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Abstract

We wanted to compare the activity in Swedish Red Cross during two chosen years. We have
only looked at the national level. The years we chose to compare were 1989 and 2000. The
reason we chose to compare the activity was to find out if and how this activity has changed.
We used theories made by Lundström and Svedberg to help us chose variables to build our
comparison on. We also used their theory to find out what kind of organisation Swedish Red
Cross could be sorted in. Lundström wrote in one of his articles, about the Swedish voluntary-
organisation history, that a forth phase may have started in the late eighties. We tried to find
proof for that.
The result showed that there were no overarching changes in the activity between the two
years. Some smaller changes were found but nothing more than expected from the changes in
society.
We also found out that Swedish Red Cross could be sorted in the “Scandinavian non-
professional democratically ruled organisation”, with a touch of the ”anglo-saxon voluntary-
organisation”.
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1. Förord

Vi vill tacka alla de personer som hjälpt oss att genomföra denna uppsats. Vi har fått mycket

hjälp från olika instanser när det gäller insamlandet av vårt material. Främst vill vi tacka Peter

Hodgson på Svenska Röda Korset i Åkarp samt de hjälpsamma personerna på Svenska Röda

Korsets regionkontor i Jönköping. Vi vill också tacka vår handledare, Flemming Kristensen,

för all hjälp.

- Författarna



6

2. Inledning

2.1 Problemformulering

Vi är intresserade av att undersöka frivilligorganisationerna i dagens Sverige. Vår upplevelse

är att det under det senaste decenniet skett en ökning av antalet frivilligorganisationer i

Sverige. Vi tror också att dessa får ta en allt större roll i samhället då det offentliga drar sig

tillbaka och det sociala behovet ökar. Vi vill därför undersöka hur en frivilligorganisation har

förändrats under den senaste 10-årsperioden.

Lundström gör i sin artikel ”Staten och det frivilliga sociala arbetet i Sverige” från 1995 en

uppdelning i tre faser i den frivilliga sektorns historia. Lundström talar även om en eventuellt

fjärde fas som tidsmässigt skulle infalla i slutet av åttiotalet. Vi vill i detta arbete försöka finna

några tendenser till att denna fas verkligen har ägt rum. Lundström talar vidare i sin artikel om

den påverkan som nittiotalets samhällsekonomiska kris i Sverige skulle ha haft på de frivilliga

organisationerna.

Lundström och Svedberg gör i sin artikel ”Svensk frivillighet i internationell belysning – en

inledning” från 1998 ett typologiseringsförsök av frivilligorganisationer. Vi ska, med denna i

grunden, försöka att reda ut i vilken kategori den valda frivilligorganisationen hör hemma.

(Noter till artiklarna finns i källförteckningen.)

Vi vill således, i vårt arbete, undersöka hur en traditionell frivillig organisation möter de

förändringar i omgivningen som följer under 1990-talet.

2.2 Avgränsningar

Då det finns ett mycket stort antal frivilligorganisationer i Sverige i dag, har vi valt att

undersöka Röda Korset. Detta för att det är en välkänd organisation med lång tradition och

historia. Då detta är en stor internationell organisationen har vi valt att endast se till Svenska

Röda Korset. Vi har valt att se på organisationen på en övergripande central nivå och kommer

därför inte att undersöka skillnader på det lokala planet. Anledningen till detta är att vi endast

skriver en C-uppsats och därmed inte har den tid som skulle krävas för att gå djupare i

organisationen.
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Då Svenska Röda Korset är en stor organisation har vi valt ut några faktorer som vi kommer

att titta närmare på. Dessa har vi valt ut då vi anser dem mest relevanta för vårt arbete i

förhållande till Lundström och Svedbergs artiklar.

Då vi har tänkt göra en komparation av två verksamhetsår i Svenska Röda Korsets historia för

att undersöka eventuella skillnader var vi tvungna att välja ut dessa två årtal. Det första årtalet

blev 1989. Detta på grund av att Lundström menar att den eventuella fjärde fasen kom i slutet

av åttiotalet. Det andra årtalet vi valt ut är 2000, detta har vi valt då det är det senaste

verksamhetsåret med dokumenterad verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Här hade det

varit intressant med ett tredje år i komparationen, men detta gick av tidsskäl inte att

genomföra.

Vi har valt att endast använda oss av Lundströms historiska redogörelse för de olika faserna i

frivilligsektorns historia samt Lundström och Svedbergs typologiseringsförsök av

frivilligorganisationer. Dessa används då vi ansåg att dessa artiklar var mycket intressanta och

användbara. Lundström och Svedbergs artiklar låg väldigt nära våra personliga

intresseområden.

En klar brist med dessa avgränsningar är att vi nu inte genomför en ekonomisk komparation

av organisationen. Det hade varit mycket intressant att se hur organisationen har förändrat sig

sett ut den ekonomiska vinkeln. Då hade vi kanske fått fram en större fingervisning på hur

verksamhetsområdena har vuxit eller krympt. Med en ekonomisk komparation hade man

kanske kunnat se tydligare effekter av den samhällsekonomiska krisen under nittiotalet än

med det angripssätt vi har valt.

Ytterligare en brist som bör nämnas är att vi inte kommer att undersöka organisationens

relation till staten. Det hade varit av stort intresse att se om det blivit någon förändring i

statsanslagen till organisationen mellan de undersökta åren. Överhuvudtaget skulle det vara

spännande att titta närmare på balansen mellan staten och Svenska Röda Korset gällande

ansvarsområden och hela det sociala fältet. Men detta har prioriterats bort av oss då arbetet

skulle bli alltför omfattande för vår nivå.
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2.3 Syfte

Att genom en komparation undersöka hur Svenska Röda Korset har förändrats centralt mellan

år 1989 och år 2000, gällande organisationsstruktur, verksamhetsområden, medlemsantal och

frivillighet samt anställda i organisationen.

Att försöka jämföra Lundströms redogörelse för de olika faserna i den frivilliga sektorns

historia med Svenska Röda Korsets utveckling, för att försöka finna tecken på en eventuell

fjärde fas.

Att försöka applicera Lundström och Svedbergs typologiseringsförsök av

frivilligorganisationer på Svenska Röda Korset.

2.4 Frågeställningar:

• Hur såg Svenska Röda Korsets verksamhet ut i Sverige år 1989.

• Hur såg Svenska Röda Korsets verksamhet ut i Sverige år 2000.

• Finns det några likheter och skillnader på Svenska Röda Korsets verksamhetsområden

i Sverige mellan år 1989 och år 2000.

• Hur många medlemmar och frivilligarbetande hade Svenska Röda Korset år 1989.

• Hur många medlemmar och frivilligarbetande hade Svenska Röda Korset år 2000.

• Hur många anställda hade Svenska Röda Korset åren 1989 samt 2000.

• Finns det några likheter och skillnader i medlemsantalet, antalet frivilligarbetande och

anställda mellan år 1989 och år 2000.

• Hur såg Svenska Röda Korsets organisation ut åren 1989 samt 2000.

• Går det att placera in Svenska Röda Korset utifrån Lundström och Svedbergs

typologiseringsförsök av frivilligorganisationer.

• Går det att finna några tecken på att den eventuella fjärde fas som Lundström tar upp

har påverkat Svenska Röda Korset.
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2.5 Metod och urval

I vår uppsats har vi använt oss av primärmaterial från Svenska Röda Korset, främst i form av

årsrapporterna från år 1989 och år 2000, diverse broschyrer och övrigt material som

exempelvis Ceciliagruppens diskussionsunderlag. Det är material som organisationen själv

samlat information till, bearbetat och utgivit. Årsböckerna från år 1989 och år 2000 är främst

avsedda för att ge information till personer, organisationer och företag som stödjer Svenska

Röda Korset och som genom årsböckerna blir informerade om organisationen.

Detta gör att vi i viss mån blir utlämnade till att materialet Svenska Röda Korset skriver om

sig själva verkligen är korrekt. När man arbetar med primärdata är det viktigt att fråga sig om

materialet är relevant för problemställningen och hur pålitligt materialet är. (Halvorsen, K,

Samhällsvetenskaplig metod, 1992, sid 73).

Vi har valt att använda oss av primärmaterial vilket innebär att forskaren använder sig av

redan tillgänglig data. Detta gör vi för att vi tror att den metoden på ett bra sätt skall hjälpa oss

att svara på våra problemformuleringar. Då vår uppsats innehåller en komparation mellan år

1989 och år 2000 tyckte vi det var lämpligt att använda de årsrapporter som gavs ut för

respektive år. Vi har under uppsatsarbetets gång hela tiden försökt reflektera och vara kritiska

mot materialet. (Halvorsen, K, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, sid 63 och 72)

I teoridelen av vår uppsats har vi använt oss av primärdata från forskaren Tommy Lundström

och hans resonemang kring de fyra faserna i svensk frivillighetsorganisations historia.

Dessutom har vi använt oss av primärdata som Lundström skrev tillsammans med Svedberg

om olika organisationstyper

Vi har diskuterat kring att intervjua personer inom Svenska Röda Korset. Vi har dock valt att

inte använda oss av intervjuer. Även om vi tycker att intervjuer kunde ha varit intressant, så

valde vi att nästan uteslutande använda oss av redan skrivit material. Det har gått relativt lång

tid sedan verksamhetsåret 1989, vilket skulle kunna vara ett problem i intervjusammanhang.

Dessutom har vi inte, inom denna uppsats ramar, den tid som skulle behövas för att göra

intervjuer. Detta på grund av att vi skulle behöva intervjua personer på central nivå, då det är

denna nivå vi undersöker. Vi skulle vidare behöva intervjua ett stort antal personer för att

undvika subjektiva upplevelser.
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I arbetet har vi dock använt oss av Peter Hodgson som arbetar för Svenska Röda Korset och

som vi besökte på hans arbetsplats i Åkarp. Vi hade tillsammans med honom ett nästan fyra

timmar långt samtal. Anledningen till mötet med Peter Hodgson var främst att vi behövde

hjälp med att förstå den statistiken som var presenterad i de både årsredovisningarna. Samtalet

med Peter Hodgson utvecklade sig dock till ett långt samtal där Hodgson resonerade kring de

frågor vi ställde honom. Därför står det vid några få tillfällen i arbetet noter som hänvisar till

det samtal vi hade med honom.

I uppsatsen har vi valt att fokusera på Svenska Röda Korset centralt. Vi anser att det skulle bli

oöverskådligt, och ett för stort arbete för en C-uppsats, att undersöka allt lokalt arbete som

Svenska Röda Korset driver ute i Sveriges alla kommuner.  Därmed missar vi mycket

intressant arbete som svenska Röda Korset bedriver, men vi anser oss tvungna att begränsa

vår uppsats till Svenska Röda Korsets centralt.

