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”Have the young members’ of Save the Children Sweden got increased possibilities to 

influence the organization since the founding of the youth-organization?” 

The purpose with the thesis is to investigate if the founding of a youth-organization by Save 

the Children Sweden has led to increased possibility for the young members to influence the 

organization. I have two research assignments; Did the norms and values in the organization 

change since the founding of a youth-organization? and Did the organization change 

politically since the foundation of a youth-organization and how? 

I have analyzed protocols from the general assembly between 1997 and 2008 and how the 

rules in the organization have changed over time. I have also interviewed four board members 

to get a more diversified view of how the board meetings proceed. To interpret the findings in 

the analysis I have used two organization theories, instrumentalism and institutionalism. The 

result is that the young members of the organization have got increased possibilities to 

influence the organization. Not mainly because they have five representatives in the general 

assembly and one representative in the committee, but because they are more visible now than 

they were before the founding of the youth-organization when they where only private 

members. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Jag har alltid varit intresserad av den typ av politiskt deltagande och organisation som inte 

sker genom traditionella politiska organisationer som partier eller myndigheter. Det politiska 

deltagande som uppstår ur mindre organisationer intresserar mig för att det ofta inte är lika 

tydigt nyttomaximerande. När exempelvis ett riksdagsparti står bakom en aktivitet verkar det 

ofta som att ett av målen med aktiviteten är att locka väljare och därigenom öka sitt 

inflytande. 

För att studera en sådan organisation har jag varit i kontakt med Rädda Barnens regionkontor 

i Karlstad och kommit fram till att det vore intressant att studera ifall bildandet av deras 

ungdomsförbund har ökat möjligheterna för deras unga medlemmar att påverka 

moderorganisationen. För att ytterligare precisera mig har jag valt att studera mötesprotokoll 

från Rädda Barnens riksmöten både före och efter bildandet av deras ungdomsförbund. Rädda 

Barnen har en vision om en värld som bland annat ”lyssnar till – och lär av – barn”1. Därför är 

det intressant att studera i hur hög grad de lever upp till sin vision inom den egna 

organisationen. Ämnesvalet kräver en betydligt bredare definition av politiskt deltagande och 

politik än vad som är traditionellt,2 eftersom den traditionella synen på politiskt deltagande är 

inriktad mot de politiska institutionerna. 

1.2 Syfte och perspektiv 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om de unga medlemmarna i Rädda Barnen3 fått ökad 

möjlighet att påverka moderförbundet, bland annat genom ökat inflytande i riksmötet och 

riksstyrelsen. I förlängningen handlar det även om att studera demokratiskt 

organisationsbyggande i praktiken och att studera en politisk organisation som inte uppstått ur 

ett politiskt parti eller statlig myndighet. Med utgångspunkt i instrumentell och institutionell 

teori har jag valt ett förklarande perspektiv. 

                                                 
1 Rädda Barnen. Kompassen – verksamhetsplan 2008. Sid 8. 
2 Se punkt 1.7.1 och 1.7.2 för definition av Politiskt deltagande och Politik. 
3 Se punkt 1.7.3 för definition av Unga medlemmar i Rädda Barnen. 
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1.3 Bakgrund 

Vid Rädda Barnens årsmöte år 2000 beslutade man om att satsa på de unga medlemmarna i 

organisationen. Barnkonventionen, som är central i Rädda Barnens arbete, säger bland annat 

att barn och unga har rätt till inflytande över sin situation.4 För att på ett trovärdigt sätt kunna 

arbeta för att barn och unga ska kunna påverka sin situation kände de som deltog vid mötet att 

det var viktigt att själva se till att de egna unga medlemmarna skulle ha möjlighet att påverka 

organisationen, något som inte fungerade fullt ut inom Rädda Barnen då den rådande 

strukturen tenderade att stänga ute de unga medlemmarna från beslutsprocessen.5 

Den första åtgärden som vidtogs var att anställa ungdomshandläggare som skulle stötta de 

unga medlemmarna att starta upp lokala projekt, de anordnade även utbildningar och några 

nationella projekt, ett av de projekten var Ellen som finns kvar än idag. Därtill höll Rädda 

Barnen nationella ungdomsmöten en gång om året med ungdomar från hela landet och knöt 

kontakter med Norska Redd Barna som sedan tidigare hade ett ungdomsförbund. Under ett av 

de mötena kom de fram till att de borde bilda ett ungdomsförbund även i Sverige. 

Ungdomsmötet fick Rädda Barnens riksstyrelse att lägga fram förslaget om ett 

ungdomsförbund på årsmötet 2002 där man tog beslut om att bilda en ny organisation för de 

unga medlemmarna.6 

Vid ungdomsmötet i september 2002 valdes en arbetsgrupp ut som skulle förbereda bildandet 

av förbundet som byggde upp informationskanaler och hur organisationen skulle se ut och 

vad man ville åstadkomma. Den 12 – 14 september 2003 hölls det konstituerande årsmötet 

och ungdomsförbundet var nu officiellt en egen självständig organisation. Ett medlemskap i 

ungdomsförbundet inkluderar dock även ett medlemskap i Rädda Barnen och att man har ett 

tätt samarbete mellan organisationerna. 7 

Idag har Rädda Barnens ungdomsförbund nästan 5000 medlemmar.8 Den som blir medlem i 

ungdomsförbundet blir per automatik medlem även i moderorganisationen. Båda 

organisationerna har representanter i varandras styrelser och ungdomsförbundet har rätt att 

delta i Rädda Barnens riksmöte med fem ombud. Förutom det håller de två organisationerna 

på med att arbeta fram en strategi för framtida samarbete och de bedriver flera gemensamma 

                                                 
4 UNICEF. FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009-12-16). Artikel 12 och 13. 
5 Rädda Barnens ungdomsförbund. Vår historia. (2009-11-19). 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Rädda Barnens ungdomsförbund. Om oss. (2009-11-22). 
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projekt, exempelvis Ellen och Allan, två jämlikhetsprojekt som riktar sig till ungdomar i 

årskurs åtta där man jobbar i samtalsgrupper. På lokal nivå samarbetar ungdomsförbundets 

lokalgrupper med moderorganisationens lokalgrupper.9 

1.4 Tidigare forskning 

Även om det har forskats mycket kring politisk organisation och politiskt deltagande, har jag 

inte hittat någon statsvetenskaplig forskning som riktat in sig på att studera 

frivilligorganisationer. Att jag inte hittat någon statsvetenskaplig forskning beror troligtvis på 

att ämnet traditionellt inte betraktas som politik. Vad jag har hittat är ett flertal sociologiska 

studier som bland annat handlat om i vilken utsträckning frivilligorganisationer hjälpt 

enskilda personer. Att jag inte hittat någon tidigare statsvetenskaplig forskning kring 

frivilligorganisationers organisation är en faktor som gör att ämnet blir extra intressant att 

studera, eftersom det handlar om något nytt.  

