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1. Inledning 
Det finns sedan länge en uppfattning i Sverige att det är staten tillsammans med kommunerna 

som skall sköta det mesta av det sociala arbetet.  Det har dock uppkommit ett intresse av att 

rikta sig till frivilliga organisationer och använda dessa som ett komplement till det sociala 

arbetet. Frivilliga organisationer har funnits länge och har tidigare även haft en roll som 

påtryckarorganisationer och hjälpte till att utforma socialhjälpsstaten (Meeuwisse & 

Sunesson, 1998). Organisationerna kan idag bidra med bland annat experthjälp, de kan 

komplettera det redan befintliga arbetet och de kan ersätta det sociala arbetet i områden där 

kommunerna inte räcker till. Detta är en utveckling som är till fördel för individen, dels för att 

det finns fler aktörer på marknaden att vända sig till och dels för att det kan finnas 

organisationer som kan besitta en specifik kunskap och expertis inom området. Frivilliga 

organisationer kan anses vara ett bättre alternativ till det offentliga sociala arbetet som i 

många fall uppfattas vara en tung apparat med många byråkratiska hinder som inte alltid 

anses se till det individuella behovet eller individen själv (Meeuwisse & Sonesson, 1998).  

Frivilligsektorns intentioner anses vara altruistiska och drivs inte av ett vinstintresse, och 

individer med en misstro till den offentliga sektorn eller med dålig erfarenhet har i den 

frivilliga organisationen en möjlighet till hjälp utan offentligkontroll. Frivilligorganisationers 

inflytande växer både här hemma och internationellt och blir allt mer accepterade som en 

betydande samhällsröst (ibid).  

1.1 Problemformulering 
I Sverige finns det många olika frivilliga organisationer som arbetar med socialt arbete. Röda 

Korset har en lång tradition av att utföra sociala åtgärder i samhället. De har varit ledande och 

banbrytande i många sociala frågor men utför även socialt arbete parallellt med det 

kommunala sociala arbetet.  

Socialförvaltning använder sig kontinuerligt av frivilliga organisationer, en hjälp till klienter 

där kommunen inte kan erbjuda liknande hjälp. Jag har valt att titta närmare på Röda Korsets 

sociala verksamheter och vilket förhållande de kan ha till kommunen. Vad gör man på Röda 

korset, vilka behov finns, hur går det till och varför är det nödvändigt?  
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1.2 Syfte   
Studiens syfte är att undersöka Röda Korset och socialt arbete utifrån Erik Blennbergers 

(1993) kategorier, det vill säga ur ett avantgarde, kompletterande, ersättande eller en 

alternativ synvinkel.   

1.3 Begreppsdefinitioner 
I Sou 1993:82, definierar Erik Blennberger frivilliga organisationer såsom en 

sammanslutning av gemensamma idéer eller intressen, att den har någon form av offentlighet 

och är av organisatorisk form. Att organisationen kan bildas och upplösas utan statens 

inblandning och att det är enbart frivilligt medlemskap och inte syftar på ekonomisk vinning.   

Med frivilligsektorn, fortsätter Blennberger (1993), menas frivilligorganisationer och deras 

oavlönade verksamhet inom offentliga sektorn. Personalstyrka i en frivilligorganisation kan 

utgöras av både avlönad och oavlönad personal. Verksamheten kan både finansieras genom 

insamlingar och av statliga bidrag. I definitionen ingår inte idrott, kulturella eller religiösa 

aktiviteter, inte heller sociala insatser av någon som inte är medlem i en frivilligorganisation. 

Avlönat arbete inom en organisation som har sociala ändamål och utför frivilligt socialt arbete 

räknas också in i definitionen. Han gör även en skillnad mellan direkt social inriktning som 

innebär direkt kontakt med den grupp som verksamheten riktar sig till och indirekt social 

inriktning som snarare innebär social opinionsbildning och politisk påverkan. Ytterligare en 

synpunkt som Blennberger (1993) kännetecknar för de socialt inriktade 

frivilligorganisationerna är att de i handling eller intentioner i huvudsak är inriktade på ökad 

välfärd för individer och grupper. Röda Korset primära mål är t.ex. att främja 

levnadsstandarden för individen och rätten till trygghet och gemenskap (Redcross.se 2009-11-

05).  De fyra kategorierna utgör tolkningsramen för det sociala arbetet i den frivilliga 

organisationen och förhållandet till det statliga sociala arbetet. Med Avantgarde menar 

Blennberger (1993) en organisation som är nyskapande och föregångare för offentliga 

insatser. Med Komplement menas att ha en kompletterande roll inför statens offentliga arbete. 

Alternativ betyder att man rör sig inom samma område som huvudaktören men erbjuder något 

lite annorlunda. Ersättning betyder att organisationen direkt tar över verksamheten och 

därmed blir en ersättning till det offentliga arbetet (Blennberger 1993). 
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2. Bakgrund  
Här kommer jag att presentera organisationen som jag har valt att belysa i studien. Den får 

representera en form av frivilligt socialt arbete som till vardags tillhandahåller tjänster åt 

bland annat det kommunala sociala arbetet. Jag kommer också att belysa förhållandet mellan  

offentligt och frivilligt arbete, ur ett historiskt perspektiv för att lättare kunna förstå hur det ser 

ut idag.  

 

2.1 Röda Korset 
I Sverige har Röda korset funnits sedan mitten av 1800-talet då de anslöt sig till 

Genèvekonventionen där det främst handlade om att behandla sårade och sjuka soldater. Det 

var en av de första nationella föreningarna i Sverige och man beslutade tidigt att ”… 

fruntimmer icke är förhindrade at såsom ledamöter ingå…” (Redcross.se 2009-11-15). De 

första åren ägnades åt att förbereda för krig och man startade en sjuksköterskeutbildning. 

Även under den första tiden på 1900-talet arbetade Röda korset med stöd till krigshärjade. 

Under mellankrigstiden tog Röda Korset initiativ till många olika förbättringar för det då 

fattiga Sverige såsom sjukhem, ambulansflyg, barnhem, förlossningshem skoltandvård och 

sjukhälsovård. Dessa verksamheter togs senare över av samhället (ibid.). Röda Korsets 

huvudsakliga mål är att förutom hjälpa till och stödja vid katastrofsituationer sprida kunskap 

om den humanitära rätten tillsammans med staten. De skall dessutom arbeta med hälsa och 

socialomsorg i lokalsamhället (ibid.). Röda Korset lyder under sju grundprinciper som binder 

samma alla medlemmar i Röda Korset världen över: Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, 

Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet:  

 

-Humanitet; ” Röda Korset skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på 

slagfältet. Organisationen arbetar internationellt för att förhindra och lindra mänskligt 

lidande. Målet är att skydda liv och hälsa och att värna respekten för människovärdet. Röda 

korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla 

folk. ” (Redcross.se 2009-11-15). 

-Opartiskhet; ”Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, 

religion, samhällsställning eller politisk åsikt”(ibid.). 

-Neutralitet; ” Röda Korset tar inte ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion 

eller ideologi. Röda korset är neutralt för att bevara människors förtroende”(ibid.). 
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-Självständighet; ” Röda korset är självständigt, De nationella rödakors- och röda 

halvmåneföreningarna hjälper statsmakterna på det humanitära området och alla föreningar 

är underställda respektive lands lagar. Men de skall behålla ett oberoende som gör att de 

alltid kan handla i enlighet med Röda Korsets Principer” (ibid.). 

-Frivillighet; ”Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet gäller både givare 

och mottagare. Den frivilliga hjälpen får inte innebära att man ger avkall på kvaliteten. Med 

osjälvisk hjälp menas att röda korset inte har några egna intressen att tillgodose” (Ibid.). 

-Enhet; ” I varje land får endast finnas en rödakorsförening. Den ska vara öppen för alla och 

den humanitära verksamheten ska omfatta hela landet”(ibid.). 