Då vi valt att i hög utsträckning använda oss av material som Svenska Röda Korset själv har

gett ut är det viktigt att hålla en kritisk hållning till detta material. Om vi har klarat detta fullt

ut vet vi ej. Vi har vidare försökt att se på materialet utan att färgas av vår egen förförståelse

för organisationen. Vi har använt oss av Internet, men då endast Röda Korsets hemsidor. Till

dessa har vi försökt hålla samma kritiska inställning som till det övriga materialet.

2.6 Fortsatt framställning

Vi kommer nu att fortsätta vårt arbete med en kort historik av Svenska Röda Korset. I denna

kommer vi även att presentera organisationens sju grundprinciper som klargör

organisationens vision och ide. Därefter kommer en teoridel där vi presenterar de teorier vi

avser att använda samt ett resonemang kring användandet av dessa. I detta avsnitt försöker vi

även att beröra tidigare forskning kring ämnet.

Därpå följer en faktadel, i vilken vi presenterar de fakta vi har fått fram. Denna består alltså av

rena fakta om organisationen för år 1989 samt 2000. I den därpå följande analysen har vi valt

att göra en komparation av de två årtalen 1989 och 2000, för att se eventuella likheter och

skillnader dem emellan. I anslutning till denna finns även vår analys av denna komparation.

Detta innebär att vissa fakta kommer att tas upp på två eller flera ställen i arbetet och riskerar

därför att uppfattas som upprepning. Vi har dock sett en pedagogisk poäng i detta sätt att
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redovisa materialet. Under analysavsnittet ligger även det försök till att ”filtrera” Svenska

Röda Korset genom Lundström och Svedbergs typoplogiseringsförsök. (Mer om detta i

teoridelen.)

Som ett avslutande kapitel har vi en avslutande diskussion där vi ser tillbaka på arbetet och

försöker att knyta samman det. Här tänker vi även resonera kring arbetets gång och vad vi

kunde ha gjort annorlunda.

3. Bakgrund

3.1 Kort historik

Sverige anslöt sig 1864 till den första Genèvekonventionen, som handlar om att behandla

sjuka och sårade soldater. Svenska Röda Korset bildades den 24 maj 1865 och blev en av de

första rödakorsföreningarna i världen. Vid det första mötet fattade man tre viktiga beslut:

”att anta rödakorsmärket, att fruntimmer icke är förhindrade att såsom ledamöter i

föreningen ingå och att anställa en vaktmästare vid namn Sundholm.” (I fjol, 2000, sid 38)

På 1880-talet startades på olika håll i Sverige Första hjälpen -utbildningar. (I fjol, 2000, sid

38)

Svenska Röda Korset sågs länge som militärens förlängda arm i sjukvårdsangelägenheter.

Denna koppling mellan organisationen och militären var uttryckt både i svensk lag och

Svenska Röda Korsets stadgar fram till 1930-talet. Kungen utsåg Svenska Röda Korsets

överstyrelse, ordförande och vice ordförande. Efter andra världskriget hade dessa

formuleringar försvunnit från organisationens stadgar. Dock fanns det fortfarande en stark

koppling mellan Svenska Röda Korset och militären. Först i det senaste generationsskiftet har

antalet civila överstigit antalet med militär bakgrund gällande anställda och styrelseledamöter.

(Östberg, Den internationella humanitära rättens introduktion i Sverige, 2000, sid 61-62)

Svenska Röda Korset blev tidigt initiativtagare till flera sociala verksamheter som sedan har

tagits över av samhället. Som exempel kan nämnas skoltandvården som startades 1926.

Denna bedrevs i en ambulerande buss fram till dess att folktandvården uppkom. Ett annat
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exempel är de bastubad som startades 1940 i ett hälsofrämjande syfte, dessa kom sedan att

vidareutvecklades av kommunerna till simhallar. En hemsamaritverksamhet startades 1950.

Denna verksamhet bedrivs i dag av den kommunala hemtjänsten. (Östberg, Den

internationella humanitära rättens introduktion i Sverige, 2000, sid 66-67)

3.2 Röda Korsets grundprinciper

Nedan följer en presentation av de sju grundpelare som utgör iden och visionen för hela

organisationen. Vid Röda Korsets internationella konferens i Wien 1965 godkändes dessa

grundläggande principer som dess verksamhet baseras på. (Pictet, J, Röda Korsets

grundprinciper, 1998, sid 8)

Humanitet

Röda Korset, som skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet,

arbetar internationellt och nationellt på att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande.

Dess mål är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för människovärdet. Röda Korset

främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

Opartiskhet

Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, raser, religioner, samhällställning eller

politiska åsikter. Det arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och därvid i första

hand hjälpa de mest nödställda.

Neutralitet

För att bevara allas förtroende avstår Röda Korset från att delta i fientligheter eller att vid

något tillfälle ta ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om politik, ras, religion eller

ideologi.

Självständighet

Röda korset är självständigt. Även om de nationella rödakorsföreningarna är statsmakternas

medhjälpare på det humanitära området och var och en underställd sitt lands lagar, skall de
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behålla en oavhängighet, som tillåter dem att alltid handla i enighet med Röda Korset

principer.

Frivillighet

Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt ger hjälp.

Enhet

I varje land kan endast finnas en rödkorsförening. Den skall vara öppen för alla och dess

humanitära verksamhet skall omfatta hela landet.

Universialitet

Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella

rödakorsföreningar har samma rättigheter och skyldigheter att bistå varandra.

(Direkt avskrivet från Pictet, J, Röda

Korsets grundprinciper, 1998, sid 6-7)

4. Teorier

4.1 Tidigare forskning

Den svenska forskningen kring frivillig sektor har traditionellt främst ägnat sig åt

folkrörelserna. De har huvudsakligen lagts tyngd på demokratins utveckling och stabilitet.

Man talar främst om två inriktningar inom forskningstraditionen. Den historiska som

uppehåller sig kring folkrörelsernas framväxt och den statsvetenskapliga som i huvudsak

består av kvantitativa undersökningar med medlemstal och medlemsaktivitet som fokus. En

ny tradition inom området har varit att se på internationella teoribildningar och komparativa

studier. (Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 107).
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Under slutet av 1900-talet ökade intresset kring den sociala delen av frivilligheten. Det finns,

trots förbättringar under senare år, fortfarande stora brister i forskningen kring frivilligt arbete

i Sverige. (Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 108).

På slutet av 1980-talet ökade intresset kring frivilliga organisationer i Sverige, vilket främst

berodde på sämre samhällsekonomi. Samtidigt växte ett nytt ideologiskt klimat fram under

1980- och 90-talet. (Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 109).

Historiskt sett har det alltid funnits en nära relation mellan staten och den frivilliga sektorn i

Skandinavien. Diskussionen handlade om ansvarsfördelningen och beroendet av varandra.

(Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 112-113).

Det finns främst två typer av socialt inriktade organisationer. Den första är en

egenorganiserad organisation vars huvudinriktning är att hjälpa sina egna medlemmar. Den

andra typen är organisationer som i huvudsak ger stöd och bistånd till andra än sina egna

medlemmar. När man talar om olika organisationer är det vissa variabler som används

flitigast. Då pratar man mest om medlemskap, professionell/icke professionell aktivitet,

stödverksamhet och liknande. Grundläggande betingelser är alltid välfärdsstaten och

folkrörelsetraditionen. (Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 116-

117).

I forskningen kring frivilligsektorn i Skandinavien har det hittills varit mycket sparsmakat när

det kommer till typologiseringsförsök av frivilliga organisationer. En känd statsvetare som

gjort en typologisering av organisationsväsendet är Jan Engberg (1986). Selle och ∅ymyr

lade 1995 fram en teoretiskt skapad typologi med tyngdvikt på aktivitet, ideologi

organisationssocialisering. (Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid

117).

Ytterligare en forskare som undersökt frivilliga organisationer är Lars S. Henriksen (1996).

Henriksen undersöker professionalisering av frivilligorganisationer. Professionaliseringen kan

leda till att frivilligorganisationerna får svårare att upprätthålla sin autonomi gentemot det

offentliga. Detta på grund av att det blir en sammanblandning av roller och ansvarsfördelning

mellan det offentliga och frivilligorganisationerna. (Meeuwisse, A & Sunesson, S

Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 176). Vi har förstått att Henriksen har gjort ett
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typologiseringsförsök kring frivilligorganisationer och statens påverkan på dessa, men vi har

inte fördjupat oss i denna.

Vi har i vårt arbete valt att använda oss av Lundström och Svedbergs försök till typologi, samt

av Lundströms redogörelse av fyra viktiga faser i den frivilliga sektorns historia. Vi missar då

det intressanta området av förhållandet mellan staten och frivilligorganisationer, men vi anser

att Lundström och Svedbergs inriktning har många andra förtjänster.

Det skrivna material vi använt oss av är från år 1995, och 1998. Det typologiseringsförsök

som Lundström och Svedberg gör är klart påverkat av både Engbergs försök samt av Selle

och ∅ymyrs försök till typologisering. Lundström och Svedberg försöker gå djupare och peka

på ett flertal viktiga dimensioner och utvecklingstendenser. (Lundström, Svedberg,

Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, 117)

Nedan följer en presentation av Lundströms redogörelse och Lundström och Svedbergs

typologiseringsförsök.

4.2 Lundströms redogörelse av fyra faser i frivilligsektorns historia

Tommy Lundström diskuterar i sitt kapitel, ”Staten och det frivilliga sociala arbetet i Sverige”

kring fyra historiska brytpunkter för den frivilliga sektorn inom det sociala fältet i Sverige.

Den fjärde punkten handlar om den frivilliga sektorn idag. Om det verkligen är en brytpunkt

är Lundström inte helt övertygad om utan menar att det eventuellt är en ny fjärde brytpunkt.

(Klausen, Klaudi, Selle, Frivillig organisering i Norden, 1995)

Dessa fyra brytpunkter är:

4.2.1. Välgörenhetens framväxt i Sverige

Lundström menar att förutsättningarna för 1800-talets välgörenhetsorganisationer utgjordes

av det gamla privilegiesamhällets sönderfall, växande stöd för liberala idéer, tillkomsten av

den första fattigvårdslagen och framväxten av nya kategorier fattiga som ofta levde under

mycket svåra förhållanden i städerna. Organisationerna som byggdes upp dominerades av

kvinnor från över- och medelklassen och de samarbetade ofta med de lokala
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fattigvårdsstyrelserna. Det var oklara gränser mellan den statliga sektorn och de frivilliga

organisationerna både gällande finansiering och det faktiskt utförda arbetet.

Välgörenhetsorganisationerna kom att spela en viktig roll i den svenska fattigvården och

socialvården, särskilt under 1800-talets senare hälft och en bit in på 1900-talet.

Med undantag för internationella organisationer som Röda Korset och Frälsningsarmén tycks

välgörenhetsorganisationerna under denna perioden framför allt varit lokalt förankrade.

