vi upplever att det finns problem med kommunikationen och att 
många av deltagarna har funderat på detta tidigare. Dock är vi medvetna om att situationen 
troligtvis påverkar deltagarna. Vi håller fokusgruppen i egenskap av studenter i 
kommunikationsvetenskap, vilket automatiskt ger fokus på kommunikation. Enligt 
Rosengren och Arvidsson (2002) är intervjupersoner ofta måna om att vara till lags och kan 
därför styra sina svar så att de passar vad de tror att intervjuarna vill höra. På samma sätt kan 
deltagarna i fokusgrupperna kommit att leda in diskussionen på kommunikation.  

För att få en överblick och struktur på de olika delar som diskuterats i fokusgrupperna 
och intervjuerna har vi delat in materialet i områdena; omvärldsanalys - SWOT, organisationens 
vision, bilden av organisationen, information och kommunikation samt att anställa. Under rubriken 
omvärldsanalys - SWOT gör vi först en uppställning enligt SWOT-analysen och går därefter in 
på hur omvärlden har förändrats sedan CISV startade 1951 samt vilka krav som ställs på en 
ungdomsorganisation idag. I organisationens vision tar vi upp hur CISV:s vision ser ut idag och 
hur man kanske bör förändra denna efter dagens förutsättningar. I bilden av organisationen 
skriver vi om hur man i vårt empiriska material utrycker att man uppfattar organisationen. 
Vidare tar vi i information och kommunikation upp hur man informerar och kommunicerar inom 
organisationen och hur man tycker att detta fungerar. Sist diskuterar vi i att anställa hur 
deltagarna ser på möjligheten att anställa och vad detta skulle kunna innebära.  
 
 

OMVÄRLDSANALYS – SWOT 

SWOT-analysen kan man här med fördel använda för att se på behovet av organisations-
förändring i CISV. Nedanstående är hämtat från fokusgruppdiskussionerna samt 
intervjuerna. 
 
Styrkor  
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Den inre pedagogiken som får deltagarna att växa. 
Verksamheten i form av utbildande internationella läger och utbyten. 
Det starka engagemanget hos medlemmarna, gäller bara att visa på möjligheter till att 
delta aktivt. 
Jämställdheten inom organisationen och många unga människor på förtroendeposter. 
Gott om pengar (men ej tillräckligt för att anställa ett kansli). 

 
Svagheter 

Organisationen lever kvar likadan som för 50 år sedan. 
Organisationens pedagogik är diffus, måste upplevas för att förstås, vilket gör att den är 
svårt att beskriva. 
För lite fokus på den lokala verksamheten. 
Den etniska sammansättningen bland medlemmarna, det vill säga för få medlemmar 
med invandrarbakgrund, vilket gör att kulturmötet inte blir trovärdigt. 
Att CISV bara finns representerat i 11 av Sveriges 24 län. 
Avståndet mellan de som arbetar nationellt och lokalt. 
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• Svårigheter att delegera och dela med sig, blir lätt en sluten grupp som jobbar. 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Beslut sker långsamt. 
Kräver ofta stort föräldraengagemang, vilket kan vara en lyx för till exempel 
låginkomsttagare. 

 
Möjligheter  

Idag finns kulturmötet runt knuten och man behöver därmed inte nödvändigtvis resa 
utomlands för att lära sig om andra kulturer. 
Unga människor frustration över integrationsproblematiken – CISV kan vara en kanal 
till att arbete med detta. 
Att på det lokala planet arbeta mer med skolor.  
Det finns många föreningar i Sverige som CISV kan samarbeta med. 
Lättare att visa på konkret resultat i den lokala verksamheten. 
Det finns mycket pengar att hämta från staten, speciellt om man arbetar med 
integrationsfrågor. 