-Universalitet;  ”Röda korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella 

rödakorsföreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå varandra” (ibid.).  

 

Ett av Röda Korsets delmål är att minska antalet döda, sjuka och drabbade av ohälsa. De anser 

att de största hoten mot människors hälsa, nationellt, är ensamhet, arbetslöshet, segregation, 

sjukdomar och missbruk. Man anser att flera av dessa hot förstärker varandra och ger upphov 

till isolering och utanförskap. Röda Korset vill bryta denna trend med att främja 

medmänskligt stödarbete och arbeta för integration och delaktighet. För att uppnå dessa mål 

arbetar bland annat Röda Korset aktivt med:  

- besöks- och anhörigverksamhet för främst äldre. 

- organiserar telefonjourer vid behov 

- bedriver behandling och stödverksamhet för krigs och tortyrskadade  

- förmedlar vid behov vård till papperslösa 

- utökar insatser för att främja integration  

- använda sig av mötesplatsen kupan för kunna utveckla sociala verksamheter och 

stödverksamheter för personer och för rehabilitering. (Redcross.se 2009-11-16)  

 

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC) finns på ett flertal platser i Sverige. 

Målet för behandlingscentrerna är främst att ge traumatiserade och offer för tortyr åter sin 

psykiska och fysiska hälsa. För att kunna få behandling på ett av Röda Korsets 

behandlingscenter får man gå via läkare (remiss) eller via socialarbetare eller 

flyktingförläggningar.  Enskilda individer kan själv kontakta centret för behandling. Besöks- 

och anhörigverksamheten är till för främst äldre som enligt Röda Korset har lättare att falla in 

i ensamhet och social otrygghet. De blir oftare fall för ohälsa och olycksfall och RK vill bidra 

med att äldres sociala rättigheter förstärks och att samhällets skyldigheter efterlevs, men vill 
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även täcka upp på de områden som samhället inte räcker till bl.a. besöksverksamheten 

(Redcross.se 2009-11-16) 

2.2 Frivillig sektorn, i ett historiskt perspektiv  
Man kan säg att frivilliga grupper uppkommer när de egna behoven inte blir tillfredställda, 

man försöker då hjälpa sig själv i första hand, kan man då inte göra detta ensam går man 

samman med andra människor med samma intressen för att med gemensamma krafter försöka 

tillfredställa dessa behov (Olsson 1999). 

Under 15- och 1600-talet var det sociala arbetet mest organiserat kring offentliga fattigvården. 

Under 1800-talet straffades människor med inspärrning pga. fattigdom (Meeuwisse & 

Sunesson 1998). Dessa orättvisor organiserade befolkningen och högljudda protester krävde 

förändring av fattigvården. Frivilliga organisationer krävde av staten en utveckling och 

humanisering av fattigvårdslagarna och dåtidens filantropiska sällskap försökte skapa en ny 

fattigvård som hade en koppling till den gamla sockenvården där ett patriarkaliskt system var 

ett av kännetecknen. Detta mynnade ut i sk. ”vårdarsystem” och frivilligt arbete organiserat 

och styrt av bygdens rika arbetade tillsammans med kommunal socialhjälp (ibid.). Dessa 

system blev färre allteftersom staten utformade offentligt socialt arbete och de frivilliga 

organisationernas roll blev mer av en påtryckarorganisation. Bland annat var de med och 

påverkade utformningen av det institutionella sociala arbetet och påskyndade genomförandet 

av akademisk utbildning för socialarbetare (ibid.).   

Början av sekelskiftet kallar Lundström (1995) för den organiserade filantropins tid. 

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) spelade en stor roll för den reformrörelse som 

startade. Organisationen fungerade som avantgarde och tog början till nya verksamheter som 

senare kom att övertas av staten. Efter kriget är det många sociala insatser som 

institutionaliseras i samma takt som socialförsäkringssystemet utvecklas (ibid.). I samma anda 

som levnadsstandarden förbättras för individen förändras situationerna för de frivilliga 

organisationerna.  

Uppgifter som tidigare genomfördes av frivilligorganisationer togs över av staten och 

kommunerna utan protest från organisationerna. Situationen för frivilligsektorn förändrades 

radikalt men man fortsatte att genomföra insatser som var avantgarde och kom med initiativ 

som sedan togs över och utvecklades av staten och eller av intresseorganisationer. Ett 

exempel är Röda Korsets hemhjälp för äldre som startades på 50-talet och som under 60-talet 

togs över och organiserades av kommunerna. Ett skäl som gavs vid ett sådant övertagande var 

att det var en så pass viktigt samhällelig rättighet att det skulle kunna garanteras av staten. 
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Under 60-och 70-talet kommer en period med andra former av organisationer fram såsom 

klient- och handikapporganisationer som var grundad på gemensam identitet och erfarenhet 

snarare än ideologiska värderingar (ibid.). Från 80-talet och framåt började en annorlunda 

period då Lundström menar att samhället befinner sig i en ideologisk och sedermera en 

ekonomisk kris vilket påverkar förhållandet till frivilligsektorn, han menar att alltsedan dess 

har intresset och situationen för frivillig socialt arbete förändrats. Den ideella sektorn fungerar 

nu som ett komplement eller alternativ till offentligt socialt arbete till skillnad från under 

sekelskiftet och efterkrigstiden, då organisationerna hade förmåga att organisera kring utsatta 

grupper och skapa positiva förändringar för välfärden inom det sociala arbetet. När den 

frivilliga sektorn förväntas ta över välfärdsproduktionen inskränks dess självständighet. 

Självständigheten innebär att inte ha några särskilda krav eller riktlinjer från högre ort på 

vilken form av socialt arbete som behövs. Lundström påpekar att det finns en ökad styrning 

av det frivilliga arbetet och deras verksamhet. Han menar att de bidrag som frivilla 

organisationer får är mer ämnade för stöd för särskilda ändamål till skillnad från förr när 

bidragen var mer allmänt ämnade för medborgare och enskilda grupper. Därmed menar 

Lundström att den frivilliga kraft som skulle kunna medföra förändringar och t.ex. kunna 

mobilisera utsatta grupper försvåras eftersom många organisationer måste rätta sig efter 

statens eller kommunens anvisning (Lundström 1995). 

 



 9 

3 Erik Blennbergers teoretiska ansatser   
I detta kapitel kommer jag att kort redovisa för forskningsläget inom området. Sedan kommer 

jag att redogöra för Erik Blennbergers (1993) teori som urskiljer fyra olika kategorier som han 

tillämpar i analysen av frivilligorganisationers förhållande till den offentliga sektorn. 

Kategorierna utgår från vilka syften som organisationen har och vilken roll den intar till det 

offentliga sociala arbetet.  

3.1 Tidigare forskning 
Jag har inte hittat någon forskning som direkt anspelar på Erik Blennbergers rollfördelning 

samt Röda Korsets sociala arbete. Enligt Lundström & Wijkström (2002), har det traditionellt 

varit så att den svenska forskningen har varit inriktad på svenskt frivilligt arbete och då har 

man fokuserat på folkrörelser och dess betydelse för demokratins uppbyggnad och utveckling 

och välbefinnande. Man har fokuserat på människors engagemang och betydelse för 

demokratin. Man har haft en föreställning om att den svenska frivilliga organiseringen har 

varit mindre än vad den har varit i andra länder och Lundström & Svedberg (1998) tror att det 

kan vara en anledning till att man har forskat mindre inom detta område. Den alltmer stabila 

välfärdsstaten kan också vara en anledning till det svalare intresset. Det var först på 90-talet 

som man började intressera sig för frivilliga organisationerna och det kan ha sin förklaring i 

välfärdsstatens kris och den ekonomiska krisen som Sverige genomgick då. Det var bland 

annat då som SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete – Kartläggning och kunskapsöversikt kom 

ut och sedan dess har forskning ökat och handlar inte endast om folkrörelser, folket 

demokratisering utan mer om organisationer samt serviceproduktion och möjligheter till att 

organisera frivilligt arbete. Den mesta nutida forskning om frivilliga organisationer som jag 

hittat kommer ifrån Sköndal institutet.  