(Lundström, Frivillig organisering i norden, 1995, sid 75)

4.2.2. Filantropin och den socialpolitiska diskursens genombrott kring sekelskiftet

Lundström menar att det kring sekelskiftet blev ett genombrott för en svensk socialpolitisk

diskurs och även för reformer på det sociala välfärdsområdet. Reformrörelsen var mer liberal

än socialistisk. Centralförbundet för socialt arbete, CSA, var en organisation som spelade en

viktig roll som organisatör av reformrörelsen och initierade flera sociala reformer.

Organisationer som bl.a. CSA bidrog med att initiera frivilliga aktiviteter som så småningom

övertogs av den statliga sektorn. Åren kring sekelskiftet innebar inte bara ett genombrott för

en socialpolitisk diskurs utan att de även utgör höjdpunkten för filantropin. Framstegsvänliga

liberaler, som fungerade som den socialpolitiska diskursens företrädare, var positiva till de

bidrag som gjordes av personligt engagerade, frivilligt organiserad filantropi. (Lundström,

Frivillig organisering i norden, 1995, sid 77-78)

4.2.3. Välfärdstatens etablering under efterkrigstiden

Vidare menar Lundström att framväxten av den svenska välfärdsmodellen, särskilt under åren

efter andra världskriget, innebar att staten tog över serviceproduktion på det sociala området

från den frivilliga sektorn. Motivet har ibland varit att göra aktiviteterna mer allmänt

tillgängliga och mer jämlikt utformade. När den statliga sektorn tagit över aktiviteter från

frivilligorganisationerna tycks det ha skett utan något större motstånd. Snarare tycks

organisationerna ofta ha drivit på en utbyggd statlig verksamhet. Exempel på områden där de

frivilliga organisationerna, som till exempel Svenska Röda Korset, startar serviceproduktion,

men där den statliga sektorn tagit över är bland annat hemtjänsten på 1920-talet, hemhjälp för

äldre på 1950-talet och barntandvård. Staten förbjöd dock inte privata alternativ, istället
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beviljades kommunerna statsbidrag till verksamheter. Reglerna utformades dock sedan så att

privata eller föreningsdrivna alternativ förhindrades eller försvårades. (Lundström, Frivillig

organisering i norden, 1995, sid 81,82 och 86)

4.2.4. Den fjärde eventuella brytpunkten

Enligt Lundström har välfärdsstatens framväxt gått hand i hand med ökat medlemskap i

frivilligorganisationer.

Var tionde svensk var vid seklets början medlem av åtminstone en frivillig organisation. I

mitten av 1970-talet var motsvarande siffra nio av tio. Enligt Svedberg, en forskare som

Lundström använt sig av, var 1993 andelen av befolkningen som gör direkt sociala insatser tre

procent. Räknar man med allt frivilligarbete i frivilligorganisationerna och svenska kyrkan

framstår deras insatser som högst betydande. De frivilliga organisationerna tar emot olika

former av stöd från stat och kommun och blir därmed ekonomiskt beroende av dessa. Av

organisationerna som Svedberg undersökte hade 95 procent någon form av föreningsstöd.

Enligt Lundström bidrar den frivilliga sektorn på en mängd sätt till det sociala arbetet. Det

finns ett brett spektrum med organisationer som tar initiativ till nya verksamheter och bidrar

som serviceproducenter av främst institutionsplatser. Vidare finns andra organisationer som

ger mer eller mindre informellt stöd - och rådgivningsverksamhet och ytterligare andra som

uppträder som intresse - och självhjälpsorganisationer. Dessa olika verksamheter fungerar

dock som alternativ till välfärdsproduktion inom den statliga sektorn och inte som ersättning.

(Lundström, Frivillig organisering i norden, 1995, sid 88-89)

Då det frivilliga sociala arbetet i hög grad är beroende av statligt och kommunalt stöd frågar

sig Lundström hur detta påverkat organisationerna vid nedskärningar. Hotet mot den svenska

modellen i form av försämrade statsfinanser, anpassning till internationella förhållanden och

ändringar i den dominerande ideologin gör att omgivningen för frivilliga organisationer

förändras. Detta gör att nya och/eller etablerade frivilliga organisationer, med eller mot sin

vilja, kan få en mer central roll - både som serviceproducenter och intresseorganisationer i ett

samhälle där de statliga trygghetssystemen rustas ned. I ett sådant perspektiv blir den frivilliga

sektorns tillväxt ett svar på försämrad trygghet för stora medborgargrupper. (Lundström,

Frivillig organisering i norden, 1995, sid 94)
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4.3 Lundström och Svedbergs försök till typologisering av frivilligorganisationer

Tommy Lundström skrev tillsammans med Lars Svedberg en artikel om svensk frivilligsektor

i Socialvetenskaplig tidskrift.  I denna artikel använde sig inte Lundström och Svedberg av

begreppet brytpunkter. Men de skriver att det skedde en snabb förändring i början av 1990-

talet och det blev ett starkt ökat intresse för den ideella sektorns betydelse på det sociala

området. Det ökade intresset beror enligt författarna dels på en sämre samhällsekonomisk

situation och dels ett nytt ideologiskt klimat som hade växt fram under 1980-talet slog igenom

under 1990-talets första år. (Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 106-

119)

I Lundströms och Svedbergs artikel beskrivs tre olika typer av socialt inriktade organisationer.

Dessa tre beskrivs och karaktäriseras kortfattat enligt följande:

4.3.1. En skandinavisk icke-professionell och demokratisk styrd organisation

Grundläggande betingelser och inriktning:

• Egenorganisering/intresseorganisering

• Folkrörelseinriktning/demokratiska beslutsstrukturer

• Ideologiskt genomsyrad och samstämmig

• Självhjälpsinriktning i första hand

• Huvudsakligen ideella/obetalda insatser

• Primärt utåtriktad vad gäller aktivitet

• Förändringsinriktad vad gäller ideologi

Verksamhetsområden:

• Företrädar- och ombudsmannaarbete

• Utbildnings- och informationsaktiviteter

• Sociala- och rekreationsaktiviteter

• Direkta sociala insatser

(Direkt avskrivit från Lundström, Svedberg,

Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 118)
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 Ett exempel på en organisation av denna typ är Pensionärernas riksorganisation, PRO, som

har stort medlemsantal och många aktivister och lokalföreningar i hela landet. Vidare har

föreningen en demokratisk beslutsordning, väl utvecklad ideologi och hög grad av

samstämmighet. Även på övriga punkter menar författarna att PRO är ett exempel på en

organisation som kan karaktäriseras som en skandinavisk icke-professionell och demokratisk

styrd organisation. (Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 118)

4.3.2. En frivilligorganisation av anglo-saxisk typ

Grundläggande betingelser och inriktning:

• Idéburen men inte i en folkrörelsetradition/inga demokratiska beslutsstrukturer

• Ideologiskt genomsyrad och i huvudsak homogen

• Insatser för andra

• Professionella verksamheter med få/inga ideellt verksamma

• Entydigt utåtriktad organisation vad gäller aktivitet

• I huvudsak icke-förändringsorienterad vad gäller ideologi

Verksamhetsområden:

• Direkta sociala insatser av humanitärt slag

• Direkta sociala insatser med tydligt professionellt anslag

(Direkt avskrivit från Lundström, Svedberg,

Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 119)

 Författarna använder i sin artikel Stockholms Stadsmission som ett exempel på en

organisation som till stor del stämmer in på en frivilligorganisation av anglo-saxisk typ.

 Målsättningen för organisationen är, enligt dem själva, att finnas till hands när välfärdsstaten

sviker och där nya behov uppstår. (Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift, 1998,

sid 119, 120)
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4.3.3. En modern ad-hoc-organisation

grundläggande betingelser och inriktning:

• Organisation som inte är idébaserad/ingen demokratisk beslutsstruktur

• Olika slag av huvudmän

• Inte ideologiskt genomsyrad eller samstämmig

• Uteslutande lokalt förankrad

• Nära kopplingar till offentlig vård och omsorg

• Snävt uppgiftsorienterad i avsikt att göra insatser för andra

• Professionellt ansvariga och ideella/obetalda utförare

• Utåtriktad organisation avseende aktivitet

• Icke-förändringsinriktad vad gäller ideologi

Verksamhetsområden:

• Direkta sociala insatser

• Diverse aktiviteter

(Direkt avskrivit från Lundström, Svedberg,

Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 121)

Författarna menar att så kallade frivilligcentralerna i Sverige är ett tydligt exempel på denna

form av organisering. Frivilligcentralerna finns utspridda över hela Sverige och kan se olika

ut.  Några gemensamma drag är bland annat att de alltid har en lokal förankring, ofta har nära

kopplingar med den offentliga vård- och omsorgsapparaten, huvuddelen av aktiviteterna

bygger på obetalda frivilliga och att det ofta finns en löneanställd föreståndare eller

samordnare.(Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 121)

Lundström och Svedberg är noga med att poängtera att de svenska frivilligorganisationerna

sällan är renodlade till sin karaktär. Åtskilliga organisationer, exempelvis Svenska Röda

Korset, har drag av både den första och den andra organisationstypen. Författarna går dock

inte i sin artikel in specifikt på Svenska Röda Korset och beskriver ej hur dess olika drag

passar in på respektive organisationstyp. (Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig tidskrift,

1998, sid 122)
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Författarna diskuterar även bland annat den nya ”kontraktskulturen”, vilket innebär att staten

vill i ökad utsträckning se frivilligorganisationerna som verkställare av politiska beslut.

Organisationerna skall då utföra tjänster som betalas av skattepengar. Förhoppningen är att

frivilligorganisationerna skall utföra tjänsterna till ett lägre pris och på ett annorlunda sätt än

staten eller privata företag gör. Lundström och Svedberg menar att det i samhället då märks

en starkt ökad styrning av det offentliga stödet till frivilligorganisationer där bidragen blir mer

en slags ersättning för vissa tjänster. Utvecklingen kan mycket väl gynna anglosaxiska och

strikt nyttoinriktade organisationer. Den nya kontraktskulturen kan leda till en press på

frivilligorganisationerna av folkrörelsekaraktär.

Gällande det sociala fältet vill författarna dock uppmana till försiktighet med att prognostisera

snabba och genomgripande förändringar. Det finns ett ekonomiskt tryck, men politiken

gentemot de socialt inriktade frivilligorganisationerna har, intill helt nyligen, präglats av stor

valhänthet eller ointresse. I dessa organisationer finns en ökande skepsis mot den offentliga

sektorns förmåga at lösa människors problem, men detta har dock inte lett till att

organisationerna velat ta över offentligt drivna arrangemang. Författarna menar att eventuella

neddragningar och privatiseringar resulterar i att framförallt privata företag och anhöriga tar

över. Frivilligsektorn kommer att spela en viktig roll inom vissa nischer och för vissa typer av

uppgifter samt som avantgarde och förnyare. (Lundström, Svedberg, Socialvetenskaplig

tidskrift, 1998, sid 123-124)

4.4 Teoridiskussion

Vi har valt att använda oss av den tidigare presenterade redogörelsen av Lundström och det

försök till typologisering som Lundström och Svedberg lagt fram. Anledningen till detta var

att vi ansåg att dessa var mest relevanta för vårt arbete. Lundströms redogörelse av de fyra

faserna i frivilligsektorns historia är tillämpbar när vi ska försöka analysera den kontext som

Svenska Röda Korset befinner sig i. Vi vill även se om vi kan hitta några tendenser till om

Lundströms resonemang om en eventuell fjärde fas fortfarande är aktuell.