1.5 Forskningsfrågor 

Har de unga medlemmarna i Rädda Barnen fått ökade möjligheter att påverka 

moderorganisationen sedan ungdomsförbundets bildande? 

Valet av fråga beror på att jag är intresserad av vilken effekt den institutionella förändring 

som bildandet av ett ungdomsförbund innebär. För att precisera min övergripande 

forskningsfråga har jag valt att ställa följande frågor: 

- Har normer och värderingar i Rädda Barnen förändrats sedan bildandet av 

ungdomsförbundet och därmed ökat de ungas möjligheter till inflytande? 

- Har Rädda Barnen förändrats som politisk organisation sedan bildandet av et 

ungdomsförbund och hur har den förändringen sett ut? Exempelvis nya 

informationskanaler och kommunikationsmöjligheter, nya mötesplatser, beslutsarenor 

eller nätverk. 

1.6 Teori och metod 

För att mäta hur de unga medlemmarnas inflytande förändrats har jag studerat mötesprotokoll 

från Rädda Barnens riksmöten mellan 1997 och 2008, med nedslag var tredje år. Att jag valt 

den tidsperioden beror på att man år 2000 beslutade om att öka de unga medlemmarnas 

                                                 
9Rädda Barnens ungdomsförbund. Samarbeten. (2009-11-25). 
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inflytande i organisationen,10 därför är det intressant att studera både hur det såg ut innan det 

beslutet togs, hur det såg ut vid bildandet och hur det ser ut idag. Det jag har tittat på är 

representation i riksförbundet och riksmötet, samt rätt att nominera kandidater och att lägga 

motioner. Jag har även studerat Rädda Barnens stadgar och styrdokument, hur de ser ut idag 

och hur de förändrats över den tidperiod som jag studerat. De parametrarna har jag sedan 

jämfört när jag studerat mötesprotokoll och styrdokument i form av stadgar och 

verksamhetsinriktning. 

Förutom att analysera mötesprotokoll och styrdokument har jag att intervjuat personer i 

Rädda Barnens styrelse för att få en högre grad av förståelse för vad som förändrats och 

varför. För att få en jämn fördelning vad gäller ålder och kön har jag att pratat med en äldre 

man och en äldre kvinna, samt en yngre man och en yngre kvinna. Jag har även varit i kontakt 

med ordföranden i ungdomsförbundet, samt en lokalt aktiv medlem i Karlstad, Johanna Uddh, 

för att se om de delar styrelsens uppfattning. När jag intervjuat de som sitter i styrelsen har jag 

gjort telefonintervjuer. Eftersom de bor i skilda delar av landet var det inte praktiskt 

genomförbart att träffa dem personligen. Johanna Uddh som är verksam i Karlstad träffade 

jag däremot för intervjun. Tyvärr var det svårt att få till en tid för en telefonintervju som 

passade både mig och Sofia Zackrisson som är ordförande i ungdomsförbundet, varför jag 

skickade frågor till henne via e-post. Att jag valde att skicka frågorna till henne via e-post, 

hellre än att helt låta bli att intervjua henne, beror på att jag ansåg att det var viktigt att få 

hennes syn på styrelsearbetet och hur samarbetet mellan organisationerna fungerar. 

De resultat som jag kommit fram till har jag tolkat med hjälp av den institutionalistiska och 

den instrumentella teoribildningen, den del av den institutionalistiska teorin som jag använt är 

det kulturella perspektivet. Det som är intressant att studera är vilken effekt den 

organisationsförändringen haft för de unga medlemmarnas möjlighet att påverka. Där borde 

institutionalism och instrumentalism vara passande teoribildningar, eftersom den handlar om 

av samspelet mellan organisation och individ.11 Till min hjälp att konkretisera de 

organisationsteoretiska ansatserna har jag valt att använda mig av en bok som heter 

Organisationsteori för offentlig sektor (2005). Den är skriven av fyra norska statsvetare som 

velat utveckla organisationsteori ur ett perspektiv som grundar sig på offentlig verksamhet. 

Det perspektivet känns relevant även vid en vid en studie av en organisation som Rädda 
                                                 
10 Rädda Barnens ungdomsförbund. Vår historia. (2009-11-19). 
11 Lowndes, Vivien. Institutionalism. Marsh, David, Stoker. Gerry (red). Theory and methods in political 
science. Palgrave Macmillan. New York 2002. Sid.91. 
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Barnen, eftersom de genom att fokusera på offentlig verksamhet riktar in sig på den typen av 

organisation som inte drivs enbart av vinstmaximering12, något som passar in även på Rädda 

Barnen. 

Boken tar upp tre organisationsteoretiska ansatser; den instrumentella, den kulturella och 

mytperspektivet, de två senare ansatserna är institutionella perspektiv. I min undersökning har 

jag valt att använda mig av den instrumentella och den kulturella ansatsen. Den instrumentella 

teorin fokuserar på hur man förändrar reglerna i en organisation för att uppnå sina mål; Hur 

reglerna i en organisation ser ut, hur de tolkas, hur de förändras och hur de påverkar 

individernas handlande.13 Det kulturella perspektivet fokuserar på det stigberoende och de 

normer och informella regler som finns i alla organisationer. Att det perspektivet är 

användbart vid en studie av vad som förändrats sedan bildandet av ungdomsförbundet beror 

på att det ger mig ett verktyg att förklara de förändringar som skett och de som man kanske 

trodde skulle ske, men som ännu inte skett. Till skillnad från det instrumentella perspektivet 

tar det kulturella perspektivet hänsyn till den seghet som finns när man ska förändra beteendet 

hos de som jobbar inom en organisation.14 

1.7 Nyckelbegrepp 

I texten har jag använt mig av några centrala begrepp. För att undvika oklarhet kring vad som 

menas kommer jag här att definiera de mest frekvent använda begreppen. 

1.7.1 Politiskt deltagande 

Jag har valt att använda mig av Tommy Möllers definition av politiskt deltagande som han 

använder sig av i Svensk politisk historia där han definierar politiskt deltagande som 

”handlande som syftar till att påverka kollektiva angelägenheter”.15 

Valet av den breda definitionen beror på att mitt uppsatsämne tar upp ett område som 

traditionellt inte betraktas som politik. Den traditionella synen på politik och politiskt 

deltagande är mer inriktad på de traditionella politiska institutionerna som kommuner, riksdag 

och diverse myndigheter. Enligt den synen har man betraktat politiskt deltagande utifrån vad 

                                                 
12 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. Organisationsteori för offentlig sektor. 
Kristianstad. Kristianstad boktryckeri. 2005. Sid. 3f. 
13 Ibid. Sid 32. 
14 Ibid. Sid 52f. 
15 Möller, Tommy. Svensk politisk historia, strid och samverkan under tvåhundra år. Lund, Studentlitteratur. 
2008. Sid 9. 
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medborgarna gör inom de institutionella ramarna, exempelvis allmänna val och 

folkomröstningar. 