 
Hot  

Det ostabila världsläget som gör att man inte lika gärna låter sina barn resa utomlands. 
Att CISV inte längre är unikt genom att erbjuda barn och ungdomar möjlighet att resa 
utomlands för att möta andra kulturer. Idag finns det många organisationer som 
erbjuder liknande möjligheter. 
Att folk har mindre tid för det ideella arbetet 
Mindre statsanslag, som kan leda till att det blir dyrare att vara medlem och därmed blir 
CISV en överklassförening.  

 
Enligt LSU (Hjem, 2001) har även mycket annat förändrats under de senaste 20-30 åren. 
Exempelvis har ungdomars värderingar ändrats om vad som är viktigt i livet, nya tekniska 
landvinningar har gjorts, det finns en förändrad syn på samhället genom bland annat ökad 
misstro mot det traditionella demokratiska systemet, en ökad globalisering och ändrade 
maktförhållanden. Alla förändringar påverkar människor i det dagliga livet och därför ändras 
också förutsättningarna för CISV att bedriva sin verksamhet. I en värld av snabba 
förändringar ändras också kraven, LSU menar att ungdomsorganisationer behöver: 

”Ett tydligt framtidsfokus. 
En effektiv omvärldsbevakning. 
Scenarioplanering. 
En lärande, experimenterande attityd. 
Stor kreativitet och innovativ förmåga. 
En medveten långsiktig kompetensförnyelse. 
Hög förändringsinstinkt, samt snabb omställningsförmåga.” 

(Ibid. s. 5) 
 

Enligt LSU har människor idag helt andra behov och krav på en idéburen organisation som 
till exempel CISV. Ideella organisationer har fått större betydelse för människor eftersom det 
finns ett växande behov av dess insatser i samhället, men det finns också mer konkurrens 
mellan organisationer och man måste kunna visa på kvalitet och resultat. Detta hör ihop med 
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att man numera inte blir medlem i en förening främst för värdegemenskapen, utan för att 
man vill göra en insats. När en förening har fått nya medlemmar gäller det också att behålla 
dem, det gäller att visa att organisationen är proffsig och kan leva upp till förväntningarna. 
Idag finns det även en ovilja hos människor att engagera sig i samma uppdrag en längre tid, 
vilket gör att det är svårt för organisationen att skapa kontinuitet. Slutligen måste man även 
räkna med det minskade ekonomiska stödet till föreningar och organisationer.  

 
 

ORGANISATIONENS VISION 

Idag ser världsläget annorlunda ut mot vad det gjorde när CISV startade, man skickar inte i 
lika hög grad sina barn utomlands idag eftersom världsläget är oroligt. Här menar både Per 
och Elna, i expertintervjuerna, att CISV måste fokusera mer på att utveckla de lokala 
verksamheterna. Internationellt är CISV Sverige redan störst och kan inte växa mer. För att 
kunna locka fler medlemmar behöver man därför bli större på det lokala planet och arbeta 
med kulturmöten i den egna närmiljön. Det har gjorts försök att starta upp fler 
lokalföreningar men det har visat sig vara mycket svårt eftersom det kräver mycket tid och 
resurser. Adam menar att med fler lokalföreningar är det lättare att få mer statsanslag och 
därmed öka den lokala verksamheten. Här kan man alltså se att CISV behöver formulera en 
affärsidé som tydligt definierar vilken verksamhet de ska arbeta med och en vision om vad 
de vill med sitt arbete (Larsson, 2001). Även i fokusgrupp 1 diskuterades avsaknaden av en 
tydlig målbild, man menar att verksamheten är för snäv, man kan inte växa mer med den 
nuvarande verksamheten. Man menar att föreningen har stagnerat och att man för länge 
varit nöjd med den verksamhet man haft istället för att blicka framåt och utvecklas. Man kan 
se detta som att organisationen har haft ett passivt förhållningssätt till dagens 
förändringskrav, vilket innebär att man har avvaktat tills ”förändringsvinden” har mojnat 
och sedan försökt göra det bästa av den uppkomna situationen (Hjelm, 2001). CISV struktur 
har inte förändrats mycket sedan starten 1951 enligt Adam. Organisationen verkar ha klarat 
sig hyfsat bra under alla år och har fortfarande en hel del medlemmar och aktiviteter. Dock 
menar deltagare, både i fokusgrupperna och i intervjuerna, att organisationen blöder. Man 
pekar på att all energi går åt till att ”släcka småbränder” vilket gör att man inte har någon tid 
och energi att blicka framåt och visionera. Problemet här är att man arbetar reaktivt, det vill 
säga man tar itu med problemen när de dyker upp och då försöker reparera skadan. Har man 
ett reaktivt förhållningssätt måste man ofta göra något snabbt, vilket gör att lösningarna inte 
alltid blir så genomtänkta. Om man istället försöker att på förhand identifiera möjliga hot 
och risker och då arbetar proaktivt så kan organisationen bli stabilare (Falkheimer & Heide, 
2003).   