Lundström och Svedbergs typologiseringsförsök kommer vi att använda främst av två

anledningar. För det första kommer vi att använda de punkter som tas upp i

organisationsindelningen för att finna några få variabler som vi ska undersöka djupare. För

det andra kommer vi att försöka ”filtrera” Svenska Röda Korset genom denna



22

organisationsindelning för att se till vilken organisationskategori Svenska Röda Korset tillhör.

Detta är även ett utmärkt redskap för oss att få en överblick och en helhet när vi studerar

organisationen närmare.

När vi valde att använda oss av Lundström och Svedbergs typologiseringsförsök förlorade vi

en del intressanta variabler. De tar inte upp det förhållande mellan välfärdsstaten och de

frivilliga organisationerna som i andra forskningssammanhang räknas till de viktigare. Detta

är en förlust i vårt arbete men vi anser ändå att Lundström och Svedbergs

typologiseringsförsök har fördelar som väger över denna förlust. En annan viktig bit som inte

nämns i detta typologiseringsförsök är organisationens ekonomiska förhållande till dels

medlemmarna men även till staten. Vi hade, i början av vårt arbete, för avsikt att undersöka

detta utöver Lundström och Svedbergs typologiseringsförsök men valde av tidsmässiga skäl

att avstå. Detta påverkar i viss mån arbetet negativt men vi ser ändå fördelarna med att endast

använda oss av Lundström och Svedbergs typologiseringsförsök.

De variabler som vi har valt ut från Lundströms och Svedbergs typologiseringsförsök är fyra

till antalet.

Den första är övergripande organisationsstruktur. Denna variabel valde vi ut då vi ville se till

organisationens demokratiska uppbyggnad och beslutsstruktur. Vi ville vidare se om det skett

några strukturella förändringar mellan de år vi valt att jämföra. På denna punkt vill vi tillägga

att vi endast sett till den formella strukturen och inte till den informella. Vi tittar således

endast på hur organisationen är uppbyggd och inte på hur den fungerar rent faktiskt.

Den andra variabeln är den övergripande verksamheten på central nivå. Denna har vi valt

bland annat för att se om organisationen i huvudsak arbetar med hjälp till självhjälp eller med

rent bistånd.

Vår tredje variabel är medlemsantal och frivillighet. Syftet med denna är att se om

organisationen i huvudsak arbetar med frivilliga eller professionella insatser. Vi ville även se

om det skett någon förändring i medlemsantalet och då försöka knyta detta till Lundström och

Svedbergs tankar om förändrade medlemsantalets betydelse.

Den fjärde och sista variabeln tar upp antalet anställda i organisationen. Denna tror vi ska

kunna ge en fingervisning om balansen mellan frivilliga och anställda i organisationen. Vi vill

även försöka undersöka om organisationen har förändrats i någon riktning, antingen mot

högre professionalitet eller mot större tyngd på frivillighet.



23

5. Avhandling

5.1 Organisation

5.1.1 Svenska Röda Korsets organisation 1989

Medlemmar

Lokalorganisationer

Med stämmor och styrelser

24 Distrikt

med stämmor, styrelser och sekretariat samt möten

och råd (Ungdomsförbundet)

Riksstämma

(Ungdomsförbundet – Riksmöte)

Centralstyrelse

(Ungdomsförbundet – Centrala rådet)

Sekretariat
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Medlemmar

Svenska röda korset har nästan 400 000. 70 % av dessa är kvinnor, 30 % män. I

medlemsantalet ingår Röda korsets ungdomsförbund med 6 600 medlemmar.

Lokalorganisationer

Röda Korset har över 2 000 lokalorganisationer i Sverige, bestående av c:a 1 750 kretsar, 240

ungdomsföreningar och ett mindre antal kårer och samaritföreningar.

Distrikt

De 24 distrikten är indelade i fyra regioner; Öst, Väst, Syd och Nord. Distriktens viktigaste

uppgift är att stödja och samordna den verksamhet lokalorganisationerna bedriver.

Centralplan

Till centralstyrelsen är vissa rådgivande organ såsom institutioner, kommittéer och

arbetsgrupper knutna. De viktigaste av dessa är Stiftelsen Rödakorshemmet med Röda korsets

sjukhus och sjuksköterskeskola i Stockholm samt Centret för torterade flyktingar, Stiftelsen

Noaks Ark/Röda korset och Röda korsets Lidingöhem.

(Direkt avskrivet från Årsbok 1989, sid 1)
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5.1.2 Svenska Röda Korsets organisation 2000

Lokal nivå Central nivå

Året 2000 var, enligt Svenska Röda Korset själv, ett märkesår i organisationens historia då en

stor omorganisation startades. Året tidigare hade nämligen Riksstämman fattat beslut om en

genomgripande omorganisation av hela Röda Korset. Den nya organisationen har två nivåer –

den gemensamma och övergripande centrala nivån samt den lokala. Som en länk mellan dessa

nivåer finns interimistiska regionråd. Råden har en strategiskt rådgivande roll för att skapa

balans mellan de lokala och centrala verksamheterna.(I fjol, 2000, sid 47)

Riksstämman hålls vart tredje år och är organisationens högsta beslutande organ.

Riksstämman är en sammanslutning av ombud från samtliga kommuner. På riksstämman

utses en centralstyrelse som har till uppgift att styra organisationen mellan riksstämmorna.

Centralstyrelsen leds av en generalsekreterare och huvudkontoret ligger i Stockholm. Det har

Riksstämma Centralstyrelsen

Riksstämmoombud

Medlemsmöte
i kommunen

Regionråd

Samverkansråd

Kretsstämma

Kretsstyrelsen

Huvudkontoret

AvdelningscheferRegionchefer

Personal
utplacerad i
regionerna

Huvudkontorets
personal
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skett en centralisering inom organisationens administrativa system vilket, enligt Svenska

Röda Korset, har gett mer resurser åt de lokala fälten. En indelning av landet ger tio regioner,

där regionkontorets uppgift blir att samordna och stödja det lokala arbetet. På den lokala nivån

finns de drygt 1600 kretsarna som ingår i ett hundratal tjänstgöringsområden. Alla kretsar i en

kommun har ett samverkansråd och håller gemensamt medlemsmöte inom kommunen.

Kretsarna leds av kretsstyrelser som består av förtroendevalda. Till sin hjälp har dessa kretsar

rödakorskonsulenter som fungerar som stöd. (I fjol, 2000, sid 39)

Svenska Röda Korset anser sig vara en demokratisk organisation. Det finns även sex

institutioner inom Svenska Röda Korset. Dessa institutioner är: Noaks Ark, Röda Korsets

högskola, Röda korsets center för tortyrskadade flyktingar, Röda Korsets folkhögskola, Röda

Korsets sjukhus och Lidingöhemmet.(I fjol, 2000, sid 38-39)

5.2 Verksamhetsområden

5.2.1 År 1989

5.2.1.1 Sociala verksamheten

Inom den sociala verksamheten fanns det kriminalvård, kontaktverksamhet, missbruksfrågor,

handikappverksamhet och HIV/AIDS. Svenska Röda Korset gav anslag till Stiftelsen Noaks

Ark, Rehab Malmö samt till center för torterade flyktingar. (Årsbok 1989, sid 46)

Den besöksverksamhet som bedrevs gällde äldre ensamma, både på institutioner och i

hemmen. Vidare innefattades personer som levde isolerade eller var intagna på

fängelseanstalter och häkten. Inom besöksverksamheten räknades även HIV/AIDS drabbade

och deras anhöriga in. Svenska Röda Korset bedrev också samarbete med

brottsofferjourer.(Årsbok 1989, sid 8)

Svenska Röda Korset drev en telefonjourverksamhet som hette ”Jourhavande medmänniska”.

(Årsbok 1989, sid 10)

Under året startades Svenska Röda Korsets Ungdomsförbunds telefonjour ”Jourhavande

kompis” upp. (Årsbok 1989, sid 38)
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1987 bildades stiftelsen Noaks Ark, som verkade för en begränsning av HIV-epidemin och

dess konsekvenser. Detta arbete skedde genom utbildning, information, stöd till smittade och

deras närstående. Stiftelsen drev även ett gästhem för aidssjuka och en nationell aidsjour.

(Årsbok 1989, sid 10)

5.2.1.2 Röda korsets center för torterade flyktingar

Svenska Röda Korset driver sedan 1985 center för torterade flyktingar i Stockholm. 1989 blev

detta en permanent verksamhet under namnet ”Stiftelsen Röda korsets center för torterade

flyktingar”. Ett liknande center startades i Malmö 1987. (Årsbok 1989, sid 10)

5.2.1.3 Hälso- och sjukvårdsverksamheten samt totalförsvarsåtagandena

Till denna verksamhet räknades lärarutbildning, verksamhet om och för barn samt allmän

hälso- och sjukvårdsutbildning. Dessutom räknades utbildning av kontraktsbunden personal

och självskyddsutbildning hit. (Årsbok 1989, sid 46)

Under året grundutbildades nya rödakorslärare, det gavs även fortbildning för redan utbildade

rödakorslärare. Det gavs även specialutbildning inom områdena Barnolycksfall, Vårda

hemma, Sport- och fritidsskador samt Hjärt-lungräddning.

Det framställdes ett studiematerial för invandrare och handikappade för att möjliggöra deras

deltagande i Första hjälpen -kursen.

För att marknadsföra Svenska Röda Korsets utbildningar deltog organisationen på ett antal

mässor och utställningar. (Årsbok 1989, sid 11)

När det gäller totalförsvarsåtagandena grundutbildades, repetitionsutbildades och

kompletteringsutbildades ett stort antal elever för hemvärnet. (Årsbok 1989, sid 11)

5.2.1.4 Flyktingverksamheten

Detta verksamhetsår genomgick Svenska Röda Korsets flyktingverksamhet en omfattande

utveckling. Anledningen till detta var det stora antalet asylsökande som kom till Sverige.
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Svenska Röda Korset intensifierade samarbetet med den internationella Rödakorskommittén,

internationella Rödakorsfederationen samt FN:s flyktingkommissarie. I Sverige arbetade

Svenska Röda Korset med råd och stöd i asylprocessen. Det arbetades även med

familjeåterföring. Detta arbete bestod i efterforskning av anhöriga till de asylsökande i

Sverige, som de till följd av flykt eller katastrofer har förlorat kontakten med. I vissa fall

utbetalades resebidrag för att en återföring skulle vara möjlig i Sverige. Svenska Röda Korset

hjälpte även till med att utväxla familje-meddelanden mellan anhöriga i Sverige och

krigsfångar i olika länder. (Årsbok 1989, sid 12)

Svenska Röda Korset hade flera internationella träffpunkter för flyktingar och frivilliga

medverkade som kontakt- och vänfamiljer.