3.2 Erik Blennbergers fyra kategorier  
Avantgarde kallas den första kategorin. Den frivilliga organisationen ser sig själv som pionjär 

inom området och en föregångare för offentliga insatser. Organisationen ser sig själv som det 

sociala arbetets avantgarde vilket betyder nyskapare, förtrupp för något och uppfattar inte sin 

verksamhet som något de måste bevara eller skydda. Intentionen är att man vill bedriva 

verksamhet offentligt och vill gärna ha publicitet. Man vill väcka det ”offentliga dåliga 

samvetet” och samtidigt hålla fast vid en social insats för en utsatt grupp som man själv 

identifierat. De ser helst att den offentliga sektorn efter hand tar över arbetet. Blennberger 

(1993) menar att många metoder och verksamheter inom frivilliga organisationer har med all 
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sannolikhet varit avantgardister för offentligt socialt arbete även om det från början inte var 

dess intention.  

 

Komplement identifierar Blennberger (1993) som den vanligaste funktionen frivilliga 

organisationer har gentemot staten. Man intar rollen som ett komplement till det befintliga 

sociala arbetet i två olika avseenden, som parallell resurs eller som extra välfärdsförstärkare. 

Som parallell resurs anser man att det offentliga sociala arbetet inte räcker till och man är 

alltså ett komplement till redan befintliga offentliga sociala insatser. Allteftersom 

levnadsstandarden har höjts och den sociala tryggheten är mer allmän har de organisationer 

som anser sig vara ett komplement fått specialisera sig på insatser som istället kan höja 

levnadsstandarden i områden där de offentliga insatserna av t.ex. ekonomiska eller 

principiella anledningar inte räcker till. Blennberger (1993) kallar det för en extra 

välfärdsförstärkare som toppar välfärden och de redan befintliga sociala offentliga 

insatserna. Dessa områden kan vara patientföreningar, intresse- och klientorganisationer som 

anser att de har en speciell kompetens på området. Ofta grundas dessa insatser i en 

”vänskapsdimension” eller på gemensamma erfarenheter.  Blennberger (1993) belyser även 

en tredje situation där frivilligorganisationerna kompletterar på en mer generell nivå och deras 

verksamhet utgör en viktig samhällsmoralisk normgivare. När organisationen har betydelse 

som samhällsmoralisk normgivare så fungerar den som komplement till det offentliga genom 

att skapa opinion med höga krav på den offentliga sektorn. Organisationer för verksamhet 

som på demokratisk väg sammanför och skapar solidaritet för människor i utsatta situationer 

och genererar därmed folklig välfärdsopinion. Enligt Blennberger (1993) är det vanligast att 

de frivilliga organisationerna vill inta rollen som ett komplement till det offentliga sociala 

arbetet. I ett internationellt perspektiv är dessa kompletterande organisationer med all 

sannolikhet de dominerande.  

 

Alternativ. När organisationen ses som ett alternativ handlar det ofta om någon form av 

konkurrens till den befintliga statliga insatsen. Verksamheten rör sig inom samma område 

men har annorlunda karaktär, annars hade det ansetts vara en kompletterande parallell 

organisation. Konkurrensen kan bana väg för mångfald och ökad kvalitet och en fördel som 

kan lyftas fram är alternativet till en organisation som inte representeras av en myndighet för 

människor som av olika anledningar har dåliga erfarenheter utifrån tidigare kontakter. 

(Blennberger 1993) 
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Ersättning. Om målet skulle vara att ta över verksamhet så ses verksamheten som en 

ersättning till den offentliga. Detta är enligt Blennberger (1993) en ytterst ovanlig uppfattning 

inom frivilliga organisationer i Sverige. Det förekommer bland förespråkare av privatisering 

av vissa verksamheter inom den offentliga sektorn som menar att det skulle bli balans mellan 

myndigheter och privata företag. Privata företag skulle då tänkas kunna ersätta delar av den 

offentliga sektorn som utförare av specifika uppgifter. Men ofta har inte frivilliga 

organisationer som ambition att ersätta den offentliga sektorn eftersom man anser att det 

skulle innebära en välfärdsförsämring då offentliga insatser skulle ersättas av frivilliga 

organisationer (ibid.). 

 

I många fall påpekar Blennberger (1993) är gränserna mellan de olika kategorierna väldigt 

svåra att urskilja och att modellen han presenterat är förenklad. Han nämner exempel som 

stadsmissionen som bedriver natthärbärgen och menar att verksamheten är ett komplement i 

förhållande till kommunen medan det för brukarna är ett alternativ (ibid.).   
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4 Metod  

4.1 Val av metod 
Den tolkningsmetod som jag valt att använda är hermeneutisk tolkning eftersom syftet med 

hermeneutisk tolkning är att få en gemensam och giltig förståelse för textens mening (Kvale 

1997). Historiskt sett har hermeneutik främst rört sig kring religiösa, rättsliga och litterära 

texter men har kommit att även omfatta diskurser och handlingar, eftersom ett av de främsta 

tolkningsteman hos hermeneutiken har varit att ”… meningen hos en del endast kan förstås 

om den sätts i samband med helheten ” (Alvesson och Sköldberg 1994 s.115). De menade att 

en bibeltext endast kan få sin rätta förståelse om den sätts i samband med bibeln och att 

helheten består av delar och därför är de båda beroende av varandra (ibid.). Man menade att 

även muntliga traditioner d.v.s. samtal mm var förutsättningar för att kunna tolka en text.   

4.2 Material 
Mitt primära material består av kvalitativa intervjuer, material som finns på Röda Korsets 

hemsida samt tryckt material. Jag har valt att ha en kvalitativ inriktning i min uppsats, det 

innebär att jag genomför och fokuserar på ett få antal intervjuer snarare än att försöka göra en 

generell tolkning med ett större antal intervjuer. Detta innebär att det är svårt att göra några 

generella tolkningar och slutsatser av den information jag får fram i mitt arbete (Kvale 1997). 

Kvale (1997) påpekar även att det är riskfullt att sträva efter generaliseringar i ett kvalitativt 

arbete där syftet snarare är att exemplifiera. Men som Alvesson & Sköldberg (1994) säger är 

det delen som skapar helheten.  

4.3 Urval   
 Studien består av tre intervjuer av personal som arbetar på Röda Korset, en arbetar frivilligt 

på besöksverksamheten de andra två är avlönade tjänstemän på Röda Korset. De har valts för 

att de var de jag fick kontakt med snarare än att det var ett strategiskt eller medvetet urval. De 

har dock kunnat bidra med sina perspektiv om problematiken och har därmed gjort den för 

mig och syftet, intressant. En informant hade ett mer övergripande jobb på ett av de mindre 

kontoren i Helsingborg. Den andra har en högre chefsposition, på Röda Korset i Malmö, över 

bland annat frivilliga som arbetade med besöksverksamheten. Den sista är en frivillig som 

arbetar minst två dagar i veckan. Eftersom personerna har olika befattningar kan de ha olika 

uppfattningar och ge en varierad bild av problematiken. Detta gör studien mer intressant och 

varierad. Enligt Kvale (1997) skall man intervjua så många personer som man anser ge svar 

på det syftet som man är ute efter och eftersom studiens syfte är att få en uppfattning av den 
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sociala verksamheten på Röda Korset genom Blennbergers teori och inte en mer generell syn 

på det sociala arbetet på Röda Korset ansåg jag att tre var ett lagom antal.  

4.4 Intervjuer  
Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad det vill säga att 

den varken följer ett specifikt strukturerat och färdigt frågeformulär, eller att intervjun inte har 

varit strukturerad alls och helt följt det öppna samtalets gång.  