 
 

BILDEN AV ORGANISATIONEN 

Man omnämner CISV som en demokratisk och platt organisation, men i fokusgrupp-
diskussionerna och intervjuerna framgår det att det finns betydande avstånd mellan 
lokalföreningarna och ”de där uppe”, eller så pratar deltagarna om ”toppen av pyramiden”. 
Även om deltagarna inte vill att det ska vara på det sättet så menar man att förbundsstyrelsen 
idag fungerar som en övre instans där beslut som berör lokalföreningarna tas. Man vill 
istället arbeta mot att bli en organisation där lokalföreningarnas behov ligger i centrum. Idag 
sitter ett fåtal personer på de nationella posterna eftersom många personer innehar flera 
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uppdrag. I fokusgrupp 2 kommer förslag på att fördela de nationella uppgifterna på fler 
personer genom att öppna upp och skapa en bättre kontakt mellan det lokala och nationella 
arbetet. 

En ideell organisation skiljer sig mycket från vinstdrivande organisationer, men man kan 
dra vissa paralleller. Det verkar som om det nationella planet fungerar som en slags 
ledningsgrupp som drar upp riktlinjer för verksamheten idag. Det finns vissa drag av Webers 
byråkratiteori (Miller, 2003) representerade i organisationen, man kan se ett visst mått av 
hierarki samt makt- och beslutscentralisation.  