Det drevs under detta år en kampanj som hette ”JA”. Denna kampanj gick ut på att få

kommuner att ta emot flyktingar som fått sina tillstånd men ännu inte blivit utplacerade i

någon kommun. Dessutom deltog Svenska Röda Korset med artiklar och intervjuer i den

debatt som fördes i frågan. Man höll även föreläsningar för att ge information och skapa

opinion. (Årsbok 1989, sid 12)

5.2.1.5 Internationella avdelningens verksamhet 1989

Svenska Röda Korset var aktiva i det internationella arbetet och hade insatser i ett stort antal

länder i världen. (Årsbok 1989, sid 16-26)

Vi kommer inte att gå djupare in på Svenska Röda Korsets verksamhet på den internationella

nivån. (författarnas anmärkning)

5.2.2 År 2000

5.2.2.1 Skydda Liv

Inom detta verksamhetsområde bedrevs arbete för att bidra till skydd och hjälp för de

människor som direkt drabbades av väpnade konflikter och andra katastrofer. Man ville verka

för att långsiktigt förhindra och lindra effekter genom att förebygga och skapa beredskap inför
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framtida hot. 1 100 frivilliga var involverade inom verksamhetsområdet. Inom detta område

utbildade exempelvis Svenska Röda Korset under år 2000, på uppdrag av Försvarsmakten,

385 hemvärnssjukvårdare. 1 359 deltagare deltog i kompletteringsutbildning, 19

sjukvårdsbefäl och 64 rödakorsläkare genomgick utbildning eller fortbildning med inriktning

mot hemvärnet. 68 500 deltagare genomgick utbildning i första hjälpen. (I fjol, 2000, sid 49)

För att öka samhällets beredskap bedrevs samarbete med socialstyrelsen med frivilliga i form

av Mobila sjukvårdsenheter som är avsedda vid krig eller större olyckor och katastrofer.

Svenska Röda Korset hade även i en del kommuner börjat utveckla sin roll i den kommunala

beredskapen då det, enligt Svenska Röda Korset, ofta fanns luckor i samhällets skyddsnät.

Svenska Röda Korsets menar att de behövs när det gäller stöd till människor som drabbats av

kriser eller olyckor som är för små för att samhällets stödapparat skall sättas in, men som ändå

är för stora för individen att klara ensam. (I fjol, 2000, sid 50)

Under år 2000 har Svenska Röda Korset givit stort stöd till hjälp vid internationella

katastrofer. (I fjol, 2000, sid 50)

5.2.2.2 Skydda människors värdighet och mänskliga rättigheter

Nationella program genomfördes under år 2000 för att ge stöd till asylsökande och till

efterforskning och återförening av splittrade familjer och för spridning av kunskaper om Röda

Korsets idé och folkrätt. Svenska Röda Korset hade även en försöksverksamhet kring frivillig

återvandring för flyktingar som ville återvända till hemlandet när förhållandena så medgav. (I

fjol, 2000, sid 50-51)

5.2.2.3 Skydda människors hälsa

Svenska Röda Korset stödde arbetet med HIV/AIDS genom bl.a. stiftelsen Noaks Ark.

Svenska Röda Korset hade verksamhet på fem orter i landet med stöd till torterade och

traumatiserade flyktingar. Inom detta verksamhetsområde innefattades flera internationella

projekt, ofta inom HIV/AIDS området (I fjol, 2000, sid 51)
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5.2.2.4 Utveckla människors sociala trygghet

Detta område innefattade verksamheter som exempelvis: anhörighetsstöd, besöksverksamhet,

kris och medmänskligt stöd och telefonjour. Nya verksamheter som var under utveckling var

exempelvis: våldsförebyggande arbete mot våld på gatorna, stöd till personer med psykisk

ohälsa och psykiska funktionshinder och introduktion av nyanlända flyktingar.(I fjol, 2000,

sid 52)

5.2.2.5 Utveckla rödakorsrörelsen

Inom denna sektor arbetade Svenska Röda Korset med bland annat demokrati, organisations-

och resursutveckling. I Svenska Röda Korset ville man öka fokuseringen på forskning kring

frivillighet och den ideella organisationens roll i samhället samt bidra till att skapa en tätare

koppling mellan teori och praktik inom organisationen. Under år 2000 etablerades därför ett

nytt område på huvudkontoret för att arbeta med just dessa frågor.(I fjol, 2000, sid 53)

5.3 Medlemsantal och frivillighet

Under året 1989 hade Svenska röda korset totalt 399 717 medlemmar. Detta var en minskning

med 23 399 medlemmar jämfört med föregående år. Av det totala antalet medlemmar var

70 % kvinnor och 30 % män. Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund hade detta år 6 895

medlemmar. (Årsbok 1989, sid 62 och 82)

I årsboken för 1989 finns ingen uppgift för hur många frivilligarbetande/förtroendevalda som

fanns i organisationen.

År 2000 hade Svenska Röda Korset 349 309 medlemmar. Av dessa var 8 976 medlemmar i

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund. Av de som var medlemmar 1999 förnyade inte 6,7

% sitt medlemskap (Vid författarnas uträkning blir detta 23 402 medlemmar). (I fjol, 2000,

sidan 55) År 2000 hade Svenska Röda Korset 35 000 medlemmar som jobbade frivilligt

och/eller var förtroendevalda i organisationen, av dessa var 30 000 kvinnor. Antalet
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frivilligarbetare/förtroendevalda är svårberäknat då många av dessa har flera olika uppdrag

men endast räknas en gång. (I fjol, 2000, sidan 42)

5.4 Anställda i organisationen

År 1989 fanns det inom Svenska Röda Korset 147 heltidstjänster på centralstyrelsens

sekretariat. Den totala lönesumman för Svenska Röda Korset uppgick år 1989 till 28 miljoner

kronor. Fler anställda fanns, enligt uppgift, ute på distrikten och på de flyktingförläggningar

som organisationen drev. Dock saknas närmare fakta om dessa. (Årsbok 1989, sid 45)

År 2000 var det sammanlagt 626 personer anställda inom Svenska Röda Korset. Detta

inkluderar alla nivåer och verksamheter. Den totala lönesumman för Svenska Röda Korset år

2000 uppgick till 168 miljoner kronor. (I fjol, 2000, sid 55)

6. Analys

6.1 Organisation

Vi tänker nu, med Lundström och Svedbergs typologiseringsförsök i grunden, prova att

applicera Svenska Röda Korset på de organisationstyper som Lundström och Svedberg lyfter

fram. Detta gör vi för att undersöka om Lundström och Svedbergs uppfattning om att Svenska

Röda Korset är en blandning av de två första organisationstyperna är korrekt. Nedan följer

således en ny genomgång av de inriktningar, betingelser och verksamheter som är aktuella för

varje organisationstyp samt ett försök att lyfta fram bevis på om detta stämmer eller inte

stämmer överens med Svenska Röda Korset.
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6.1.1 En skandinavisk icke-professionell och demokratisk styrd organisation

Lundström och Svedbergs första organisationstyp är den så kallade skandinaviska

ickeprofessionella demokratiskt styrda organisationen.

Den första betingelsen är att organisationen skall vara egenorganiserad/intresseorganiserad.

Det står i verksamhetsberättelsen från år 2000 att Svenska Röda Korset är en organisation

vars vision är att ”förhindra och lindra mänskligt lidande var det än finns, att skydda liv och

hälsa och att skapa respekt för människovärdet,…//…genom att verka för hälsa och social

välfärd, att uppmuntra frivilligt arbete och ständigt vara redo att hjälpa genom rörelsens

medlemmar…”. (I fjol, 2000, sid 40) Detta är ett exempel att Svenska Röda Korset anser att

de är en intresseorganisation med klar ideologi och samstämmighet.

Vidare menar Lundström och Svedberg att organisationen skall vara folkrörelseinriktad med

demokratiska beslutsstrukturer. Det står att läsa i Ceciliagruppens diskussionsunderlag för

Röda Korsets framtid att ”Röda Korset är en gammal organisation som bygger sitt arbete på

traditioner och på ett förtroende som byggs upp under lång tid.” (Östberg, C, Svenska Röda

Korset på 2000-talet, 1998, sid 2) Vidare står det i samma diskussionsunderlag att ”Syftet har

hela tiden varit att göra organisationen till en med samtiden väl utformad och kompetent

folkrörelse, till en modern folkrörelse.” (Östberg, C, Svenska Röda Korset på 2000-talet,

1998, sid 2) Detta indikerar att Svenska Röda Korset själva anser sig vara en folkrörelse.

Gällande de demokratiska beslutsstrukturerna kan man i Svenska Röda Korsets

organisationsstruktur se att organisationen har en demokratisk uppbyggnad gällande

beslutsstrukturerna. (se sid 23 och 25 i detta arbete) Dock lyfts viss kritik fram mot

organisationens demokratiska uppbyggnad. Det står i tidigare nämnda diskussionsunderlag

att: ”Många aktiva upplever att avståndet mellan de olika nivåerna i föreningen är för stort.

De beslutande organen känns för långt borta, så långt borta att många känner att de inte kan

vara med och påverka föreningens framtid.” (Östberg, C, Svenska Röda Korset på 2000-talet,

1998, sid 7) I detta sammanhang bör nämnas att materialet är skrivit 1998 och att

organisationen nu genomgår stora organisationsförändringar.

En annan inriktning för denna typ av organisation är att den ska vara självhjälpsinriktad i

första hand. På detta område kan konstateras att Svenska Röda Korset i stor utsträckning inte

är självhjälpsinriktad. En övervägande del av organisationens arbete är rena hjälpinsatser, som
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till exempel medmänskliga kontakter och krisarbete. Dock finns det exempel på

självhjälpsinriktade insatser från Svenska Röda Korset. Ett sådant är ”uppdrag: ta plats i

livet”, som är en självhjälpsgrupp med syfte att öka förmågan hos dem Svenska Röda Korset

stöder att själva klara sin situation. (I fjol, 2000, sid 19)

Ytterligare en inriktning är att insatserna huvudsakligen skall vara ideella/obetalda. I boken

”Röda Korsets grundprinciper” kan man läsa att ”Röda Korset är en hjälporganisation på

frivillig basis. Ända från början har den byggt på frivilliga insatser.” (Pictet, J, 1998, sid

101).