Jag menar i likhet med Tommy Möller att politiskt deltagande är mycket mer än att medverka 

vid allmänna val. Därför har jag valt att använda mig av hans mycket bredare definition som 

även inkluderar den typen av handlingar som organiseras genom ideella organisationer som 

Rädda Barnen och deras ungdomsförbund. Dessutom kan jag med den definitionen betrakta 

även samspelet mellan moderförbundet och ungdomsförbundets medlemmar som politiskt 

deltagande eftersom man även inom organisationerna kan känna ett behov av ”att påverka 

organisationernas (författarens anm.) kollektiva angelägenheter”16. 

1.7.2 Politik 

Att jag valt att ta med politik som ett begrepp beror på att det inte är självklart att betrakta 

mitt uppsatsämne som politiskt, varför jag redan i ett tidigt skede vill föra en diskussion om 

det ämne som jag valt är politiskt eller ej. 

Enligt en snävare definition handlar politik enbart om ”offentlig beslutsaktivitet och de ramar 

som leder individers och gruppers handlingar fram till offentliga beslut”,17 med andra ord 

enbart det som sker genom de politiska institutionerna. Med den definitionen räknas inte mitt 

uppsatsämne som politiskt intressant och jag har därför valt en betydligt bredare definition av 

politik som säger att ”politik är alla sociala förhållanden som innebär makt, styrning och 

auktoritet”18. Den definitionen passar mycket bra, eftersom en studie av representation och 

inflytande i Rädda Barnens riksmöte och styrelse handlar om just makt, styrning och 

auktoritet. 

1.7.3 Unga medlemmar i Rädda Barnen 

Med unga medlemmar har jag valt att använda mig av samma åldersgräns som gäller för 

medlemskap i ungdomsförbundet, 7-25 år.19 Att jag valt samma åldersgräns som 

ungdomsförbundet har beror på att ungdomsförbundet idag har rätt att lägga motioner till 

riksmötet20, samt att man har rätt att utse fem av ombuden i riksmötet21 och en ledamot i 

riksförbundets styrelse.22 

                                                 
16 Ibid. 
17 Østerud, Øyvind. Statsvetenskap, introduktion i politisk analys. Stockholm. Natur & Kultur 2002. Sid. 15. 
18 Ibid. 
19 Rädda Barnens ungdomsförbund. Om oss. (2009-11-22). 
20 Rädda Barnen. Stadgar. 2008. Sid. 12. 
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1.7.4 Organisation 

Det instrumentella perspektivet lägger stor vikt vid organisationer. Av den anledningen kan 

det behövas en tydlig definition på vad en organisation är. Jag har valt att använda mig av en 

definition av organisationer som ”en planmässigt inrättad sammanslutning av människor med 

syftet att nå angivna mål”23. Att jag valt den definitionen beror på att den passar bra in i det 

instrumentella perspektivet som ser organisationer som instrument för att uppnå uppsatta mål. 

1.8 Validitet och reliabilitet 

Eftersom jag undersökt om de unga medlemmarna i Rädda Barnen fått ökad möjlighet att 

påverka moderförbundet efter ungdomsförbundets bildande, uppfattar jag det som att de 

mötesprotokoll och styrdokument som jag kommer att studera kan ge en bra bild av hur 

möjligheterna att påverka har förändrats. Att det handlar om källor som är nära i både och rum 

ökar trovärdigheten. 

För att få en mer nyanserad bild av händelseutvecklingen har jag valt att intervjua några av de 

som sitter i styrelsen eftersom de har en position där de har inblick i hur organisationen 

fungerar och hur mötena går till. För att kompensera för tendens i form av ålder och kön har 

jag intervjuat en äldre och en yngre man, samt en äldre och en yngre kvinna. Eftersom 

styrelsen består av 13 personer med rösträtt borde jag kunna få en nyanserad bild om jag 

intervjuar fyra av dem. Jag har även intervjuat två medlemmar i ungdomsförbundet för att se 

ifall de delar styrelsens uppfattning. De i ungdomsförbundet som jag intervjuat är 

ordföranden, eftersom hon har en position där hon har god överblick över hur samarbetet 

fungerar, och en lokal medlem i Karlstad, Johanna Uddh, eftersom det kan vara bra att prata 

med någon som inte har någon direkt koppling till styrelsen. 

Den valda teorins validitet kan alltid diskuteras och de flesta frågor kan lösas med mer än en 

teori. Jag har dock valt att utgå från den två organisationsteorier; instrumentella teorin och det 

kulturella perspektivet, även kallad institutionell teori. Med tanke på att undersökningen 

kretsar kring hur en institutionell förändring förändrat aktörernas beteende anser jag att det är 

en relevant teoribildning, eftersom institutionalismen kännetecknas just av att vilja studera 

                                                                                                                                                         
21 Ibid. Sid. 11. 
22 Ibid. Sid. 18. 
23 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum. Organisation - att beskriva och förstå organisationer. Malmö. 
Liber. 2007. Sid. 11. 
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samspelet mellan individ och institution.24 Att den instrumentella teorin är intressant beror på 

att jag vill studera den formella strukturen och där passar det instrumentella perspektivet in 

bra, eftersom det fokuserar just på de formella möjligheterna.25 För att kunna ge en förklaring 

till varför utvecklingen sett ut som den gjort är det kulturella perspektivet relevant, eftersom 

det ger ett verktyg till att förstå bakomliggande orsaker till förändringar i den formella 

strukturen.26 

1.9 Disposition 

Efter inledningskapitlet har jag valt att utveckla de två organisationsteoretiska ansatser som 

jag utgått från för att ge läsaren en gedigen teoretisk grund att stå på. Det andra kapitlet består 

av två delar där den första delen tar upp den instrumentella teorin och den andra delen det 

kulturella perspektivet. I det tredje kapitlet beskrivs hur Rädda Barnen är organiserat. I det 

kapitlet har jag även intervjuat fyra personer i Rädda Barnens styrelse, samt ordföranden i 

ungdomsförbundet för att få en mer nyanserad bild av hur styrelsearbetet fungerar än det går 

att läsa sig till i stadgarna. 

Kapitel fyra tar upp utvecklingen inom Rädda Barnen mellan 1997 och 2008. Kapitlet är 

uppdelat i tre delar; Den första beskriver vad som hänt på Riksmötena under den aktuella 

tidsperioden med nedslag var tredje år och den andra delen tar upp de strukturella 

förändringar som skett vad gäller stadgar och verksamhetsinriktning. Den tredje delen tar upp 

vad de i Rädda Barnens styrelse, inklusive ungdomsförbundets representant, som jag 

intervjuat anser att ungdomsförbundet har för funktion. Där tar jag även med vad Johanna 

Uddh som är en lokal medlem i Karlstad anser om hur samarbetet mellan organisationerna 

fungerar. Därefter kommer slutsatsen där jag gör ett försök att knyta ihop teori med empiri 

och sedan beskriver de förändringar som skett mellan 1997 och 2008 för att se om det går att 

förklara varför händelseutvecklingen sett ut som den gjort. 