 
 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

Ett av de första problemen som kom upp i fokusgrupperna var att man tycker att 
informationen och kommunikationen fungerar dåligt mellan både medlemmar och 
lokalföreningar samt lokalföreningsnivån och den nationella nivån. Det största problemet 
anser man är att det sprids för mycket och för tung information, främst från nationellt håll. 
Marianne menar till exempel att det skulle motsvara en halvtidstjänst att gå igenom allt 
material som skickas via mail och brev till sekreterarna i lokalföreningarna. När 
informationen når den mängd då mottagaren inte längre kan ta till sig all information blir det 
även omöjligt att sålla vilken information som är viktig. Enligt Falkheimer & Heide (2003), 
har dock denna form av informationsöverflöd även en positiv aspekt genom så kallat 
kommunikationsöverspill, vilket innebär att mottagare kan komma över information som 
egentligen inte var avsedd för dem och nå ökad förståelse och mer kunskap. 
Kommunikationsöverspill gör därmed att medlemmarna får bättre inblick i organisationen. 
Ett annat problem som vi upplever i CISV är att det informeras mycket men kommuniceras 
desto mindre. Grunig och Hunts informationsmodell (i Larsson, 2001) verkar vara den 
dominerande modellen för informationen i organisationen idag. Denna lägger tyngdpunkten 
på spridning av sanningsenlig information och är enkelriktad. Deltagarna beskriver bland 
annat mötesstrukturen under föreningens årsstämma – vårmötet – då man upplever att inte 
alla representanter från lokalföreningarna vågar yttra sig. Själva utformningen av hur 
mötesdeltagarna är placerade – med ett bord för förbundsstyrelsen och övriga på ett bord i 
U-form runt om – skapar inte bara ett fysiskt avstånd mellan grupperna utan även ett 
mentalt. Med andra ord finns inte den ”container” som Isaacs (2000) förespråkar, vilken är 
en symbol för de trygg miljö där alla vågar tala uppriktigt. Detta är en förutsättning för att 
kunna föra en dialog där båda parter lyssnar och som kan bli både reflekterande och 
genererande, det vill säga bidra till att deltagarna upptäcker okända möjligheter och kommer 
till nya insikter. Särskilt viktigt är detta då CISV ser sig som en demokratisk organisation och 
då borde genomsyras av den demokratiska dialogen så som Gustavsen (Tufvesson, 2002) 
definierar denna med bland annat att alla som är berörda ska ha möjlighet att delta samt att 
alla argument är legitima så länge de berör den aktuella frågan. Ytterligare en synpunkt på 
vårmötet från deltagarna är att det där läggs alldeles för mycket tid på att titta bakåt och hur 
något har genomförts istället för att blicka framåt och föra en dialog om varför man ska göra 
det ena eller andra. Vilket stämmer väl överens med det Dixon (Tufvesson, 2002) 
poängterar. Även hennes syn på relationen som grund för dialogen kan ställas i relation till 
kommunikationen inom CISV. Per berättar att det finns medlemmar som inte tror att de 
personer som de själva har röstat fram i förbundsstyrelsen skulle vara intresserade av vad 
som görs i lokalföreningarna. Detta visar på brister i relationen mellan de inblandade och här 
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kan det vara bra att tänka på att bekräfta relationen regelbundet, vilket enligt Dixon lätt 
glöms bort av personer som sitter i maktposition.   

Vidare menar man i fokusgrupperna att mycket avdet ideella engagemanget i stort sett 
går ut på att sköta administrativa sysslor, det finns inte riktigt tid och ork att komma med nya 
idéer för att utveckla organisationen. Idag fungerar det så att den som kommer med en idé 
också måste ta ansvaret för den och genomföra den. I Malmö-Lund området träffas 
medlemmar ofta för att prata och ta en öl och då kläcks också en hel del idéer, men i 
merparten av lokalföreningarna träffas man inte lika ofta på detta informella sätt. Nationellt 
har man planerat att ha speciella visionshelger då tanken är att samla medlemmar från de 
olika lokalföreningarna för att bara visionera. Dessa har dock inte gått att genomföra på 
grund av dålig uppslutning. Enligt Falkheimer och Heide (2003) är den informella 
kommunikationen en viktig del av kommunikationen i en organisation. Informell 
kommunikation bidrar till att medlemmarna får viktig information och kunskaper av 
varandra samt att idéer genereras. En annan viktig aspekt är att relationer utvecklas och att 
den informella kommunikationen uppfyller sociala behov. Speciellt viktig borde den vara i en 
organisation som CISV där man är medlem på grund av sin personliga övertygelse om att 
bidra till en fredligare värld.  

Olsson beskriver det så här: ”Ett vanligt skäl för att inte uppmuntra till dialog och 
involvera andra är att tillvaron blir enklare för en själv, man behöver inte resonera med 
någon, inte lägga tid på att reflektera tillsammans. Man vågar inte släppa loss kreativa 
processer eftersom man inte vet var man kommer att hamna” (2001:49). Kan det råda en 
rädsla inom CISV om vad som skulle kunna hända om alla undantrycka idéer fick fritt 
utlopp? 