Jag genomförde tre intervjuer och använde mig av en intervjuguide (se bilaga) som bestod av 

vissa teman som jag ansåg var relevanta för mitt syfte. Under intervjuns gång försökte jag få 

svar på de teman jag hade förbestämt samtidigt som jag följde samtalets utveckling utan att 

försöka avbryta för att inte styra samtalet allt för mycket. Jag ställde dock följdfrågor på de 

samtalsämnen som kom upp och som jag ansåg vara relevanta för mitt syfte och som jag 

önskade mer information om.   

Varje intervju varade ca 30-45 minuter, beroende på informantens välvilja till att tala. Jag 

använde mig av samma intervjuguide till alla intervjuer. Vid varje intervjutillfälle användes 

en bandspelare. Samtliga informanter blev informerade om att de kommer att behandlas 

anonymt i studien.  

4.5 Reliabilitet  
Reliabiliteten kan diskuteras när det gäller ledande frågor och när de oavsiktligt påverkar 

svaren, (Kvale 1997). I denna studie var intervjuguiden strukturerad under teman och frågorna 

var ostrukturerade. Intervjuerna genomfördes med ytterst liten påverkan då syftet var att ta 

reda på informantens personliga uppfattning av ämnet. Vid ett par tillfällen ställdes 

följdfrågor då det kom upp saker som kändes relevanta för studiens syfte.  

Transkriberingen av intervjun utfördes första gången exakt efter intervjuns gång. Vid 

analysen av intervjun i studien har resultaten kortats ned och endast det som anses vara 

relevant för studien har behandlats anser jag. 

4.6 Validitet  
För att en uppsats ska vara valid måste man ställa sig frågan om man verkligen undersöker det 

man utger sig för att undersöka (Kvale 1997). Man måste alltså konstatera själva problemet i 

uppsatsen och därefter ta reda på att man använt relevanta verktyg för att kunna få fram ett 

giltigt svar. Jag har utifrån min frågeställning använt mig att Blennbergers (1993) teori för att 

få reda på hur Röda Korsets sociala arbete förhåller sig till det statliga/kommunala sociala 

arbete.  Resultatet blir min tolkning av informanternas svar genom Blennbergers (1993) teori. 
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Det är därför svårt att inte vara subjektiv i tolkningen även om informanternas svar ska 

behandlas ur ett objektivt perspektiv.    

4.7 Etiska övervägande 
Eftersom det är jag som intervjuare som bestämmer upplägget för samtalet, bestämmer vilka 

frågor som ställs och tolkar materialet i efterhand utifrån mitt syfte finns det ett 

forskningsetiskt dilemma att ta hänsyn till. Den kvalitativa metoden har en problematik, 

eftersom jag har studerat materialet innan själva intervjun återspeglas det i intervjufrågorna 

och i tolkningen av materialet. Att öka intervjuresultatens reliabilitet för att motverka 

subjektiv godtycklighet är alltid önskvärt menar Kvale (1997). Det finns dock en viss risk att 

lägga allt för mycket tonvikt på reliabilitet då det kan motverka kreativitet och föränderlighet 

(ibid.). Eftersom det är en kvalitativ intervjustudie är det viktigt för informanterna att de har 

blivit informerade om studiens syfte och användning. Alla tre informanter blev, vid förfrågan 

om intervju, informerade om studiens syfte och undersökningsområde.  Vid intervjutillfället 

blev samtliga informerade om konfidentialiteten av intervjun, deras namn kommer inte att 

komma fram i studiens resultat och de kommer inte att kunna identifieras via ortnamn. Det 

vill säga all information som kan identifiera en informant kommer inte att redovisas 

(Kvale1997). Alla informanterna har gett sitt samtycke till användningsområdet av 

intervjuerna.     

 

4.8 Generaliserbarhet  
I en kvalitativ studie kan generaliserbarheten endast ses i slutet på studien och då av läsare 

själva (Kvale 1997). Generalisering innebär att studera det som är och sedan se sambandet 

mellan studieresultatet och fortsatta processer i samhället (ibid.). Eftersom denna studie har en 

hermeneutiskt ansats så strävar den inte efter generaliserbarhet utan snarare en tolkning av 

resultatet eftersom studien bygger på informanternas subjektiva tolkningar av fenomenet 

(Thurén 2003). Eftersom informanterna valdes strategiskt av mig själv för att uppfylla 

ändamålet kan det vara problematiskt att påstå att resultatet är generaliserbart.  
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5 Resultat och analys 
Jag kommer att inleda resultatredovisningen med att kort presentera de tre informanterna med 

en presentation av deras arbetsuppgifter, sedan kommer jag att presentera en integrerad 

presentation och analys av materialet utifrån de teman som jag utgått ifrån under intervjuerna.  

Jag har valt att dela upp teman i de kategorier som Eric Blennberger (1993) delar in sin teori i, 

d.v.s. komplement, ersättning, avantgarde och alternativ. Ibland går dessa kategorier in i 

varandra och det finns i vissa fall inga tydliga gränser som skiljer dem åt utan en tolkning kan 

falla under flera kategorier.  

5.1 Presentation av informanter 
Informant nr 1 har jobbat inom Röda Korset i ett flertal år men den nuvarande tjänsten som 

områdeschef i en större ort i Skåne är relativt ny. Posten är avlönad och informanten arbetar 

heltid med bland annat administrativa uppgifter men även samordnare av frivilligt arbete. 

 

Informant nr 2 jobbar som konsulent på hälsa och social trygghet inom Röda Korset i region 

syd. Informanten har ansvar för anhörigstöd och besöksverksamheten och har arbetat på Röda 

Korset i många år.  

 

Informant nr 3 är pensionär och har tidigare arbetat med barnomsorgen och äldreomsorgen 

inom kommun och arbetar i dag med besöksverksamheten ett flertal gånger i veckan. 

Informanten har arbetat i flera år med besöksverksamheten i en av Malmös stadsdelar.  

 

5.2  Röda korset och socialt arbete  

5.3 Komplement 
Röda korset utför många olika former av socialt arbete och informanterna redovisar om dess 

enorma bredd. Informant nr 2 berättar att t.ex. besöksverksamheten är otroligt stor,  

 

”Röda Korsets arbete är indelat i olika kretsar och i region syd finns det 75 

kretsar, så det är många, vi har 800 frivilliga” (informant nr2). 

  

Besöksverksamheten erbjuds inte bara på svenska utan även på många andra språk, informant 

nr 1 säger att i Sverige blir befolkningen allt äldre och många av de äldre pratar inte svenska. 
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Därför är det viktigt att det finns möjlighet att kunna besöka dessa människor och prata med 

dem på ett språk som inte är främmande.  

 

”Många invandrare idag blir ju äldre och när man blir äldre återgår man till 

sitt modersmål”(informant nr1). 

 

 En viktig roll som Röda Korset anser sig ha är att vara ett komplement till det kommunala 

statliga social arbetet, att de skall vara en anpassning till de lokala behoven och att det är 

vikigt att se till de utsatta människornas behov. Detta går före allt (Redcross.se 2010-03-06).  

Röda Korset skriver på sin hemsida att en av deras uppgifter och insatser är att skydda, stödja, 

och hjälpa de som har behoven och är utsatta, både här hemma i Sverige och utomlands.  

 

”Vi ska främja respekten för individens rättigheter och ge särskilt stöd till 

asylsökande, flyktingar, irreguljära migranter (papperslösa), minderåriga utan 

legal vårdnadshavare och offer för människohandel och äldre” (Redcross.se 

2010-03-06).  

 

Man skall ”täcka upp” på de områden där staten inte räcker till och belysa de områden som 

staten inte ser.  

 

”Jag tänker på de som är 65 plus, de har inte rätt att läsa SFI, hur ska de 

komma in i det svenska samhället? Eller de som har fått avslag på sin 

asylansökan men ändå måste bo här i Sverige i ett antal år.  De har inte heller 

rätt till SFI, ändå kanske de måste bo här i fem år (informant nr2)! 