                                                 
24Lowndes, Vivien. Institutionalism. Marsh, David, Stoker. Gerry (red). Theory and methods in political science. 
Palgrave Macmillan. New York 2002. Sid. 91. 
25 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. Organisationsteori för offentlig sektor. 
Kristianstad. Kristianstad boktryckeri. 2005. Sid. 32. 
26 Ibid. Sid. 52. 
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2. Två organisationsteoretiska ansatser 

Organisationsteori handlar om hur individer påverkas av organisationers utformning. Hur 

deltagandet i hur organisationen styrs påverkas av hur reglerna ser ut och vilka formella och 

informella möjligheter som individen har att lägga förslag till förändringar och att vara med 

när beslut tas.27I det här kapitlet kommer två organisationsteoretiska ansatser att beskrivas: 

den instrumentella teorin och det kulturella perspektivet inom institutionalismen. 

2.1 Den instrumentella teorin 

I den institutionella teorin ses organisationer som redskap för att uppnå vissa mål och att 

organisationer utformas efter vad som ska uppnås, samt att de individer som är verksamma i 

organisationen handlar målrationellt. Enligt den instrumentella teorin styrs individernas 

handlande i organisationen av hur organisationsstrukturen ser ut.28 

2.1.1 Målrationellt handlande 

Målrationellt handlande bygger på fyra beståndsdelar; problemformulering, alternativ, 

konsekvenser och beslutsregler. Vid problemformuleringen utgår man ofta från vad målet 

med organisationen är och hur långt från det målet man befinner sig. Därefter bestämmer man 

sig för vad man vill uppnå. Efter att man bestämt sig för vad man vill uppnå ser man över 

vilka alternativ som finns tillgängliga och hur man har möjlighet att handla för att uppnå sitt 

mål. När man ser över sina alternativ ser man över vilka konsekvenser de olika alternativen 

innebär och vilket alternativ som innebär störst måluppfyllande och vilka negativa 

konsekvenser de innebär. Förutom att se över vilka konsekvenser olika alternativ innebär 

behöver man även ta hänsyn till hur beslutsreglerna ser ut samt hur man ska gå tillväga för att 

ta beslut om vilket alternativ som ska väljas.29 

En förutsättning för att målrationellt handlande ska fungera är att organisationen i fråga har 

tydliga mål för verksamheten och att man har full insikt i vilka alternativ som finns att tillgå 

samt vilka konsekvenser de innebär.30 Dock är det inte ovanligt att organisationer har otydliga 

mål och att man inte har tillräckliga resurser för att ta fram en fullständig bild över vilka 

alternativ som finns att tillgå och vilka konsekvenser de innebär. Därför tvingas man ta beslut 
                                                 
27 Lowndes, Vivien. Institutionalism. Marsh, David, Stoker. Gerry (red). Theory and methods in political 
science. Palgrave Macmillan. New York 2002. Sid. 91. 
28 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. Organisationsteori för offentlig sektor. 
Kristianstad. Kristianstad boktryckeri. 2005. Sid 32. 
29 Ibid. Sid 34. 
30 Ibid. Sid 34. 
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som inte innebär maximal måluppfyllelse utan tillräcklig måluppfyllelse. Man tar fram ett 

begränsat antal alternativ med ofullständig information om dess konsekvenser och väljer 

sedan det som tycks ge tillräckligt hög grad av måluppfyllelse.31 

2.1.2 Olika organisationsstrukturer 

Tom Christensen m.fl. skriver i Organisationsteori för offentlig sektor (2005) om formell 

organisationsstruktur, hur en struktur är uppbyggd av regler och normer för hur uppgifter ska 

eller utföras och vem som ska utföra dem. Författarna till boken menar att organisationer är 

sammansatta av positioner och underenheter som i sin tur kan vara en del av större enheter. 

En vanlig form av organisationsstruktur är den byråkratiska strukturen med tydlig hierarki och 

väl utvecklade rutiner och arbetsfördelning.32 

Även om det är vanligt med någon typ av hierarki inom organisationer finns det en mängd 

olika varianter av hur den hierarkin ser ut. En av varianterna är den kollegiala strukturen där 

en styrelse antingen kompletterar eller ibland till och med ersätter den högsta ledningen i en 

organisation, en struktur som stämmer väl överens med hur regeringen i Sverige arbetar. En 

annan form av organisationsstruktur är matrisstrukturen där en enhet eller position är 

underställd flera enheter samtidigt.33 Förutom de organisationer som är bestående över tid 

finns det även de som bara finns en begränsad tid, så kallade tillfälliga organisationer. Det 

kan vara att ett departement tillsätter en arbetsgrupp för att utreda en viss fråga, exempelvis 

vilka alternativ som finns att tillgå innan man tar ett beslut. Ett annat exempel är 

projektorganisationer som bildas för att genomföra en konkret uppgift.34 

Ett annat sätt att skilja organisationsstrukturer åt är graden av komplexitet, hur många 

positioner och underenheter en organisation rymmer och hur förbindelserna ser ut mellan 

dem. Vanligt, men inte allmängiltigt, är att en organisations komplexitet är beroende av dess 

storlek, ju större organisation desto högre grad av komplexitet.35 

De som verkar inom en formell organisationsstruktur innehar, enligt den instrumentella 

teorin, en formell position som talar om vad som förväntas av den person som har en viss 

position. Något som är bra att ha i åtanke är att förväntningarna på den personen är 

opersonliga och baseras helt på vilken position personen har, oavsett vem som råkar inneha 
                                                 
31 Ibid. Sid. 35. 
32 Ibid. Sid. 33. 
33 Ibid. Sid. 38. 
34 Ibid. Sid. 39. 
35 Ibid. Sid. 39. 
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den. Förväntningarna på den positionen bygger på vilka formella möjligheter den positionen 

ges i den aktuella organisationsstrukturen och vilka arbetsuppgifter som den knyts till.36 