 
 

ATT ANSTÄLLA 

I fokusgrupperna är några deltagare till en början tveksamma till att anställa fler inom CISV, 
då moderatorn styr in diskussionen på frågan. Men snart kommer diskussionen igång och 
man har idéer på att bland annat pengasysslor så som kassör och liknande tjänster kan vara 
avlönade. I fokusgrupp 1 tycker man att det är viktigt att alla anställda ska arbeta med 
verksamheten och inte med till exempel opinionsbildning. Man påpekar senare i 
diskussionen att man tycker det är viktigt att höja kvaliteten på verksamheten, om man har 
proffsigare attityd är det lättare att rekrytera. Idag tycker man att det är för mycket lösa 
boliner, anställda borde arbeta med att styra upp organisationen. I fokusgrupp 2 är man inne 
på samma linje och ser en möjlighet att ha anställda och kanske ett kansli som kan sköta 
mycket administrativt arbete och därmed medverka till att den lokala verksamheten sprids till 
fler orter. Tanken ska vara att underlätta för dem som arbetar ideellt så att de kan hålla kvar 
engagemanget. Organisationsförändringar, här i form av fler anställda och allt vad det skulle 
kunna innebära, är ofta svåra då människor har en trygghet i det de känner till och trivs med. 
När något förändras är det lätt att känna oro inför vad som komma ska och relatera till 
tidigare negativa upplevelser av förändring (Ljungström, 1995; Eriksson, 2003). Men när 
diskussionen satte fart var det fler och fler som såg många fördelar och föreslog tjänster. 
Detta kan bero på att de nu kände sig delaktiga i processen och då kändes en förändring 
kanske inte lika främmande och påtvingad. Kanter säger: ”Change is disturbing when it is 
done to us, exhilarating when it is done by us” (Eriksson, 2004:111). På samma sätt vill man 
att frågan om eventuellt fler anställda och deras arbetsuppgifter måste ut i lokalföreningarna. 
Det är deras behov som ska fyllas och då måste de vara delaktiga i utformningen av 
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tjänsterna. Det är nödvändigt att de anställda finna där för att skapa utrymme för de aktiva 
medlemmarna i föreningen, så att de kan lägga tid och energi på det som är anledningen till 
engagemanget i CISV. Det viktigaste är här att rikta fokus på medlemmarnas motivation och 
framför allt se till vilka behov och önskningar de har när det gäller engagemanget. Det kan 
handla om känslan av att de får använda sin tid väl, att de är en del av organisationen och att 
de aldrig kan få nog med bekräftelse på att de utför ett bra jobb (Shin, 2003). 

Ju längre diskussionerna i fokusgrupperna pågår, desto fler blir också antalet önskade 
tjänster inom organisationen. Man pratar om att lyfta mycket av pappersadministrationen, 
någon som kan söka pengar och ordna lokaler eller varför inte en ambulerande kock. Det 
hade också varit bra med någon som kunde lägga mer tid på att stötta nya lokalföreningar 
eller ta hand om större delar av utbildningen inom organisationen. I fokusgrupp 2 kommer 
man fram till att även lokalföreningarna själva borde kunna anställa utan att gå via förbunds-
styrelsen, kanske skulle rent av alla lokalföreningar ha varsin anställd.  Adam menar att syftet 
med anställningar borde vara att säkerställa kontinuitet för att öka kvaliteten, idag menar han 
att organisationen uppfinner hjulet på nytt vart tredje år. Vidare skulle man även ha mer kraft 
att sätta bakom prioriterade projekt så att de inte rinner ut i sanden. 

Enligt Crosby (2001) är det vanligt med anställda i icke-vinstdrivande organisationer. Alla 
anställda i dessa organisationer arbetar med olika administrativa sysslor för att underlätta för 
de ideellt arbetande. Hon menar också att ju större en organisation blir, desto fler 
administrativa tjänster behöver man tillsätta. Bland yrkena i de ideella organisationerna 
nämner hon bland annat; föreståndare, insamlingsledare, kommunikationschef, 
sjukvårdspersonal, kock, chaufför och ekonomiarbete. 
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SLUTDISKUSSION 