Vidare står det i riksstämmobeslutet 1999 att ”I vår verksamhet är det lokala frivilligarbetet

grunden.” (Svenska Röda Korsets vision, verksamhet, arbetssätt och organisation år 2005,

1999, sid 9) Dessa två citat är exempel som styrker att frivilligheten utgör en grund för

organisationens arbete.

Nästa inriktning enligt Lundström och Svedberg är att organisationen skall vara primärt

utåtriktad vad gäller aktivitet . Om man ser till organisationens verksamhetsberättelser ser

man att Svenska Röda Korset är en klart utåtriktad organisation, även då Svenska Röda

Korset under verksamhetsåret 2000 har lagt till posten utveckla Rödakorsrörelsen på

programmet. (I fjol, 2000, sid 53) Det står vidare tydligt att allt arbete för organisationen skall

vara för de mest utsatta i samhället. (I fjol, 2000, sid 5)

Slutligen skall organisationen vara förändringsinriktad vad gäller ideologi. Svenska Röda

Korset har en förändringsinriktad ideologi på så sätt att organisationen verkar för förändringar

i samhället. De vill vara pionjärer och i det arbetet belysa nya problemområden och nya

grupper som är utsatta i samhället. Samtidigt som de hjälper de utsatta vill Svenska Röda

Korset förändra genom att väcka debatt och opinion. Exempel på detta kan man hitta i det

tidigare nämnda diskussionsunderlag, där det står att läsa ”Vår förening ska vara en ledande

samhällspåverkare utifrån rörelsens grundläggande värderingar”. (Östberg, C, Svenska

Röda Korset på 2000-talet, 1998, sid 3) Ytterligare ett exempel är den kampanj som Svenska

Röda Korset drev under verksamhetsåret 1989 för att förändra attityder i Sveriges kommuner i

fråga om flyktingmottagandet. (Årsbok 1989, sid 12)

Till dessa betingelser eller inriktningar lägger Lundström och Svedberg ett antal

verksamhetsområden som organisationer av detta slag skall uppfylla.
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Det första verksamhetsområdet är företrädar- och ombudsmannaarbete. Svenska Röda Korset

vill vara en företrädarorganisation. I årsboken för 2000 står följande:

”Underlag till remissyttranden och generella ställningstaganden har tagits

fram, framför allt avseende återvändande till Kosovo. Det är ett arbete som

bekräftar Röda Korsets roll som samhällspåverkare. Vi har även deltagit i

möten med myndigheter och andra organisationer, möten som ger goda

möjligheter att verka för en humanitär flyktingpolitik i lagstiftning och praxis.”

(I fjol, 2000, sid 51)

Nästa verksamhetsområde som bör uppfyllas enligt Lundström och Svedberg är utbildnings-

och informationsaktiviteter. Detta är kanske det område som Svenska Röda Korset till vardags

är mest känd för. Svenska Röda Korset har i mycket stor omfattning utbildning i

grundläggande förstahjälpenkunskap och annan grundläggande sjukvård. (I fjol, 2000, sid 49)

Ett tredje verksamhetsområde är sociala- och rekreationsaktiviteter. Detta

verksamhetsområde är det som minst passar in på Svenska Röda Korset. Enligt den

information vi har om organisationen är det i stort sett uteslutande utåtriktad verksamhet som

sker. Vi har inte kunnat hitta någon information om verksamhet som riktar sig inåt

organisationen och därmed blir en social verksamhet för medlemmarna. Dock är mycket av

det arbete som görs av en social karaktär, vilken säkerligen gör att medlemmarna kan uppleva

en stark social gemenskap.

Det sista verksamhetsområde som Lundström och Svedberg tar upp är direkta sociala

insatser. Detta verksamhetsområde stämmer väl överens med Svenska Röda Korset

verksamhetsområden. (Svenska Röda Korsets årsböcker 1989 samt 2000)

6.1.2 En frivilligorganisation av anglo-saxisk typ

Lundström och Svedbergs andra organisationstyp är den anglosaxiska typen av

frivilligorganisation. Även här ges exempel på betingelser och inriktning som är karateristiska

för just denna typ av organisation.
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Den första inriktningen här är att organisationen skall vara idéburen men inte i en

folkrörelsetradition/inga demokratiska beslutsstrukturer. Detta stämmer, som vi tidigare

skrivit, alltså inte överens med Svenska Röda Korset då denna är en demokratiskt uppbyggd

organisation med klara folkrörelsetraditioner.

Nästa inriktning är att organisationen skall vara ideologiskt genomsyrad och i huvudsak

homogen. Denna inriktning tog vi upp i förra organisationstypen och kom då fram till att

Svenska Röda Korset är en ideologiskt genomsyrad organisation med en klar samstämmighet.

Den tredje inriktningen är att organisationen skall göra insatser för andra. Även detta område

har vi berört tidigare och då konstaterat att Svenska Röda Korset är en organisation vars

arbete nästan uteslutande är riktade mot andra.

Den fjärde inriktningen är att det skall vara professionella verksamheter med få/inga ideellt

verksamma. Denna punkt stämmer inte in på Svenska Röda Korset då deras arbete i huvudsak

utgörs av frivilliga och ideella insatser, som vi tog upp i förra organisationstypen.

Den femte inriktningen är att det skall vara en entydigt utåtriktad organisation gällande

aktivitet. Som vi tidigare berört är Svenska Röda Korset en utåtriktad organisation. Dock bör

återigen nämnas att Svenska Röda Korset under verksamhetsåret 2000 införde en

programpunkt som heter ”utveckla rödakorsrörelsen” och som endast syftar till arbete med

den egna organisationen.

Sista grundläggande inriktningen är att organisationen skall vara I huvudsak icke-

förändringsorienterad vad gäller ideologi. Vi har i den tidigare jämförelsen tagit upp att

Svenska Röda Korset är en förändringsinriktad organisation. Detta innebär således att

påståendet att organisationen skall vara i huvudsak icke-förändringsorienterad inte stämmer

överens med Svenska Röda Korset.

Lundström och Svedberg tar även här upp verksamhetsområden som gäller för denna

organisationstyp.
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Det första verksamhetsområdet är att organisationen skall göra direkta sociala insatser av

humanitärt slag. Detta stämmer väl överens med Svenska Röda Korset då man kan läsa i det

tidigare nämnda diskussionsmaterialet att:

”Svenska Röda Korset bärs av tusentals och åter tusentals människors

engagemang för humanitära värderingar. Det personliga engagemanget hos

medlemmar, frivilliga och anställda är en förutsättning för vår förmåga att

utföra det humanitära uppdraget; att förhindra och lindra människors lidande,

här hemma och bortom vårt lands gränser.”

(Östberg, C, Svenska Röda Korset på 2000-talet, 1998, sid 2)

Det andra och sista verksamhetsområdet Lundström och Svedberg omnämner är att

organisationen skall ha direkta sociala insatser med tydligt professionellt anslag. Svenska

Röda Korsets arbete bygger, som tidigare nämnt, på frivilliga ideella insatser. På så vis faller

inte arbetet in under tydligt professionellt anslag. Dock står det att ”Vissa av våra

arbetsuppgifter kräver mer information och/eller viss utbildning”. (Röda Korset – Vad är

det?, 1999, sid 15)

Således finns det viss utbildning för de som arbetar frivilligt för Svenska Röda Korset.

Dessutom har det tillkommit en yrkeskategori inom Svenska Röda Korset som heter

Rödakorskonsulent. Dessa har till huvudsaklig arbetsuppgift att hjälpa kretsarna med det

frivilliga arbetet. (I fjol, 2000, sid 39)

Det finns vidare områden inom Svenska Röda Korset där endast personal med relevant

utbildning arbetar. Detta gäller de centra för krigs- och tortyrskadade flyktingar som finns på

fem orter i landet. (Årsbok 1989, sid 10)

6.1.3 En modern ad-hoc organisation

Lundström och Svedberg presenterar även en tredje organisationstyp. Detta är den så kallade

moderna ad-hoc organisationen. De organisationer som tillhör denna organisationstyp är en

modern variant av frivilligt socialt arbete där man inte har någon ideologisk eller historisk

förankring. Detta är den organisationstyp som ligger längst ifrån Svenska Röda Korset utav de

tre presenterade typerna. Därför kommer ingen jämförelse mellan Svenska Röda Korset och

denna organisationstyp att göras.
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6.1.4 Resultat

Vi har nu gått igenom detta moment steg för steg, förutom på den tredje organisationstypen.

Denna kändes inte aktuell för den berörda organisationen och hade endast en eller ett fåtal

betingelser som stämde in. Vi kan nu, precis som Lundström och Svedberg, konstatera att

Svenska Röda Korset är en blandning av de två första organisationstyperna. Dock anser vi att

Svenska Röda Korset har sin huvuddel i den första av de tre, alltså den skandinaviska icke-

professionella och demokratiskt styrda organisationen. Vi vill än en gång påpeka att det

material vi använt oss av är Svenska Röda Korsets eget material, vilket gör att det i många fall

är hur organisationen ser på sig själv och inte en kritisk granskning som presenteras.

6.2 Jämförelse och analys av verksamheten mellan år 1989 och år 2000

När vi gör denna jämförelse så kommer vi att ha 1989 års verksamhetsberättelse till grund och

jämföra den med verksamhetsberättelsen från år 2000. Informationen nedan är hämtad från

Svenska Röda Korsets årsböcker 1989 samt 2000, om inte annat anges.

6.2.1 Social verksamhet

År 1989 räknades följande till den sociala verksamheten; kriminalvård, kontaktverksamhet,

missbruksfrågor, handikappverksamhet och HIV/AIDS.

Den kontaktverksamhet som fanns 1989 bestod i besöksverksamhet för äldre och ensamma,

de intagna på fängelseanstalter och häkten, besöksverksamhet för HIV/AIDS drabbade och

deras anhöriga. Svenska Röda Korset hade även ett samarbete med olika brottsofferjourer

men drev ingen egen. Svenska Röda Korset hade telefonjourer i form av ”Jourhavande

medmänniska” samt Svenska Röda Korsets Ungdomsförbunds telefonjour ”Jourhavande

kompis”.

År 2000 såg denna kontaktverksamhet ut på ett snarlikt sätt. Telefonjourerna fanns fortfarande

kvar men var under året tillfälligt nedlagda på grund av omorganisation. Hela denna

kontaktverksamhet räknades under år 2000 in under benämningen medmänskligt stöd. Under

år 2000 fanns det planer på att utöka detta verksamhetsområde med våldsförebyggande arbete
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mot våld på gatorna, stöd till personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder samt

introduktion av nyanlända flyktingar.

Svenska Röda Korsets arbete med missbruksfrågor fanns med i verksamheten år 1989.