I organisationer struktureras arbetsuppgifterna ofta upp i olika avdelningar. Hur man väljer att 

strukturera upp en organisation varierar. Dock är det fyra varianter som dominerar; att dela 

upp organisationen efter arbetsuppgift (ändamålsprincipen), att dela upp den efter vilken del 

av befolkningen de olika uppgifterna berör (klientprincipen), att dela upp den efter vilken 

process uppgifterna är en del av (processprincipen) eller att man helt enkelt delar upp 

organisationen efter var de utförs geografiskt (geografiprincipen). Det innebär att alla 

arbetsuppgifter som utförs i samma del av landet tillhör samma avdelning.37 

Förutom organisationsstruktur finns det enligt den instrumentella teorin ytterligare en faktor 

som spelar stor roll för hur de som är verksamma inom en organisation handlar: regler och 

procedurer. De talar om vem som har rätt eller skyldighet att utföra vissa uppgifter, vem som 

har rätt att komma till tals och vem som har rätt att vara med och besluta i olika frågor. Regler 

och procedurer påverkar även vilka mål och värderingar man ska lägga vikt vid, vilken typ av 

handlingsalternativ som är möjliga, hur olika konsekvenser värderas och hur valet av 

handlingsalternativ ska gå till. När samma typ av uppgift gjorts ett flertal gånger börjar ett 

handlingsmönster växa fram, rutiner. De knyter samman problem med handlingsalternativ 

utan att man behöver göra en fullständig utvärdering av alla alternativ och dess 

konsekvenser.38 

2.1.3 Organisationsstrukturens betydelse 

Hur stor vikt som läggs vid arbetsfördelning och rutiner och hur det är utformat påverkar 

tydligt beslutsbeteendet inom organisationen. Det begränsar individens handlingskapacitet, 

möjlighet att delta i beslutsprocessen och möjligheten att rationellt kalkylera och jämföra 

handlingsalternativ. Dessutom förses de som verkar inom organisationen med begränsade mål 

och filtrerad information om handlingsalternativ och dess konsekvenser. Starka rutiner 

tenderar att förskjuta fokus vid individuellt beslutsfattande från problemlösning till 

regelföljande. Dock erbjuder det en möjlighet för organisationen som helhet att förverkliga 

                                                 
36 Ibid. Sid. 36. 
37 Ibid. Sid. 37f. 
38 Ibid. Sid. 41. 
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sina mål. På organisationsnivå kan målrationaliteten stärkas av ökad struktur, även om alltför 

hög grad av struktur kan leda till motsatsen.39 

Valet av organisationsstruktur får ofta konsekvenser för hur arbetsuppgifterna utförs. Om en 

organisation struktureras efter ändamålsprincipen innebär det vanligtvis en högre grad av 

standardisering än om organisationen struktureras efter geografiprincipen. Att strukturera en 

organisation efter processprincipen kan leda till att fokus förflytas från målet med uppgiften 

till genomförandet, medan organisationer strukturerade enligt klientprincipen tenderar att i 

högre grad låta olika åtgärder sättas in i ett större sammanhang.40 

Något som är viktigt att ta hänsyn till när man studerar organisationers handlande och struktur 

är vilken omgivning den existerar i, samt hur andra organisationer agerar och vilka lagar och 

regler man måste ta hänsyn till. En organisations handlingsutrymme beror till stor del på yttre 

faktorer. Det kan handla om att andra organisationers handlande begränsar vilka 

handlingsalternativ som är aktuella eller att de kan bidra med kunskap om handlingsalternativ. 

Om båda organisationerna agerar inom samma område påverkar de varandra när de agerar och 

det egna handlandets konsekvenser beror även på hur den andra organisationen handlar. Ett 

sådant förhållande kan lätt leda till en intressekonflikt mellan de båda organisationerna, eller 

mellan olika avdelningar inom samma organisation.41 

En intressekonflikt av det slaget kan i princip lösas på fyra sätt: att bilda en Dominerande 

koalition för att få tillräckligt stor genomslagskraft, att förhandla och komma fram till en 

kompromiss där man tar hänsyn till varandras intressen, sekventiell uppmärksamhet om mål 

vilket innebär att man uppnår målen efter hand och därigenom undviker en konfrontation 

något som tenderar att minska intresset för konsistenta lösningar, och lokal rationalitet där 

varje enhet får avgränsade mål och möjlighet att agera med mycket mindre hänsyn till vad de 

andra gör.42 

I den instrumentella teorin innebär styrning att förhållanden som påverkar möjligheterna till 

måluppfyllelse förändras. Det kan exempelvis handla om att organisationsledningen utformar 

eller förändrar organisationsstrukturen, att ledningen försäkrar sig om analyskapacitet och rätt 

                                                 
39 Ibid. Sid. 36. 
40 Ibid. Sid. 40. 
41 Ibid. Sid. 43f. 
42 Ibid. Sid. 44. 
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att delta genom utformande av den formella organisationsstrukturen. Det kan även handla om 

att reglera andra aktörers möjlighet att delta och vilka handlingsalternativ man ger dem.43 

Vad som får ett hierarkiskt system att fungera, att den underordnade finner sig i att lyda den 

överordnade, kan enligt den instrumentella teorin bero på ett flertal faktorer. Det kan 

exempelvis vara egenintresse, att det gynnar den enskilda individen att hålla sig till de 

existerande reglerna eftersom det troligtvis är bra för karriären, eller att betoningen på 

opersonliga positioner istället för individer leder till att de som är verksamma inom en 

organisation skiljer på privata mål och organisationens mål och därmed uppfattar det som sin 

plikt att göra vad som förväntas av den position man tillhör.44 

En grundläggande värdering i den instrumentella teorin är målrationalitet. Typen av 

organisationsstruktur beror enligt den teorin på vilken struktur som bäst uppfyller målet med 

organisationen. Man ser organisationer som instrument eller redskap som skapas och anpassas 

för att på bästa sätt nå önskat resultat.45 De enskilda individernas handlande inom 

organisationen bygger på vad som är målrationellt utifrån existerande rutiner och regler vad 

gäller deras formella position inom organisationen.46 

2.2 Den institutionella teorin – det kulturella perspektivet 

Medan den instrumentella teorin riktar in sig på formella regler och procedurer tar det 

kulturella perspektivet hänsyn till informella regler och normer. Vid sidan av de formella 

reglerna växer det, enligt det kulturella perspektivet, fram informella normer och värderingar. 

Det får till följd att organisationen blir mindre flexibel och därmed inte lika lätt anpassar sig 

till nya situationer samtidigt som den blir mer komplex, dock är det vanligt att de informella 

normer och värderingar som växer fram leder till en ökad social gemenskap i organisationen 

vilket ofta leder till att den får lättare att lösa uppgifter.47 De informella normerna kan hjälpa 

till att samla och integrera de som verkar inom organisationen och sätta upp etiska ramar för 

hur man kan handla. Det i sin tur skapar förutsättningar för gemensamma värderingar och 