Att föreningen CISV Sverige brottas med vissa problem stod klart tidigt i diskussionerna i 
båda fokusgrupperna. Men det var samtidigt ingen tvekan om det engagemang som 
medlemmarna vi träffade känner för CISV och att föreningens verksamhet betyder mycket 
för dem. De lägger ner både mycket tid och energi i organisationen. När medlemmar känner 
så stort engagemang i en förening är det också något de tydligt identifierar sig med och då är 
det extra känsligt att genomföra en organisationsförändring, vilket innebär att det är viktigt 
att denna genomförs på ett genomtänkt sätt. För utifrån vårt arbete gör vi bedömningen att 
CISV är i behov av vissa förändringar för att bättre kunna möta dagens samhälle. Vi anser att 
föreningen behöver bli tydligare som organisation, framför allt inför sina egna medlemmar. 
Detta skulle innebära att gå till grunden för föreningens verksamhet, det vill säga: Vilken 
affärsidé, eller låt oss kalla det organisationsidé är det man ska bygga på och vilka visioner 
kan denna idé förtydligas genom? Vilka är i så fall målen för verksamheten, från det lokala till 
det internationella, och vilka strategier ska följas för att dessa mål ska nås? Vi vill här knyta 
tillbaka till den beskrivande meningen av CISV, citerad i vår inledning; Hur utbildar man idag 
unga människor runt om i världen i hopp om en fredligare värld?  

”Goda intentionen räcker inte. Idéburna organisationer behöver en disciplinerad 
förankring i sin specifika idé och använda sina aktuella resurser av pengar, människor och 
kompetens på ett genomtänkt sätt” kommenterar Jeanette Olsson i boken Dialog om ledarskap 
för idéburna organisationer. Hon ger vidare fem frågor att utgå ifrån i detta arbete: 

1. Varför finns organisationen till? 
2. Vilka är våra målgrupper? 
3. Vad värdesätter våra målgrupper? 
4. Är organisationen effektiv? 
5. Hur ser vår plan ut? 
(Olsson, 2001:89) 
 

Detta är frågor som vi menar kan diskuteras i hela CISV och därmed låta det man beslutar 
förankras hos alla medlemmar. 

Inom CISV behöver man även skapa en tydligare bild av hur föreningen ser ut rent 
organisatoriskt.  Idag finns det ingen officiell organisationsskiss enligt de medlemmar vi har 
varit i kontakt med. Vi tror att det är viktigt att det finns en officiell organisationsskiss som 
alla kan ta del av för att förstå föreningens uppbyggnad. Det är även viktigt att utforma 
denna på rätt sätt, så att man förmedlar bilden av den önskade decentraliserade 
organisationen.  

Men det är inte bara nödvändigt att ge bilden av en platt och demokratisk organisation 
på pappret. Detta synsätt måste även genomsyra kommunikationen i föreningen. Eftersom 
det ofta talas om ”de där uppe” kan man märka att det finns ett glapp, inte minst 
kommunikationsmässigt. Istället för att sprida mängder av information ”nedåt” i hierarkin 
borde man eftersträva ömsesidig förståelse och kommunicera lika mycket mellan olika 
grupper i organisationen. Vi menar att man i CISV måste börja diskutera själva 
kommunikationen inom organisationen och mellan dess medlemmar för att därigenom finna 
vägar att sätta dialogen i centrum. Det är viktigt att här gå igenom upplägg för möten, från 
hur själva ärendena hanteras – och vilka frågor som egentligen ska tas upp - till hur man 
genom den fysiska placeringen av personer skapar ett utrymme som inbjuder till kreativa 
samtal. Genom att ange syfte och målgrupp för de olika kommunikationskanalerna, så som 
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hemsida, medlemstidningar och olika mailutskick, kan man även bespara medlemmarna ett 
visst informationsöverflöd.  