 

Informant nr 2 hävdar att både Behandlingscenter för Tortyr och Krigsskadade samt 

Besöksverksamheten och Anhörigverksamheten egentligen är ett komplement till kommunens 

arbete men tycker att det egentligen åligger kommunen.  

 

”Men det är ett gränsfall, hur långt sträcker sig kommunens ansvar när det 

handlar om ensamhet, de kanske tycker att det inte är deras skyldighet men vi 

vet ju att det handlar om folkhälsan, det blir sådan ofantligt stor skillnad och 

många människor kan leva både länge och lyckligare och friskare. Hade de 
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bara suttit hemma ensamma hade de snabbare kanske hamnat på hem och blivit 

deprimerade, det kostar massor med pengar för staten” (informant nr2).  

 

Informant nr 3, som arbetar med besöksverksamheten, har dock en annan uppfattning. Hon 

anser att kommunen borde ha en egen motsvarighet till besöksverksamheten men inte att 

Röda Korset borde lägga ned sin verksamhet. Hon anser att besöksverksamheten fyller en 

viktig funktion även för de frivilliga.  

 

”Det är många pensionärer som slutar att arbeta och tänker att de skall ta det 

lugnt, men så blir de ensamma, sen kanske de engagerar sig i frivilligt arbete 

och sedan vill de aldrig sluta. Det är så otroligt värdefullt, man får så mycket 

tillbaka” (informant nr3).  

 

Hon säger att alla behövs, speciellt de frivilliga;  

 

”de som väljer att jobba frivilligt, jobbar med hjärtat” (Informant nr3).   

 

Men hon har inga stora förhoppningar om att kommunen skulle ta sig an ett sådant arbete. 

Hon säger att enligt vad hon har förstått så anser kommunen att det är de anhöriga som skall 

ha ansvar för den sociala biten hos sina släktingar.  

 

”Men det är inte alltid det finns en anhörig, det är så vikigt att det finns någon 

som sitter med dem, så de kan berätta att de också har haft ett liv” (informant 

nr3)     

 

Komplement är det som Blennberger (1993) framhäver som det generella målet för de flesta 

frivilliga organisationer. Röda Korset själva jobbar främst för att vara ett komplement till det 

befintliga sociala arbetet. Man arbetar dels som parallell resurs dels som extra 

välfärdsstärkare. Besöksverksamheten arbetar parallellt med kommunens verksamhet, man 

anser att det behövs något mer än den befintliga hemtjänstens verksamhet. En verksamhet 

som arbetar för att motverka ensamheten. Som parallell resurs anser man att den existerande 

resursen inte räcker till. Vidare säger Blennberger (1993) att allt eftersom välfärden har 

förstärkts och levnadsstandarden har höjts har den parallella resursen varit tvungen och 

fokusera på vissa specifika inriktningar med viss expertis för att deras insatser skall behövas. 
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Speciellt Behandlingscentret för tortyr och krigsskadade är en sådan insats där specifik 

expertis finns som inte finns någon annanstans. En extra välfärdsförstärkare.  

Informant nr 3 anser att kommunen borde uppmärksamma besöksverksamhetens värde för 

individen och att de borde utveckla verksamheten. Detta är snarare Avantgardistiskt tänkande, 

då man önskar kommunens inblandning och övertagande vilket är kännetecknet för 

Avantgarde. Man uppfattar inte verksamheten som något att bevara utan vill att verksamheten 

skall lämnas över.    

Informant nr 2 hävdar bestämt att Röda Korset inte utför beställda uppdrag, men säger att det 

ibland rör sig om gränsfall då det förekommer beröringspunkter där kommunen och den 

frivilliga organisationen jobbar i samverkan. 

 

”Det är inte så att kommunen beställer utan vi lägger upp en plan tillsammans 

så att vi kan behålla vår självständighet på det sätt som vi ska jobba” 

(informant nr2).  

 

Informant nr 1 säger att de inte tar order av någon och det är en av deras grundprinciper och 

att de bestämmer själva vad de ska göra.  

 

”Det enda som kommunen beställer är Första hjälpen beredskap och då betalar 

de för den. Det är även ett av Röda Korsets uppdrag internationellt” (informant 

nr1) 

 

Informant nr 3 hävdar samma princip men säger dessutom att det händer att biståndschefer 

och enhetschefer ringer upp besöksverksamheten efter att de har varit på hembesök och gör en 

bedömning att den och den personen sitter väldigt ensam i sitt hem, 

 

”Då ringer de upp och frågar om vi har möjlighet att besöka dem och då 

försöker vi göra det” (informant nr3).  

 

Blennberger (1993) menar att i att vara ett komplement till staten är den vanligaste funktionen 

som en frivillig organisation har och att deras verksamhet anser sig vara en samhällsmoralisk 

normgivare. Blennberger (1993) menar att vara en normgivare skall medföra förändring i det 

statliga arbetet genom att skapa opinion. Genom att utföra, om än under andra förespeglingar, 

uppdrag åt kommunen försvinner den ursprungliga iden om att vara självständig, inte ta order 
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eller uppdrag från kommun, och att skapa opinion och vara en samhällsförändrare. Arbete 

som utförs blir då istället utnyttjat av kommunen, de ser ett behov men behöver inte själva ta 

ansvar eller göra något åt det utan kan istället lägga det på frivilliga som gör det gratis. 

I Informants nr 1´s hemstad finns ett stort engagemang för hemlösa och Röda Korset anser sig 

inte behöva hjälpa till med den biten. I Informants nr 2´s stad har Röda korset engagerat sig 

stort i just de hemlösas situation. Hjälpen handlar mer om att vara ett komplement till 

kommunens befintliga stöd. Tanken är att man skall vara ett medmänskligt stöd snarare än 

fokus på tillfrisknad och drog/alkoholfrihet. Man besöker olika former av boenden. Dels 

lågtröskelboende där individen inte behöver vara nykter när man kommer dit och dels boende 

för t.ex. män och kvinnor som har missbruksproblem. Även boende för människor med 

dubbeldiagnos besöks.  

 

”Röda Korset kommer dit och bara träffas och pratar med dem, de träffar ofta 

väldigt många människor som kommer från t.ex. socialen och ibland kan det 

vara skönt att andra som har ett annat angreppssätt. Inte är ute efter att de bara 

ska bli friska utan som möter dem på deras villkor” (informant nr2).  

 

Ibland grillar de och ibland åker man på utflykter med bussar. Ibland bara pratar man om vad 

som går på tv etc. Det som det finns störst behov av (informant nr 2). 

Arbetet med hemlösa är ett typiskt exempel på ett kompletterande arbete. Man fyller upp där 

man anser att kommunen inte räcker till. Anhörigstöd tillhör också dessa ansvarsområden och 

där har de i ca 26 olika kommuner olika former av stöd för anhöriga, man besöker oftast 

någon som har en sjuk anhörig hemma som de vårdar och så är tanken att man skall erbjuda 

dessa stöd i hemmet. Detta stöd tillfaller liksom besöksverksamheten den äldre generationen. 

Detta grundar sig på kvarboende principen, det betyder att man skall bo så länge som möjligt i 

hemmet istället för att vårdas på sjukhem.  

 

”Med denna kvarboendeprincip har det blivit att det är de anhöriga som får ta 

mycket större ansvar, då jobbar vi med att stödja dessa anhöriga” (informant 

nr2).  

 

Anhörigarbetet kan te sig på olika sätt. Man går dels hem till den enskilde och samtalar dels 

arbetar man i så kallat cirklar. Det vill säga man anordnar cirklar tillsammans med 

kommunen, sjuksköterska, demenssjuksköterska, arbetsterapeut och Röda Korset. Tanken är 
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att det skall vara någon slags självhjälpsgrupper. De hålls ca sex till åtta möten och man 

fokuserar mest på att förmedla information om rättigheter och skyldigheter, vart man skall 

vända sig om något skulle hända, fakta om demenssjukdomar, Alzheimers och stroke. Det 

viktigaste poängterar är den sociala biten,  

 

”Men kanske det alldra viktigaste i grupperna är att ju att man skall ha trevligt 

utanför hemmet, träffa andra människor, skaffa sig lite nya vänner för många 

lever ofta väldigt ensamt och isolerat. Vännerna kanske har försvunnit på 

vägen. Det handlar mycket om att tillåta skratt och kanske göra lite utflykter 

tillsammans ibland” (informant nr2).  