ömsesidig tillit inom organisationen.48 

                                                 
43 Ibid. Sid. 47f. 
44 Ibid. Sid. 36. 
45 Ibid. Sid. 34. 
46 Ibid. Sid. 42. 
47 Ibid. Sid. 52. 
48 Ibid. Sid 54. 
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Inofficiella normer och värderingar kan vara svårt att få grepp om, de flesta som börjar jobba i 

en befintlig organisation har troligtvis känt av att det tar ett tag innan man lärt sig hur kulturen 

ser ut, så kallad socialisering. Därför finns det ett flertal olika metoder inom det kulturella 

perspektivet för att fånga upp de informella normerna och värderingarna. En vanlig metod är 

att intervjua någon som arbetat inom organisationen en tid och därmed hunnit skaffa sig 

kunskap om hur organisationskulturen ser ut. En annan metod är att studera de fysiska 

symboler som organisationen använder sig av. Tom Christensen m fl. tar som exempel att de 

flesta offentliga organisationer som har en klar serviceprofil använder symboler som 

signalerar öppenhet och tillmötesgående, medan de organisationer som har kontrolluppgifter, 

exempelvis polisen, använder sig av symboler som signalerar auktoritet.49 

2.2.1 Lämpligt beteende 

En central del i det kulturella perspektivet är vilket beteende som anses vara lämpligt. Till 

skillnad från den instrumentella teorin är det inte nödvändigtvis en grundlig utvärdering av 

möjliga handlingsalternativ och dess konsekvenser, istället utgår man från tre frågor som 

kopplar ihop situation och identitet. Den första frågan handlar om igenkännande, ifall 

problemet är lätt att lösa och ifall det finns tydliga rutiner för hur det ska hanteras eller om 

problemet är komplicerat och att det saknas rutiner. Den andra frågan handlar om identitet, 

hur väl stämmer min identitet överens med institutionens identitet och vilken är viktigast? 

Den tredje frågan handlar om handlingsregler, vad förväntas jag göra och vad förväntas 

institutionen göra? Det handlar om att koppla ihop organisationens och sin egen identitet med 

den aktuella situationen och de handlingsregler som man har att följa. I teorin innebär 

konsistenta regler och identiteter att den kopplingen är enkel att göra.50 

Lämpligt beteende är beroende av en normativ och institutionell grund som varierar beroende 

på vilka värden som varit centrala när organisationskulturen vuxit fram. Det kan vara alltifrån 

rationell nyttomaximering till att man hellre velat fokusera på likhet och allmännytta. 

Bakgrunden till hur man kopplar ihop situation med identitet kan även den variera. Det kan 

vara erfarenhet, det vill säga att man lärt sig hur man bör handla i en viss situation. I det fallet 

handlar det om ett institutionellt minne som förmedlas till de som är nya i organisationen. I 

komplexa situationer kan kopplingen ske utifrån vilken kategori problemet tillhör och vilka 

värderingar som prioriteras inom ett visst område. För att spara tid kan man även göra 

                                                 
49 Ibid. Sid. 53. 
50 Ibid. Sid. 55f. 
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kopplingen utifrån hur man nyligen agerat. Den metoden är tids- och resurseffektiv eftersom 

man handlar likadant som man gjort tidigare. Ytterligare en metod är att man utgår från andra 

aktörers erfarenhet. I offentliga organisationer är det vanligt att man studerar hur en 

förändring genomförts och hur den fungerat i andra länder som står oss nära kulturellt och 

utifrån det bildar sig en uppfattning om hur man bör handla.51 

2.2.2 Hur organisationskultur växer fram 

Den dominerande synen på hur organisationskultur uppstår är att den gradvis växer fram 

genom en naturlig utvecklingsprocess där organisationen anpassar sig till yttre och inre 

krav.52 En annan dominerande uppfattning inom det kulturella perspektivet är att institutioner 

präglas av stigberoende. Man menar att de värderingar och normer som är aktuella vid tiden 

för bildandet kommer prägla organisationen under en väldigt lång tid. Även de val som görs 

vad gäller målgrupp och vilken typ av expertis man satsar på kommer vara mycket svåra att 

ändra, även om omgivningen förändras. Om man tittar på institutionerna ur ett instrumentellt 

perspektiv betyder det att institutionerna kommer att bli ineffektiva om de inte är tillräckligt 

anpassningsbara. Ur ett kulturellt perspektiv är det dock möjligt för en institution att leva kvar 

under lång tid även om institutionen blir ineffektiv.53 

Fördelarna med stigberoende är att de ger stabilitet och möjlighet att förutsäga vilka normer 

och värderingar som värderas, vilket underlättar för dem som är verksamma inom 

organisationen. De får lättare att koppla ihop situation med identitet om de har liknande regler 

att förhålla sig till, vilket ökar effektiviteten. Nackdelarna är att organisationen får svårt att 

anpassa sig till hur problembilden förändras, vilket kan leda till stora skillnader mellan hur 

organisationskulturen ser ut och de externa problem som organisationen jobbar med. Om en 

organisation inte klarar av att förändra sig i tillräckligt hög takt kan det behövas något riktigt 

omvälvande för att den ska kunna leva kvar. Ett exempel ur Organisationsteori för offentlig 

sektor (2005) på en sådan händelse är när man på 1980-talet omorganiserade den dåvarande 

skolöverstyrelsen. Man ansåg att den dåvarande organisationen var så tyngd av gamla 

värderingar att man valde att inrätta en helt ny myndighet med liknande uppgifter för att göra 

sig av med de gamla värderingarna och börja om på nytt.54 

                                                 
51 Ibid. 55f. 
52 Ibid. Sid. 59. 
53 Ibid. Sid. 63. 
54 Ibid. Sid. 64. 
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De inre krav som skapar och förändrar organisationskulturen är i första hand de informella 

normer och värderingar som de individer som är verksamma inom organisationen, exempelvis 

olika erfarenheter eller social bakgrund, även deras utbildning och profession för med sig sina 

distinkta värderingar. När individer med olika värderingar och bakgrund samarbetar växer det 

med tiden fram en kultur som består av en blandning av deras respektive bakgrund och de 

arbetsuppgifter man utför.55 De yttre krav som påverkar organisationskulturen kommer ofta 

från närmiljön, i synnerhet de aktörer som man jobbar med eller är beroende av. Deras 

handlande påverkar i hög grad hur organisationskulturen utvecklas.56 

I flera studier av organisationskultur har man studerat organisationer utifrån en uppfattning att 

organisationskultur är något som kan manipuleras och skapas utifrån vilket resultat man vill 

uppnå. De menar att organisationskulturen kan styras av medvetna förändringar i den formella 

organisationsstrukturen. Ett exempel som tas upp i Organisationsteori för offentlig sektor 

(2005) är när Janne Carlzon, den dåvarande VD:n för SAS, testade att göra om den formella 

strukturen samtidigt som han gjorde om företagets grafiska profil och de symboler man 

använde utåt för att understryka en mer kommersiell attityd.57 

Centralt för det kulturella perspektivet är fokus på hur informella normer och värderingar 

bakas in i traditioner och organisationskulturer, något som de som är verkamma inom 

organisationen införlivar eller tar till sig i sitt dagliga arbete inom organisationen och 

interaktion med kollegor.58 Det kulturella perspektivet fokuserar även på organisationers 

stigberoende, hur organisationer är beroende av de val som gjordes och den konsensus som 

fanns vid bildandet av organisationen.59 

                                                 
55 Ibid. Sid. 60. 
56 Ibid. Sid. 60. 
57 Ibid. Sid. 60. 
58 Ibid. Sid. 28. 
59 Ibid. Sid. 63. 
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3. Om Rädda Barnen 

Svenska Rädda Barnen bildades 1919, sex månader efter att den första Save the Children-

organisationen bildats i England. Till en början riktade organisationen in sig på att hjälpa 

barn som for illa efter första världskriget. Fram till andra världskriget koncentrerade sig 

svenska Rädda Barnen på de barn som befann sig i Sverige, men när de efter kriget insåg hur 

många barn som for illa i andra delar av världen började de även i större utsträckning 

försöka hjälpa barn som inte bodde i Sverige. Sedan 1970-talet räknar sig Rädda Barnen som 

en modern biståndsorganisation och förutom det Rädda Barnen gör i Sverige lägger de stora 

resurser på barn i utvecklingsländer.60 Idag har Rädda Barnen i Sverige cirka 88 000 

medlemmar.61 

3.1 Organisationen 

Rädda Barnen är uppbyggt i tre organisationsled; riksförbund, distrikt och lokalföreningar. 