Det fanns år 2000 ingen punkt på det nationella programmet gällande missbruksfrågor då

organisationen anser att detta behov skall täckas av staten. (Peter Hodgson) Då det ändå finns

ett behov drivs det, på vissa håll, ett samarbete mellan Svenska Röda Korset och andra

frivilligorganisationer på lokal nivå. (Peter Hodgson)

Vi kan konstatera att verksamheten inom det sociala området ser i stort sett likadan ut de två

verksamhetsår som vi har undersökt. De behov som fanns år 1989 verkar ha funnits kvar även

under år 2000. Samtidigt hade inga påtagliga förändringar gjorts. Inte heller hade det skapats

några nya verksamheter inom detta område.

6.2.2 Center för torterade flyktingar

År 1989 fanns det två stycken centra för torterade flyktingar i Sverige. Dessa var placerade i

Stockholm och Malmö. År 2000 fanns det fem stycken centra för torterade och/eller

traumatiserade flyktingar. Dessa låg på följande orter; Stockholm, Malmö, Falun, Skövde och

Uppsala.

På detta verksamhetsområde kan vi se att verksamheten har ökat kraftigt. Från att ha börjat

som ett projekt i mitten på åttiotalet är detta år 2000 en permanent verksamhet på fem orter.

Vi kan vidare se att Svenska Röda Korset har anställt mycket personal med relevant

utbildning för just denna verksamhet. Anledningen till denna ökning av verksamheten tror vi

kan bero på att det fanns ett stort otillfredsställt behov av denna hjälp såväl i Sverige som i

övriga länder. Vi tror vidare att Svenska Röda Korset har blivit erkända som duktiga på

området och att deras verksamhet har gett goda resultat. Peter Hodgson, rödakorskonsulent i

Åkarp, berättade för oss att FN till viss del styr vissa flyktingströmmar till de länder som har

denna verksamhet. Peter Hodgson informerade oss om att denna verksamhet i nuläget endast

finns i Sverige, Canada samt i Nederländerna.
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6.2.3 Hälso- och sjukvårdverksamheten samt totalförsvarsåtaganden

År 1989 och år 2000 bedrevs allmän sjukvårdsutbildning och hemvärnssjukvårdarutbildning.

Under år 1989 var det ca 400 rödakorslärare som grundutbildades eller genomgick

fortbildning. Under år 2000 var detta antalet 64.

Inom totalförsvarsåtagandena blev år 1989 sammanlagt 9 059 personer utbildade på

grundnivå eller fortbildning och kompletteringsnivå. År 2000 var motsvarande siffra ca 1800

stycken.

Även inom detta verksamhetsområde kan vi se en stor skillnad. Antalet personer som

utbildades inom verksamheten var betydligt färre år 2000 än år 1989. Vad denna skillnad

beror på är svårt att förklara men kanske kan det vara så att de stora besparingar och

nedbantningar som gjorts inom försvarsmakten i Sverige kan ha bidragit till detta.

Vi tror inte att intresset för sjukvårdsutbildningar i allmänhet har minskat utan att det är andra

faktorer som konkurrerar med denna verksamhet. Kanske är det så att Svenska Röda Korsets

problem med nyrekrytering av medlemmar avspeglar sig i detta.

6.2.4 Flyktingverksamheten

År 1989 hade Svenska Röda Korset ett intensivt samarbete med internationella

Rödakorskommittén, internationella Rödakorsfederationen samt FN:s flyktingkommissarie.

År 2000 var detta samarbete mindre intensivt om än pågående. Det internationella Röda

Korset har ett konstant arbete med flyktingfrågan i världen.

Arbetet med råd och stöd i asylprocessen fanns såväl år 1989 som år 2000. Även arbetet med

familjeåterföring för flyktingar fanns både 1989 och 2000. Detta gäller även de meddelanden

som familjemedlemmar kan skicka till varandra genom Röda Korset.

År 1989 fanns det dock en del verksamhet inom området som inte var aktuell år 2000. Ett

exempel på detta är de flyktingförläggningar som Svenska Röda Korset drev år 1989. Dessa

hade sammanlagt plats för 1 100 flyktingar. Någon motsvarighet till detta fanns inte år 2000.

År 1989 drevs det en kontaktverksamhet för flyktingar som kallades träffpunkten. Dessa hade

ingen motsvarighet under år 2000.

År 2000 bedrevs viss verksamhet inom området som inte fanns år 1989. Det var arbetet med

frivillig återvandring för flyktingar i Sverige. Detta var ett projekt som provades under år
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2000 och ska vidareutvecklas under 2001. Vidare hade Svenska Röda Korset samarbete med

ett flertal andra frivilligorganisationer och kyrkliga organisationer beträffande den

besöksverksamhet som bedrevs i Migrationsverkets förvar år 2000. Någon motsvarighet till

detta under år 1989 har ej påträffats.

År 1989 drev Svenska Röda Korset en kampanj för att skapa en opinion rörande

flyktingfrågor. Detta gick ut på att få fler kommuner att ta emot flyktingar. Under 1989 var

Svenska Röda Korset ute och höll föreläsningar för att ge information samt skrev

debattartiklar i media. År 2000 försökte Svenska Röda Korset påverka lagstiftning och praxis

i dessa frågor genom att organisationen var en remissinstans och deltog i möten med

myndigheter och andra organisationer. Svenska Röda Korsets arbete med mänskliga

rättigheter och folkrätt har vuxit och blivit det område där organisationen skapade en opinion

under år 2000.

Inom detta verksamhetsområde har det, mellan år 1989 och år 2000, skett flera förändringar.

Anledningen till att arbetet med flyktingförläggningarna och kringliggande verksamhet

upphört beror på att Sverige inte tog emot asylsökande i den mängd år 2000 som år 1989.

Däremot tror vi att verksamheter för flyktingar pågår på lokal nivå ute i landets kretsar.

En anledning till att projektet med frivillig återvandring för flyktingar i Sverige startade under

år 2000, kan enligt oss vara att det blivit bättre i de länder som flyktingarna tidigare flydde

från.

Svenska Röda Korsets arbete med mänskliga rättigheter och folkrätt är grundläggande för

organisationen. Detta är en verksamhet som Svenska Röda Korset konstant arbetar för att

utveckla och förbättra. Som ett tecken på detta kan nämnas att organisationen har anställt

experter på mänskliga rättigheter och folkrätt.

6.2.5 Utveckla Rödakorsrörelsen

Detta är ett verksamhetsområde som fanns år 2000 men inte år 1989. Verksamheten bestod i

att arbeta med demokrati-, organisations- och resursutveckling. Svenska Röda Korset ville

även öka fokuseringen på forskning kring frivilligheten i organisationen samt de ideella

organisationernas roll i samhället. Man ville även bidra till att skapa en tätare koppling mellan

teori och praktik inom organisationen.
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Svenska Röda Korset ansåg sig ha flera brister i organisationen, därför initierades detta

verksamhetsområde. Här ingår arbete med demokratin i organisationen, nyrekrytering, höga

administrativa kostnader, svag kommunidentitet och svårigheter i att utveckla nya

verksamhetsområden. Svenska Röda Korset har på grund av vikande nyrekrytering och kritik

på bristande inflytande och demokrati från organisationens gräsrötter sett sig tvingade att

starta en förändringsprocess. Denna omorganisation beräknas vara fullt genomförd år 2005.

Redan år 2000 har de, som tidigare redovisats i uppsatsen, gjort om organisationens

beslutsstruktur.

Som Lundström berörde i sin artikel om olika faser i frivilligarbetet i Sverige så kommer fler

aktörer i form av till exempel anhörighetsorganisationer och frivilligorganisationer av ad-hoc

typ att växa fram. Dessa skapar tryck mot traditionella frivilligorganisationer som tvingas att

anpassa sig till en ny miljö. Kanske är det så att Svenska Röda Korset har märkt av denna

ökade konkurrens från dessa frivilligorganisationer och därför tvingas organisationen till

förändring.

6.2.6 Lokal beredskap

Det fanns år 1989 ingen uttalad lokal beredskap enligt deras årsbok. År 2000 utvecklade

Svenska Röda Korset sin roll i den kommunala beredskapen. De ärenden där Svenska Röda

Korset blir aktuella är, enligt Svenska Röda Korset själv, när olyckan eller krisen är för liten

för att samhället ska sätta in sin krisberedskap men för stor för att individen själv ska kunna

klara situationen. Det fanns även en beredskap för att kunna rycka in vid större olyckor eller

kriser.

Detta verksamhetsområde har, enligt Peter Hodgson, tillkommit då Svenska Röda Korset

ansett att den lokala beredskap som finns ute i kommunerna är bristfällig. Därför önskade

Svenska Röda Korset ett samarbete med kommunerna för att täcka behovet av stöd och

krishantering vid olyckor och katastrofer. Denna verksamhet har byggs upp efter de

erfarenheter som drogs i samband med Estoniakatastrofen och Göteborgsbranden.
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6.3 Jämförelse och analys av medlemsantalet och frivilligheten år 1989 och 2000

Under året 1989 hade Svenska röda korset totalt 399 717 medlemmar. Svenska röda korsets

ungdomsförbund hade detta år 6 895 medlemmar. År 2000 hade Svenska Röda Korset 349

309 medlemmar. Av dessa var 8 976 medlemmar i Röda Korsets Ungdomsförbund.

Skillnaden i antal medlemmar är alltså att det år 2000 fanns 50 408 stycken färre medlemmar

i organisationen. År 2000 fanns det dock 2 081 fler medlemmar i Svenska Röda Korsets

Ungdomsförbund än verksamhetsåret 1989.

När det gäller frivilligarbetet är det ej genomförbart med någon jämförelse då det inte finns

några uppgifter om antalet frivilligarbetande från år 1989. År 2000 hade Svenska Röda Korset

35 000 medlemmar som jobbade frivilligt och/eller var förtroendevalda i organisationen.

Det har under många år varit ett problem för Svenska Röda Korset med svikande

medlemsantal. I årsboken från 1989 kan man läsa att: ”Med anledning av det minskade

medlemsantalet beslöt centralstyrelsen att en stor medlemsvärvningskampanj skall

genomföras under 1990…”. (Årsboken 1989, sid 29)

Att detta problem har fortsatt kan man se i årsboken från 2000: ”De senaste årets vikande

medlemsantal väcker oro, och medlemsvärvning måste fortsättningsvis prioriteras än mer.” (I

fjol, 2000, sid 55)

Det är i första hand naturliga avgångar i form av avlidna medlemmar som gör att

medlemsantalet ständigt sjunker. Svenska Röda Korset har inga problem med att behålla sina

gamla medlemmar men de har svårt med nyrekrytering. Detta gör att medelåldern bland

medlemmarna nu är hög och att det är viktigt att fylla på med yngre medlemmar. (Östberg, C,

Svenska Röda Korset på 2000-talet, 1998, sid 7)

Svenska Röda Korset har själv gjort en analys av vad det svikande medlemsantalet kan bero

på och nämner bland annat att konkurrensen ökar om givarnas tid och pengar. De menar att

kraven på att medlem når fram och används effektivt hårdnar. De menar vidare att folk-

rörelserna har stagnerat och att de traditionella organisationerna har svårt att leva upp till de

nya generationernas krav på engagemang. (Östberg, C, Svenska Röda Korset på 2000-talet,

1998, sid 6)
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Vi tror att Svenska Röda Korsets analys av detta problem har fångat in de viktigaste

punkterna. En intressant fråga, anser vi, är dock detta med ökade krav på att medlen når fram.