Att anställa personer till en del av det administrativa arbetet är ett sätt att skapa utrymme 
för medlemmar att arbeta med det som verkligen engagerar dem. Vissa av deltagarna i 
fokusgrupperna var till en början skeptiska till fler anställda personer i organisationen. Men 
deras tvekan byttas ganska snabbt till ett ”Ja, varför inte?”. Vi upplevde att de genom 
eventuella anställningar såg en möjlighet att komma till rätt med vissa av problemen som de 
upplever att föreningen har. Bland annat har man försökt att förändra organisationen genom 
att fokusera mer på det lokala, men har inte haft krafter nog att genomföra detta. Det ansågs 
viktigt att lyssna på varje lokalförenings behov för att få fram vad de vill ha hjälp med och 
låta detta styra vilka tjänster man tillsätter. Vi anser också att CISV genom att anställa fler 
personer i organisationen kan utvecklas och därigenom bättre nå sin målbild. Men i 
utformningen av tjänster är det av största betydelse för dess framgång att man gör en 
noggrann arbetsanalys som leder till en tydlig befattningsbeskrivning innehållande 
exempelvis arbetsuppgifter, befogenheter och organisatorisk placering.  Denna ska utgöra så 
väl ett styrmedel för styrelsen som ett hjälpmedel för den anställde (Alsén & Sagerberg, 
1983). För det är annars risk att det uppstår en konflikt mellan de anställda och de 
förtroendevalda som skulle ta både resurser, och innebära att den kompetens man har försett 
organisationen med inte utnyttjas. Det gäller att hitta ett samspel mellan de olika 
positionerna och att de påminner varandra om gränslinjerna samt vad de ena respektive de 
andra ansvarar för. Man ska också komma ihåg att med anställda kommer även ett 
personalansvar och därvid följande pappersadministration vilket måste skötas av någon 
förtroendevald. Men det viktigaste är att anställda inte ska gå in och ta över arbetsuppgifter 
och poster som medlemmarna ska inneha, till exempel sitta i valberedningen (Lindberg, 
1999). Som anställd gäller det att hela tiden ha fokus på organisationens mål och 
medlemmarnas engagemang och se till att det egna arbetet gör att både och finns med i 
verksamheten: ”Eldsjälar vill gärna göra allting själva. Det är en svår balansgång att förändra 
processerna och arbeta mer professionellt utan att engagemanget går förlorat” (Askeberg, 
2002). 

Fler anställda skulle kunna ge mer utrymme för medlemmarna att vara kreativa och 
därmed leda till en mer föränderlig organisation. Att göra en organisationsförändring i CISV 
handlar främst om att anpassa organisationen och verksamheten till dagens samhälle. För att 
skapa öppenhet och motivation till förändring gäller det att i upptiningsstadiet att visa på att 
det finns ett behov. Vi kan se flera vinster för CISV i att anställa, men det gäller att genom 
en dialog mellan såväl förbundsstyrelse och lokalföreningar som lokalföreningar och 
medlemmar först vädra åsikter och idéer. Genom att låta medlemmarna vara delaktiga i 
processen blir de också mindre motståndsbenägna. Vid en förändring av detta slag ska man 
ändå vara förberedd på att det finns de som reagerar med rädsla och oro så att energin riktas 
inåt. Dock tror vi inte att detta är något omfattande problem för CISV om man låter 
dialogen ta sin tid eftersom medlemmarna i organisationen då är förberedda och 
förhoppningsvis ser nyttan av förändringen. Dessa slutsatser drar vi efter att ha sett hur 
deltagarna i fokusgrupp 1 först reagerade med avståndstagande för att sedan i dialog med 
varandra själv kunna se flera fördelar med anställningar och bli väldigt positivt inställda till 
detta.  