Varje distrikt och lokalförening är egna juridiska personer med eget ekonomiskt ansvar. 

Lokalföreningarna är ansvariga för den verksamhet som bedrivs på lokal nivå. Deras 

geografiska område bestäms av styrelsen i det distrikt de ingår i. Distriktens geografiska 

område bestäms av Riksförbundets styrelse. Riksförbundet består av medlemmarna i Rädda 

Barnen, organiserade i distrikt och lokalföreningar.62 Förutom de tre organisationsleden är 

Rädda Barnens ungdomsförbund en självständig del av Rädda Barnen, med eget juridisk och 

ekonomiskt ansvar.63 Organisationen är uppdelad i en ideell del, där bland annat 

lokalföreningar och distrikt ingår, och en tjänstemannadel. På riksförbundsnivå arbetar 

tjänstemännen i kansliet med att driva barnrättsfrågor och ansvarar för att organisationen har 

tillräckliga resurser, både personella och ekonomiska resurser för att driva Rädda Barnens 

frågor. Riksförbundet har även regionkontor runt om i Sverige som har till uppgift att stödja 

lokalkontoren och eventuella samarbetspartners i deras arbete.64 

Riksmötet är Rädda Barnens högsta beslutande organ. Där samlas representanter från 

distrikten och Ungdomsförbundet vartannat år för att välja riksstyrelse och diskutera diverse 

viktiga policyfrågor. Mellan riksmötena har riksstyrelsen (som utses vid riksmötet) det 

övergripande ansvaret för verksamheten och generalsekreteraren som med hjälp av sitt kansli 
                                                 
60 Rädda Barnen. Historia. (2009-12-15). 
61 Rädda Barnen. Organisation. (2009-12-16) 
62 Rädda Barnen. Stadgar. 2008. Sid 6. 
63 Ibid. Sid. 8. 
64 Rädda Barnen. Kompassen – verksamhetsplan 2008. Sid. 7. 
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ansvarar för att det dagliga arbetet sker enligt vad som beslutats vid riksmötena och i 

styrelsen.65 Till riksmötet har lokalföreningar, distrikt, ungdomsförbundet, riksstyrelsen och 

enskilda medlemmar rätt att lämna motioner och att nominera kandidater till styrelsen. De ska 

vara inlämnade till distriktsstyrelsen och riksstyrelsen senast den 1 mars. Därefter har 

distrikten på sig till 5 maj att komma med sitt utlåtande.66 

Rädda Barnen är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). FRII verkar 

för att skapa bättre förutsättningar för frivilligorganisationer och att motverka oseriös 

insamling.67 Enligt FRII:s kvalitetskod åtar sig de organisationer som är medlemmar att följa 

värderingar som hög kvalitet, respekt för givare och mottagare, samt öppenhet och 

transparens.68 Kvalitetskoden fastställer även riktlinjer för hur styrelsen och årsmötet ska 

arbeta och läggas upp, samt betonar vikten av kontroll och ansvarsutkrävande.69 

3.2 Riksstyrelsen 

Styrelsen består av 12 eller 14 ledamöter och av de ledamöterna är en person ordförande och 

en vice ordförande. Förutom det utser ungdomsförbundet en ledamot och de fackliga 

organisationerna utser två ledamöter som har närvaro- och yttranderätt.70 De sammanträder 

åtta gånger per år för att följa upp verksamhetsplanen. Förutom de träffarna är ett flertal av 

styrelsemedlemmarna med i utskott som beslutats av styrelsen.71 Styrelseledamöterna väljs ut 

genom omröstning vid riksmötet för en period i taget (en period är två år) med andra ord fram 

till nästa riksmöte.72 För att få en mer nyanserad bild av hur arbetet går till har jag intervjuat 

några av de som sitter i Rädda Barnens styrelse. 

Jenny Malmsten, som suttit i styrelsen för Rädda Barnen sedan 2001, talar om att de som 

sitter i styrelsen får resan till styrelsemötet betald och ett styrelsearvode på cirka 1700 

kr/månad.73 Sofia Zackrisson som är ordförande för ungdomsförbundet och ledamot i 

moderförbundets riksstyrelse sedan 2008, berättar dock att hon som representant från 

ungdomsförbundet avstår styrelsearvodet, eftersom hennes uppdrag är ideellt.74 Hon berättar 

                                                 
65 Ibid. 
66 Rädda Barnen. Stadgar. 2008. Sid. 12ff. 
67 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Om FRII. (2009-12-18). 
68 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII’s kvalitetskod. (2007-05-30). Sid. 9. 
69 Ibid. Sid. 12. 
70 Rädda Barnen. Stadgar. 2008. Sid. 18. 
71 Rädda Barnen. Rädda Barnens styrelse. (2009-12-16). 
72 Rädda Barnen. Riksmötesprotokoll 2006. Sid. 14. 
73 Intervju med Jenny Malmsten. (2009-12-21). Fråga 7.  
74 Intervju med Sofia Zackrisson. (2009-12-24). Fråga 7. 
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även att alla nya medlemmar i styrelsen får en utbildning om bland annat hur Rädda Barnen 

jobbar, vad de står för, hur organisationen ser ut och hur det ekonomiska systemet ser ut. Hon 

talar också om att de som sitter i styrelsen kan fråga någon av de anställda vid kansliet eller 

regionkontoren, eller någon annan i styrelsen om det är något man undrar över.75 I styrelsen 

har representanten från Rädda Barnens ungdomsförbund (RBUF) samma möjligheter och 

befogenheter som de andra styrelsemedlemmarna.76 

Förutom att ansvara för den dagliga verksamheten behandlar styrelsen alla motioner som 

kommer in inför riksmötet. Alla motioner som kommer in tas upp vid riksmötet. Vid större 