 

Så småningom drar sig kommunen ur och frivilliga från Röda Korset fortsätter arbetet i 

grupperna. Anhörigstödet har antagit en annan roll än den vad som är tanken med t.ex. 

avantgardistigt arbete där man är ute efter att belysa ett behov, starta en verksamhet och sedan 

lämna över till kommunen. Här genomför man ett gemensamt projekt där kommunen och 

Röda Korset samarbetar. Man bygger upp ett projekt som sedan kommunen drar sig ut för att 

låta projektet fortgå i frivillig regi.    

5.4 Ersättning 
Informant nr 1 berättar att i hennes stad har kommunen startar en egen kommunal frivillig 

organisation. De utför vissa former av arbeten som tidigare Röda Korset utförde. Till exempel 

utförde Röda Korset tjänster åt de som inte kunde ta sig till bokbussen, i ett samarbete med 

biblioteken körde frivilliga ut böcker till de som var oförmögna att ta sig dit. Sedan tog 

kommunens frivilliga över det arbetet och Röda Korset anser inte då att de behövs inom 

verksamheten. Informant nr 1 uttrycker dock sin oro över det kommunala frivilliga arbetet.  

 

”När kommunen rekryterar frivilliga har de en kommunal tjänsteman som 

organiserar projektet och som ska betalas med mina skattepengar. När då 

pengarna för det frivilliga projektet tar slut, då blir det indragningar och hela 

systemet raseras” (informant nr1). 

 

Informanten berättar om ett 55 plus projekt, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som engagerade 

arbetslösa över 55. När pengarna drogs in kollapsade hela projektet och där var en massa 
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människor som satt ensamma hemma och som hade fått besök av dessa 55 plussare och nu var 

det ingen som kom längre.  

 

”Då kontaktade kommunen Röda korset och frågade om vi kunde ta över den 

här verksamheten” (informant nr1).  

 

Informanten anser att det istället borde ges pengar till Röda Korset så att de kunde utföra 

dessa former av samhälleliga tjänster direkt. Hon anser att de (Röda Korset) har kunskapen 

och expertisen och bara behöver utveckla den verksamhet som de redan har.   

 

”Vi söker ju kommunbidrag med det är mycket svårt att få” (informant nr1).  

 

Det är viktigt att frivilliga organisationer inte tar över det som kommunen tappar på grund av 

indragningar tycker informant nr 1, utan de skall vara de som arbetar opinionsbildande och 

påpeka för kommunen att det åligger kommunen att utföra dessa uppdrag enligt svensk 

lagstiftning.   

 

Precis som Blennberger (1993) påpekar ser den frivilliga organisationen sig själva som 

pionjärer och föregångare, man vill väcka det ”dåliga samvetet” och man ser helst att den 

offentliga sektorn efterhand tar över arbetet.  Men samtidigt vill man inte att kommunen skall 

ta över arbeten utan att de skall få pengar att göra det som man från början ansåg att 

kommunen borde göra. Man vill alltså vara en ersättning till det offentliga vilket är ovanligt 

inom frivilliga organisationer. Detta säger Blennberger (1993) snarare vara i intresse hos 

förespråkare av privatisering av verksamheter. Enligt Blennberger (1993) har ofta inte 

frivilliga organisationer dessa ambitioner då det skulle innebära en försämring av välfärden 

när offentliga insatser skulle ersättas av frivilliga organisationer.  

 

I samma kommun som precis nämnts har dessutom kommunen en egen besöksverksamhet. 

Informanten anser att det är jättebra att kommunen arbetar med detta men anser också att det 

är en skillnad på att vara kommunal frivillig och icke kommunal frivillig,  

 

”… men om jag då som kommunal frivillig går hem till någon och ser att kanske 

hemtjänsten inte utför sina åtagande så som sig bör, vem skall jag då vara lojal 

mot så att säga, man kan ju ställas inför en sådan situation så att man kritiserar 
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sin egen verksamhet och då är man inte en oberoende röst utifrån. Det ser jag 

som ett problem” (informant nr 1).      

 

Detta sammanfaller inte med ett av Röda Korsets ledmotiv att kunna påverka opinionen för att 

tillsammans förändra det som Röda Korset anser staten måste åtgärda eller vad Röda Korset 

anser åligger staten att ta han om (Redcross.se 2010-03-07).  

Informant nr 1 påpekar även vikten för att kunna påverka är att ha en trovärdig organisation 

bakom sig och att Röda Korset är en sådan trovärdigt organisation,  

 

”Jag tror att Röda Korset har en annan kraft, om man ser att kommunen inte 

fullföljer sina åtagande är det lättare för en oberoende frivillig att påpeka 

problemet och i kritiken ha hela Röda korset bakom sig som stöttar”(informant 

nr1) .  

 

Informant nr 2 menar att det har blivit allt vanligare med kommunalt friviligt arbete, och då 

kanske främst när det gäller arbete med äldreverksamhet. Hon anser att det har blivit en trend 

hos kommunen att framhålla egna frivilliga, och det kan de göra fritt så länge det fungerar bra 

men precis som informant nr1 säger krävs det en anställd. Vidare menar hon att Röda Korset 

ställer större krav på sina frivilliga än de gör inom kommunen.  

 

”Vi ställer krav på tystnadsförbindelse, det är inte juridiskt bindande men ändå, 

man skall inte yppa något om de människor som man kommer i kontakt med. 

Men allt frivilligt arbete är hedervärt” (informant nr2).  

 

Hon tycker dock att skillnaden mellan den här typen av frivilligverksamhet och Röda Korsets 

frivilliga verksamhet är att de som söker sig till oss väljer själva och de som är inom 

kommunen blir tilldelade en uppgift kanske och då långtidsarbetslösa som behöver 

arbetsträna.  

”Då kanske de blir tilldelade en uppgift som de varken vill eller passar för att 

göra. Och sen när pengarna tar slut får Röda Korset ta över” (informant nr2). 

 

Informant nr 2 säger att det finns ingen konkurrerande verksamhet som Röda Korset har men 

däremot samverkan mellan olika verksamheter. Speciellt med migrationsverket eftersom 

Röda Korsets arbete med invandrare och flyktingar är väldigt omfattande. Röda Korsets 
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Behandlingscenter för tortyr och krigsskadade är ett typiskt sådant samarbete. Kommunen har 

egen liknande verksamhet men stödjer Röda Korset ekonomiskt i sitt arbete. Informant nr 2 

anser att deras verksamhet är oerhört kompetent och framgångsrikt i både när det gäller 

ekonomi och när det gäller de omhändertagna.  

Blennberger (1993) menar att när en organisation ägnar sig åt verksamhet som kan ses som ett 

alternativ till det kommunala arbetet handlar det ofta om någon form av konkurrens. 

Behandlingscentret behandlar samma sjukdomar som den statliga motsvarigheten gör men de 

anser sig vara ett bättre alternativ. Det handlar inte längre om att vara en parallell resurs utan 

man skiljer sig på något vis från den befintliga verksamheten.   

5.5 Avantgarde  
Avantgarde kallar Blennberger (1993) den första kategorin. De frivilliga organisationerna ser 

gärna sig själva som avantgarde dvs. pionjärer och föregångare inom det sociala arbetet. Som 

tidigare nämnts vill man skapa opinion och väcka det dåliga samvetet. Den huvudsakliga 

tanken är att skapa en verksamhet som med tiden skall införlivas i det statliga sociala arbetet 

för att det skall kunna gagna alla. Organisationerna fungerar även som ombud och kan 

representera en viss grupp eller en enskild individ. 