När förändringsprocessen väl är igång är det viktigt att kontinuerligt informera om vad 
som händer för att minska eventuell oro och ryktesspridning. Information som kan vara 
lämplig att gå ut med är till exempel vilka olika tjänster som har föreslagits, vilka som sedan 
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kommer att tillsättas och i vilken form detta kommer att ske, vilka arbetsuppgifter dessa 
kommer att ha och syftet med dessa. Man ska också tänka på att informera även om 
ingenting händer på ett tag, annars kan medlemmar tro att något sker utan att de blir 
informerade. Viktigt är även att vara tolerant inför det kaos och den förvirring som troligtvis 
kommer att uppstå innan alla vet vem som gör vad och hur. Det är trots allt en stor 
förändring att göra i en organisation som i stort sett har sett ut på samma sätt i väldigt många 
år.  

Tids nog kommer de anställda att finna sig i sina roller och medlemmarna kommer att 
kunna se nyttan med förändringen. Då kommer man att börja rikta energin utåt istället för 
inåt och man kan satsa på nytt. Då är det även dags att börja visa på de resultat och den 
framgång som förändringen för med sig och fira detta.  

Idag har föreningen stagnerat och det behövs en förändring och det relativt omgående. 
Detta reaktiva sätt att arbeta genom att minimera skadorna av en kris tillåter oftast inte 
tillräckligt med tid för att man ska kunna fatta ett genomtänkt beslut och kommunicera på 
rätt sätt kring en förändring. Därför måste CISV börja arbeta mer proaktivt genom att 
förebygga kriser. Man måste vara öppen för ständiga förändringar och samspela med vad 
som sker i omvärlden. På detta sätt får man en levande organisation som hela tiden befinner 
sig i tiden och därmed blir attraktivare för både nya och gamla medlemmar. Man måste alltså 
lära sig att tänka ständig förändring istället för stabilitet. 
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AVSLUTNING 

Det har varit klart intressant och givande att arbeta med internkommunikationen i en ideell 
organisation som CISV och extra spännande har det känts då vi tydligen har kommit in i 
precis rätt ögonblick, det vill säga då idén om att anställa fler har börjat gro men inte riktigt 
spritt sig bland medlemmarna. Det har även varit en fördel att så många av de som är 
nationellt aktiva inom CISV är bosatta just i Malmö eftersom det har gjort de praktiskt 
möjligt för oss att samla fokusgrupperna och få in material till vår uppsats. Att använda 
fokusgrupper och intervjuer som metod för vårt syfte har känts helt rätt, då vi har varit ute 
efter kvalitativ empiri. I fokusgrupperna ledde diskussionerna till att deltagarna blev kreativa 
med hjälp av varandras idéer, medan vi i intervjuerna istället kunde få svar på mer specifika 
frågor. Att även deltagarna själva upplevde fokusgrupperna som ett bra forum för att bolla 
tankar och idéer kändes bra, dessutom tyckte de att ämnet vi valt var spännande. Efter 
fokusgrupp 2 var man så involverad att man tänkte forstsätta diskussionen på kvarterspuben. 
Att vi kom i kontakt med just organisationen CISV beror på att Åsa tidigare har varit aktiv 
inom föreningen, men idag inte är direkt involverad i dess verksamhet. Det har i vissa 
situationer underlättat att hon kände till organisationen men samtidigt har det varit en fördel 
att Marie inte kände till CISV sedan tidigare och därmed har kunnat tillföra ett rent 
utifrånperspektiv. 

Vi upplever att CISV kan stå inför en större organisationsförändring än vad vi var 
medvetna om när vi startade vårt arbete. Genom sin informationssatsning, vilket tidningen 
Enorm, hemsida och intranät än så länge är ett resultat av, har de kommit en bit på vägen. 
Men vi menar att de måste granska och våga ifrågasätta även de områden som vi har tagit 
upp i uppsatsen och sedan ställa organisationens behov i relation till hur anställda skulle 
kunna underlätta att målen nås. Kanske skulle en början vara att döpa om 
informationskommittén till kommunikationskommittén? ☺ 

Om CISV väljer att genomföra en organisationsförändring eller ej vet vi inte, men vad de 
än beslutar att göra vill vi avsluta med att önska föreningen LYCKA TILL! 
 

 

 

 

Antal tecken: 59 584 
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