Om vi förstår Svenska Röda Korsets analys korrekt så säger den att givarna blir allt mer

medvetna och noga med vem de ger sina gåvor till. Detta borde i så fall gynna en så stor och

känd organisation som Svenska Röda Korset, menar vi. Röda Korset är av tradition en

gammal och prövad organisation som närmast alla känner till, och detta borde generera i att

man föredrar denna framför nya mindre och mer okända organisationer. Kan det då i stället

vara så att Svenska Röda Korset är för stor. Det finns möjligtvis en tanke bland givarna om att

organisationen har för stor byråkrati som äter upp delar av gåvorna.

En annan sida av detta problem belyses av Lundström och Svedberg i artikeln ”svensk

frivillighet i internationell belysning – en inledning”, där de menar att frivilligsektorns

sjunkande medlemsantalet inte nödvändigtvis behöver betyda folkrörelsernas död. De menar

att de ändringar som de sett i medlemsantal och medlemsaktivitet inom frivilligsektorn pekar

på att många av de etablerade organisationerna fortfarande spelar en mycket viktig roll.

Vidare skriver de att frivilligsektorn i sin helhet präglas av förvånansvärt stor stabilitet och att

nya rörelser har svårt att dra till sig stora medlemsskaror. (Lundström, Svedberg,

Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, sid 122-123)

Gällande de frivilliga insatserna och den medlemsaktivitet som utfördes inom Svenska Röda

Korset under de år vi valt att jämföra så saknas möjligheten att jämföra rakt av. Under 1989

såg man det som att medlemmarna var på ett eller annat sätt aktiva i det frivilligarbete som

utfördes av organisationen. Därför räknade man inte antalet frivilliga på samma sätt som år

2000. (Peter Hodgson).

Under verksamhetsåret 2000 var det, som tidigare nämnts, cirka 35 000 frivilligarbetande i

organisationen. Detta antal är mycket svårräknat eftersom många av dessa utförde flera

aktiviteter åt Svenska Röda Korset. Som vi tidigare nämnt menar Lundström och Svedberg i

sin artikel att detta är, för frivilligsektorn, stabilt och att det inte tenderar att avta märkbart.

6.4 Jämförelse och analys av antalet anställda år 1989 och 2000

År 1989 fanns det inom Svenska Röda Korsets verksamhet 147 heltidstjänster. Denna uppgift

är dock osäker då det i årsboken från 1989 verkar vara räknat på ett annat sätt än i årsboken
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från år 2000. Det uppges att det 1989 fanns 147 anställda på centralstyrelsens sekretariat och

att dessa var avlönade från organisationen, men även att det fanns anställda ute på distrikten

och på flyktingförläggningarna. Dock står det ej någon uppgift på hur många anställda som

fanns på distrikten och flyktingförläggningarna eller om de var avlönade från Svenska Röda

Korset.

År 2000 var det sammanlagt 626 personer anställda inom Svenska Röda Korset.

Det har således anställts ett mycket stort antal personer i organisationen under denna period

mellan år 1989 och år 2000. Det skrevs i årsboken från 1989 att:

”De utökningar av personalen på centralstyrelsens sekretariat som skett står i

överensstämmelse med de beslut som togs i samband med

organisationsöversynen av centralstyrelsen. Enligt detta beslut är utökningen

temporär på några års sikt. Efterhand som distriktens kapacitet och kompetens

byggs ut är avsikten att minska personalstyrkan på centralstyrelsens

sekretariat.” (Årsboken 1989, sid 45)

Vi anser att detta är värt att notera och vi har försökt att hitta en förklaring till att det i stället

anställdes ett mycket stort antal medarbetare, trots dessa mål.

En förklaring kan vara att organisationen genomgick stora förändringar under denna period. I

denna organisationsförändring ingick en professionalisering av de anställda i organisationen.

Det anställdes ett antal rödakorskonsulenter för att ge stöd åt kretsarna. Vi har inte hittat

någon exakt uppgift på antalet konsulenter. Denna tjänst har tidigare inte funnits.

Det anställdes vidare personal inom flera verksamhetsområden som krävde utbildad personal.

Hit kan nämnas de centra för krigs- och tortyrskadade flyktingar som vi tidigare berört. Denna

verksamhet har vuxit betydligt under den period vi har valt att undersöka. Andra

verksamheter som krävde fast personal var kuporna, som är Svenska Röda Korsets second-

hand butiker runt om i landet. Även Gripsholms idé- och utbildningscenter hade fast personal.

(I fjol, 2000, sid 55)
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7. Avslutande diskussion

För att se tillbaka på de resultat vi tycker att vi åstadkommit anser vi att vissa delar är värda

att lyftas fram. Till att börja med anser vi att vår ”filtrering” av Lundström och Svedbergs

typologiseringsförsök klart har visat vilken organisationstyp Svenska Röda Korset tillhör.

Lundström och Svedberg skriver själva att det inte finns några renodlade organisationer utan

att alla har drag av flera organisationstyper. I vår undersökning fann vi, precis som Lundström

och Svedberg, att Svenska Röda Korset har drag av både den skandinaviska icke-

professionella demokratiskt styrda organisationstypen och av den anglo-saxiska

organisationstypen. Dock anser vi att Svenska Röda Korset i huvudsak har sin tyngdpunkt i

den förra av dessa två.

Vi hade tidigt i arbetet en ide om att göra två ”filtreringar”, det vill säga en för varje undersökt

verksamhetsår. Detta skulle då kunna påvisa om det skett någon större förändring i

organisationen. Vi valde dock att endast göra en då vi inte ansåg att skillnaden var direkt

påtaglig. Det hade därför blivit väldigt mycket upprepning.

Det vi anser är resultatet av denna ”filtrering” är att Svenska Röda Korset fortfarande är den

traditionella organisation den varit under lång tid. Vi har inte sett några tendenser till att

organisationen har påverkats i grunden av de nyare organisationstyperna som till exempel ad-

hoctypen. Organisationen genomgår förvisso en omfattande förändring sedan år 2000 men vi

tror att denna hade satts i verket oavsett den utveckling som skett i organisationens

omgivning. Organisationen har, enligt vad vi förstått, haft flera områden som varit i behov av

förändring sedan länge. Ett exempel är det vikande medlemsantalet som varit ett problem

under en lång period.

Ser man till organisationens verksamhet har vi kunnat konstatera att det inte är några stora

skillnader mellan år 1989 och år 2000 på det centrala planet. Viss verksamhet har försvunnit

och annan har lagts till men inte i någon större utsträckning. Vi tycker oss kunna se att den

förändring som dock har skett har följt den förändring som varit i samhället under samma

period. Ett exempel på detta är den minskade flyktingströmmen och det minskade arbetet med

flyktingar.

Vi trodde när vi påbörjade detta arbete att vi relativt enkelt skulle finna spår av den hårda

samhällsekonomiska period som var under nittiotalet. Vår förförståelse var att organisationen

skulle vara präglad av den tuffa period som varit.
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I Lundström och Svedbergs artikel som vi tidigare har refererat till omnämner författarna

denna period som betydelsefull. Likaså skriver Svenska Röda Korset vid upprepade tillfällen

att denna period ställer nya krav på organisationen. Dock har vi inte kunnat hitta några större

indikationer på att organisationens verksamhet skulle ha förändrats märkbart. Nu är det på sin

plats att återigen nämna att vi endast har sett till det centrala planet och att vi därför missat all

verksamhet ute på det lokala planet. Kanske ser man där en klar effekt av den tuffa

ekonomiska perioden.

Vi har i detta arbete således inte kunnat finna några starka indikationer på att Lundströms

fjärde fas har ägt rum. Dock tror vi att den fjärde fasen kan ha ägt rum, men att det inte varit

särskilt synligt i vår undersökning av Svenska Röda Korset. Det hade varit av stort intresse att

jämföra olika frivilligorganisationer i Sverige för att se om det syns i olika hög grad för olika

organisationer.

När vi undersökt medlemsantalet för organisationen de utvalda åren har vi funnit, och genom

det skrivna materialet förstått, att det under en lång period varit ett ständigt vikande

medlemsantal. Vi anser dock att närmare 350 000 medlemmar år 2000 är respektingivande.

Därför tror vi att organisationen kommer att spela en tongivande roll även i framtiden.

Lundström och Svedberg skriver i den tidigare refererade artikeln att många av de etablerade

organisationerna fortfarande spelar en mycket viktig roll trots att medlemmarna till viss mån

lämnar organisationen. De anser att dessa organisationer ändå präglas av en stabilitet.

Som ett sista resultat anser vi att det kraftigt ökade antalet anställda i organisationen bör

nämnas. Uppgifterna från år 1989 är till viss del svårtolkade men allt tyder dock på en mycket

kraftig ökning av anställda under den undersökta perioden. Efter vad vi har förstått beror

denna ökning till stor del på en medveten professionalisering av organisationen. Detta kan i

vissa sammanhang vara bra men det finns, enligt oss, en fara i detta. Vi tror att organisationen

kan bli för stor och att byråkratin kan bli tung och kostsam.

Efter denna genomgång av våra resultat vill vi nu resonera kring vårt arbete som helhet. Till

att börja med anser vi att vårt arbete är relevant för forskningen inom socialt arbete. Detta på

grund av att vi tror att frivilligsektorn kommer att spela en allt större roll inom socialt arbete i

framtiden. Frivilligsektorn är ett område som det inte finns så mycket forskat i än, och vi

anser att det är viktigt att man försöker belysa sektorn ur flera olika vinklar i framtiden. Vi

anser vidare att arbetet är relevant då vi gör en komparation över tid inom en organisation.
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Vår upplevelse är att en stor del av den tidigare komparativa forskningen inom området består

av komparationer mellan organisationer eller mellan samma organisation fast i olika länder.

Vi ser här en god poäng i att jämföra en och samma organisation vid två olika tillfällen för att

se på den utveckling som eventuellt har skett. Än bättre hade det varit om vi kunnat göra fler

nedslag i historien och jämföra ett större antal verksamhetsår. Dock har detta inte varit

genomförbart på grund av den knappa tiden.

De brister vi nu har belyst är stora och massiva områden att undersöka. Detta har av

förklarliga skäl inte kunnat göras i detta arbete. Men vi tror att detta område hade varit

genomförbart på magister- och doktorandnivå. Vi hoppas att detta arbete kan ha väckt intresse

och att en vidare forskning på denna linje görs någon gång i framtiden.
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