Historisk sett så har röda korset varit en s.k. påtryckarorganisation och opinionsbildare. Man 

har uppmärksammat många sociala orättvisor som man skapat opinion kring och som sedan 

staten har tagit över. Många av dessa verksamheter finns än idag och tillhör nu det vardagliga 

samhället.  

 

”Röda korset startade färdtjänsten och badhus, man ansåg att hygien var ett 

problem och startade s.k. tvaghus som senare blev kommunala badhus” 

(informant nr1) 

 

Det finns mängder med historiska humanitära behov som Röda Korset har identifierat som 

sociala brister i samhället. Röda Korset har skapat verksamheter kring dessa behov som sedan 

välfärdssamhället har utvecklat och samhället har tagit över. Röda Korset har varit pionjärer 

på följande verksamheter: Sjuksköterskeskola, förlossningshem, ambulansflyg, skoltandvård, 

barnkolonier, allmänna bastubad, hemsamariter, färdtjänst, ”bryt isoleringen”, vård av 

tortyrskadade och mot hiv/aids. (Redcross.se 2010-03-09)  

Informant nr 1 berättar att det är mest historiskt som Röda Korset har varit med och skapat 

stora förändringar, numer går det inte till på riktigt på samma sätt;  
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”Processen är väldigt lång och vi väntar inte på att samhället skall ta över, utan 

startar verksamheten direkt” (informant nr1). 

 

Informant nr 2 tycker definitivt att Röda korset fortfarande är en opinionsbildare men på en 

annan nivå är förr.  

 

”Det märks främst inom flyktingområdet, där skriver vi promemorium och 

inlägg till olika instanser. Till exempel när det är nya lagförslag pågående där 

kan vi påverka mycket och påvisa felaktigheter ur vår synvinkel, sådant som vi 

tycker är ohumanitärt. Mycket av det som görs syns ju aldrig i media utan det 

förekommer lite grann på regeringsnivå” (informant nr2). 

 

Informanten tycker att det går att påverka och detta pågrund av Röda Korsets goda namn och 

rykte, att det är ett gott varumärke och att de är en neutral organisation. Påverkar gör man 

främst genom att skaffa namnunderskrifter.  

 

”Vi ser behoven i de människor vi möter i olika sammanhang, både vi 

tjänstemän och de frivilliga. Vi samlar på oss det vi ser och sedan för vi det 

vidare”(informant nr2) .  

 

Det kommer nya projekt hela tiden berättar informanterna. Man gör en samhällsanalys, något 

som heter LUKS; lokal utsatthet och kapacitetsstudie där varje kontor tittar på sin kommun, 

vilka som är behoven och vilka som är mest utsatta.  

 

”Man frågar sig om man skal jobba med de här behoven med de här utsatta, 

vad kan vi göra etc. Sedan kollar vi av med kommunen så att vi inte krockar om 

de har något projekt på gång och ibland samarbetar vi” (Informant nr 2). 

 

En annan social hjälp som Röda korset håller på att utveckla är s.k. tala svenska grupper. 

Dessa grupper är menat som ett komplement till SFI, Svenska För Invandrar. Röda korset 

anser att även efter SFI utbildningen finns det ett behov av att fortsätta tala svenska.  
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”Vi ser ju att många människor som kommer till Sverige, även om man har läst SFI så har 

man inte så många ställen att träna sin svenska på” (informant nr1) 

 

Informanten anser också att det finns andra organisationer i samhället som tillhandahåller så 

kallade tala svenska grupper men tror inte alla målgrupper täcks. Detta är ett projekt som när 

intervjun utförs inte har kommit igång än utan är fortfarande på planeringsstadiet.  

 

”Så är det alltid när Röda Korset startar en verksamhet, så ser man vilka 

människor som kan hamna eller har hamnat i utsatta situationer, och finns det 

någon annan som gör något för dem, annars går Röda Korset in och startar 

verksamhet”(informant nr1).  

 

Röda Korset handlar om att se andra grupper säger informanterna, det handlar hela tiden om 

att belysa de behov som finns i samhället och om det finns andra som gör något.  

Denna insats är en avantgardistisk men anses som ett komplement till den befintliga SFI 

undervisningen. Det är svårt att skilja dem emellan även om det är en insats som är ny, den 

finns inte i samhället och man anser att det finns ett stort behov av att starta detta projekt.  

Secondhandbutiken Kupan är ett annat projekt.  

 

”Det är en mötesplats med en second hand butik för att det helt enkelt skall vara 

enkelt att öppna dörren. Vi har många stamkunder som kommer varje dag för 

att prata bort en stund. För många är det ett dagligt mål att komma 

hit”(informant nr 1).  

 

Röda Korset håller på att öppna en till Kupan, s.k. mötesplats, men då främst med inriktning 

på barn och ungdomar. De är ett komplement, det gör att människor får en socialmötesplats. 

Men samtidigt arbetar man med att skapa nya projekt som man i samhället anser vara brist på. 

En mötesplats för unga kan ses som ett uppdrag som kommunen borde ta sig an. 

Sysselsättning för ungdomar är ett typiskt exempel på avantgarde, man ser ett starkt behov 

och vill starta ett projekt för att belysa bristen i samhället.  
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5.6 Alternativ 
Det finns en s.k. handikappgrupp som hjälper handikappade främst vid deras 

träningsbassänger. Man får hjälp att klä av sig och på sig och man hjälper dem ned i 

bassängen. Man har även handarbetsgrupper som verksamhet,  

 

”Det är främst en social verksamhet fast man säger att man tillverkar alster till 

försäljning i vår secondhand butik” (informant nr2).  

 

Informant nr 1 berättar om vikten av det sociala, många sitter hemma ensamma och har 

väldigt lite kontakt med omvärlden. Hon säger att detta främst gäller invandrarkvinnor som av 

olika skäl själva inte kommit ut på arbetsmarknaden. Detta är en otroligt viktig verksamhet 

och bidrar till att förstärka deras fysiska och psykiska hälsa.  

Informant nr 2 berättar att Röda Korset i region syd hade för avsikt att starta en verksamhet, 

en vårdcentral, som skulle kunna anses vara ett alternativ till de befintliga vårdcentralerna. 

Denna vårdcentral skulle ha en annorlunda inriktning;  

 

”Man tänkte inrikta den till specifikt äldre, men man ändrade den efter ett tag 

till att anpassa alla. Det skulle vara olika verksamheter. Dels ren Röda Korset 

verksamhet men även kanske lite zonterapi, en massage där man fokuserar på 

olika zoner på hela kroppen och lite mindfullness, så kallad medveten närvaro, 

att vara uppmärksam och medvetet sinnenärvarande. Sådant som finns i 

samhället men som inte finns traditionellt knytet till en vårdcentral. Men det 

blev inget, kanske lite för kontroversiellt, kanske något för framtiden” 

(informant nr2).   

  

Röda Korset ägnar sig väldigt lite åt social verksamhet som skulle kunna vara ett alternativ till 

det statliga sociala arbetet. Blennberger (1993) anser att när något ses som alternativ uppfattas 

det ofta som konkurrens till det befintliga. Alla tre informanterna hävdar bestämt att det inte 

förekommer någon form av konkurrens. Det skulle motverka deras syfte i samhället som 

snarare är att vara dels ett komplement till de verksamheter som redan finns, att täcka upp där 

staten inte räcker till, samtidigt som man vill skapa nya insatser som sedan staten skall ta 

över. Även om dessa gränser ofta är luddiga.  
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6. Sammanfattning och diskussion  
Syftet med uppsatsen var att belysa Röda Korsets sociala arbete genom Eric Blennbergers 

teori om hur frivilliga organisationer utför sin verksamhet i förhållande till staten och 

kommunen. Det går att läsa på Röda Korset på hemsidan att de vill vara ett komplement. Men 

utifrån det material och intervjuer jag utfört kan man se att organisationen antar inte bara 

rollen som ett komplement till kommunens sociala insatser utan gränsdragningen är diffusare 

än så. Blennberger (1993) menar att den rollfördelning som han talar om; avantgarde, 

komplement, alternativ och ersättning handlar om den intentionen som de frivilliga 

organisationerna har till den rådande samhälls situationen. Han menar också att det finns olika 

perspektiv på funktionerna som organisationen utför, något som Röda korset anser sig vara ett 

komplement till kan vara ett alternativ för brukaren. Till exempel kan Röda korsets centrum 

för tortyr och krigsskadade anses vara ett sådant fenomen. Röda Korset anser att deras 

verksamhet är ett komplement till kommunernas sociala arbete för tortyr och krigsskadade 

men för brukaren är det ett alternativ då de kan välja Röda Korset eller ett annat alternativ 

som till exempel staten tillhandahåller. Man har viljan till att vara ett komplement men blir ett 

alternativ. Men i många fall fungerar Röda Korset som ett komplement till det kommunala 

sociala arbetet, till exempel när det gäller hjälpen till hemlösa och missbrukare finns Röda 

korset där som ett komplement till sociala insatser. Man stödjer brukarna genom att erbjuda 

andra tjänster som kompletterar verksamheten, ex. sällskap och samtal utan underliggande 

agendor.    

 

I besöksverksamheten fokuserar man på att söka upp ensamma äldre som har ett stort behov 

av att få träffa människor och komma ut. Detta anses vara ett komplement till exempel 

kommunala hemhjälpen samt ett stöd till anhöriga som inte hinner med att besöka sina 

släktingar. Röda Korset ser det som ett komplement men informanterna vill att kommunen 

skall erbjuda liknande tjänster eftersom de anser att behovet är stort hos brukarna. Detta kan 

ses som ett avantgardistiskt tänkande men samtidigt vill inte informanten att deras insatser 

skall försvinna utan istället bli ett alternativ till det statliga arbetet. De belyser ett problem 

men vill inte riktigt lämna över det till kommunen och i detta fall blir verksamheten en 

ersättning som både kommun och brukare använder sig av. Kommunen räknar med dem och 

deras arbete och skulle Röda Korset till exempel få ersättning begränsas deras frihet i att 

bestämma hur arbetet ska se ut.  
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En annan avvikelse är anhörigverksamheten där kommunen tillsammans med frivilliga startat 

ett projekt, för att sedan lägga hela ansvaret på den frivilliga insatsen istället för tvärt om som 

man skulle kunna tänka sig, eftersom behovet uppenbarligen uppmärksammats både av 

kommunen och av frivilliga organisationer.  

Därför borde det vara tvärt om, att kommunen tar över arbetet. Röda Korset utför ett 

pionjärarbete, så kallat avantgarde, de belyser ett problem, startar ett hjälpprojekt, 

uppmärksammar och kallar in kommun och stat, men sedan tar inte kommunen över utan det 

blir Röda Korset som tar över. Trots att både kommunen och Röda Korset anser att behovet är 

tillräckligt stort för att satsa både energi och pengar. Ett socialt arbete med ett stort socialt 

behov för de inblandade. Röda Korset självständighet blir äventyrat och man arbetar för 

kommunen.  

 

Många olika aktörer kan starta en organisation som är helt utan offentlig insyn och kontroll, 

dessa organisationer kan i många fall bli en ersättning till det offentliga sociala arbetet. Detta 

är av stor relevans för det fortsatta offentliga sociala arbetets betydelse och hur det kommer 

att se ut i framtiden för den enskilde individen. Om kommunen väljer att förlita sig mer på 

frivilliga i form av frivilliga organisationer innebär det samtidigt att organisationernas 

möjlighet att ha en roll som avantgarde försvinner då kommunen ställer krav på hur arbetet 

ska vara. Röda Korset vill ha en roll som opinionsbildare, man pekar på områden som man 

önskar att kommunen också ska uppmärksamma, det finns en frustation över att det inte sker. 

Vad händer då? Röda Korset blir huvudansvarig för flera insatser i samhället och den 

avantgardistiska rollen och den opinionsbildande insatsen försvinner. Samtidigt blir insynen 

och kontrollen över det sociala frivilliga arbetet sämre. Vad innebär det? Man kan tycka att ett 

alternativ till kommunala insatser är ett bra fenomen då valmöjligheterna blir fler. Men det 

kan också innebära ett rättssäkerhetsproblem då individens rättigheter inte kan säkerställas.     

 

I vissa fall verkar de som att det på Röda Korset finns en önskan om att bara fungera som 

komplement eftersom man ser sig ha en annan form av expertkunskap och ett annat 

engagemang än det arbete som utförs kommunen. Man vill fungera som det lilla extra. De vill 

inte att deras arbete skall innebära att kommunen inte arbetar med vad de ska. Men alltför 

mycket samarbete med kommunen tummar på deras ursprungsidé.   

Det finns en uppfattning som frivillig att man har ett större engagemang än de kommunala 

arbetarna. Men man kan t.ex. inte påverka om det kommer olika frivilliga varje dag på besök 
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men på kommunen kan man bestämma t.ex. om kontinuitet i arbetet och man har kontroll 

över de som besöker och att de får och har de rättigheter som de har rätt till.     

Enligt Wijkström & Lundström (2002) är de frivilligas organisering inget som står högt på 

den dagliga politiska agendan utan fokusen ligger mer på förhållande mellan statens sociala 

arbete och den privata marknadens. Eftersom många frivilliga organisationer utför ett arbete 

som numera är väldigt fast förankrat i vårt samhälle och något som man räknar med i det 

vardagliga livet, vid katastrofer, vid sorg, och så vidare, borde staten kunna prioritera denna 

trend för att få möjlighet och förstärka dem om det behövs och begränsa om det av någon 

anledning missköts och utnyttjas. Speciellt ur ett rättsäkerhetsperspektiv.  

 

Något som jag har tänkt på under arbetets gång är hur luddiga och diffusa gränserna är mellan 

de olika kategorierna. Det verkar finnas en vilja att vara specialiserad inom vissa områden och 

därmed anta en roll som ett alternativ, att vara ett av många val för brukare, snarare än att 

endast komplettera befintlig verksamhet. Det finns inga tydliga gränser även om framförallt 

Röda Korset uttrycker en sådan vilja. Man vill vara en kompletterande insats i samhället men 

hamnar hela tiden i andra fack. Detta tolkar jag som att kommunen t.ex. utnyttjar 

organisationens välvilja och goda rykte. Röda Korset kan ju inte dra sig ur ett påbörjat arbete 

bara för att kommunen inte vill ta över. 

Jag anser att studien är intressant då vi, som kommer att arbeta med sociala frågor, kommer 

att komma i kontakt med frivilliga organisationer i vårt arbete. Det är bra att tänka på deras 

intentioner och hur de arbetar i förhållande till det befintliga kommunala arbetet. Det som jag 

tycker hade varit intressant vidare forskning är frivilliga organisationer och rättssäkerhet, 

kvalitetskontroll och ifrågasättande. Det finns en tydlig tendens att frivilliga organisationer 

ökar och organisationer som har hand om sjuka och svaga människor som kanske inte känner 

till sina rättigheter måste kunna kontrolleras av oberoende.  
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Bilagor	  
 
Intervju frågor: 
  
Vad för slags arbete utför Röda Korset? 
 
Utför ni uppdrag/uppgifter som kommunen har beställt? Vilka? Hur många? 
 
Vad för slags socialt arbete utför Röda Korset som kommunen/staten inte tillhandahåller? 
 
Finns det verksamhet som Röda Korset har som konkurrerar med kommunen? 
 
Historiskt sett har Röda Korset varit väldigt trendsättande när det gäller socialt arbete, som 
sedan staten tagit över. Tycker ni att det fortfarande är så? 
 
Är Röda Korset opinionsbildande? På vilket sätt? Inom vilka områden främst? Och hur?  

 