ändringar av arbetssätt måste riksmötet ta beslut, men vid frågor som handlar om budget och 

verksamhetsplanen kan styrelsen ta beslut på egen hand. Eva Karin Möllefors, som suttit i 

styrelsen sedan 2002, tar beslutet om att inleda arbete med opinionsbildning som ett exempel 

på beslut som måste fattas av riksmötet. Innan man bestämde sig för att arbeta med 

opinionsbildning hade Rädda Barnen enbart arbetat med insamling och när man ville ändra 

verksamhetsinriktningen till att även innefatta opinionsbildning behövde det tas upp vid 

riksmötet.77 

När personer väljs ut till att arbeta i utskotten sker det enligt Eva Karin Möllefors genom att 

personerna väljs ut efter kompetens, inriktning och intresse. Vanligtvis kommer man överens 

utan att behöva använda sig av votering när personerna väljs ut till att arbeta i utskott.78 Linus 

Bengtsson som suttit i styrelsen sedan 2005 berättar även att eftersom representanten från 

ungdomsförbundet alltid har varit ordföranden och därmed ofta haft mycket annat att göra och 

kan ha svårt att få tid till att sitta med i utskott, även om deras representant har samma 

formella möjligheter som de andra i styrelsen.79 Staffan Janson som suttit i styrelsen sedan 

2008 berättar även att det är ovanligt att personer som sitter sin första period, som med andra 

ord nyligen blivit invalda, blir utvalda till att arbeta i utskott.80 Överlag är det vanligast med 

konsensusbeslut i styrelsen, Eva Karin Möllefors berättar att det bara hänt några få gånger att 

de behövt rösta.81 

                                                 
75 Intervju med Eva Karin Möllefors. (2009-12-21). Fråga 6. 
76 Ibid. Fråga 12. 
77 Ibid. Fråga 10. 
78 Ibid. Fråga 13. 
79 Intervju med Linus Bengtsson. (2009-12-22). Fråga 13. 
80 Intervju med Staffan Janson. (2009-12-29). Fråga 14. 
81 Intervju med Eva Karin Möllefors. (2009-12-21). Fråga 15. 
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Eva Karin Möllefors anser att de som sitter i Rädda Barnens styrelse överlag är mycket öppna 

för nya idéer och tar upp samarbetet med internationella Rädda Barnen, vilket hon menar är 

ett exempel på när man verkligen tar till sig nya idéer. Hon anser även att de är mycket 

lyhörda för medlemmarnas åsikter, även om hon tror att det finns medlemmar som inte håller 

med. Det förklarar Eva Karin Möllefors med att styrelsen måste ta hänsyn till betydligt fler 

faktorer än den enskilda medlemmen och att man därför inte kan genomföra alla förslag som 

kommer in.82 Linus Bengtsson berättar att styrelsen oftast ägnar större delen av sin tid åt att 

följa upp verksamheten och att hantera de frågor som riksmötet ålagt dem och att det därför 

sällan blir så mycket tid över åt att ta upp andra frågor.83 Dock betonar han att de jobbar med 

att öka möjligheterna för medlemmarna att komma till tals, bland annat genom att åka runt i 

landet och besöka lokalföreningar och distrikt för att ta reda på vad de anser och att man det 

år som man inte kallar till Riksmöte istället har en verksamhetskonferens där man diskuterar 

mer strategiska frågor.84 

Jenny Malmsten menar att styrelsen inte är rädda för att testa nya idéer och att det finns flera 

som verkligen är öppna för att testa nya saker, medan vissa är mer försiktiga. Däremot 

betonar hon att de ofta diskuterar igenom nya idéer ordentligt innan de tar beslut om 

genomförande.85 Sofia Zakrisson lägger till att styrelsen är ansvarsfull och att den kan därför 

kan kännas lite konservativ, även om det bara handlar om att de verkligen vill överväga så 

många aspekter som möjligt innan de fattar beslut. Dessutom finns det vissa frågor som de 

inte kan ta beslut om och som istället måste tas upp på riksmötet.86 Sofia berättar även att 

styrelsen jobbar aktivt med att ta reda på vad medlemmarna vill och tycker, och även 

samhället i stort för att bättre kunna jobba med barnrättsfrågor.87 

Att styrelsen nu har en relativt ung ordförande tror Staffan Janson är något som betyder 

mycket för att styrelsen är mer öppen för nya idéer nu än den varit tidigare. Han berättar att 

det tidigare varit äldre personer som blivit ordförande, ofta någon med bakgrund som politiskt 

aktiv eller som kommer från stora företag, något som även det satt sin prägel på styrelsen.88 

                                                 
82 Ibid. Fråga 16 och 17. 
83 Intervju med Linus Bengtsson. (2009-12-22). Fråga 16. 
84 Ibid.  Fråga 17. 
85 Intervju med Jenny Malmsten. (2009-12-21). Fråga 16. 
86 Intervju med Sofia Zackrisson. (2009-12-24). Fråga 16. 
87 Ibid. Fråga 17. 
88 Intervju med Staffan Janson. (2009-12-29). Fråga 16. 
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Minst en gång om året träffas Rädda Barnens styrelse och ungdomsförbundets styrelse och 

diskuterar då både mer informella frågor och mer direkta frågor.89 Linus Bengtsson berättar 

att de båda styrelserna arbetar på lite olika sätt och med lite olika frågor. Medan 

moderförbundets styrelse arbetar med de mer övergripande strategiska frågorna arbetar 

ungdomsförbundets styrelse mycket mer med själva genomförandeprocessen. Det får till följd 

att de frågor som ungdomsförbundet vill ta upp i moderförbundets styrelse är ibland svåra att 

driva i styrelsen. 

När de som sitter i styrelsen vill ta upp en fråga kan de välja att antingen lägga till det till en 

fråga som redan är uppe för diskussion, annars kan man ta upp det mer informellt. Jenny 

Malmsten betonar att styrelsen jobbar med mer långsiktiga frågor och att det är ovanligt att 

någon i styrelsen driver egna mindre projekt.90 Linus Bengtsson talar även om att i de fall då 

en lite större fråga tas upp kan kansliet få i uppdrag att utreda frågan så att styrelsen får ett 

större beslutsunderlag.91 Eva Karin Möllefors berättar att de förslag som läggs fram i styrelsen 

måste vara genomarbetade, annars kan man inte göra så mycket med dem.92 Om man som 

styrelseledamot vill lägga ett förslag som inte passar att lägga till ett befintligt förslag kan 

man enligt Sofia Zackrisson lägga ett förslag direkt till ett arbetsutskott.93 Om det är en fråga 

som rör samarbetet med ungdomsförbundet kan Sofia Zackrisson behöva sitta med när 

arbetsutskottet och kansliet bereder frågan.94 

När styrelsen diskuterar en fråga tycker Staffan Janson att de unga i styrelsen, inklusive Sofia 

Zackrisson från ungdomsförbundet, vågar ta plats och vara med i diskussionen. Han menar att 

det ofta är de yngre som är mer aktiva än i början av diskussionen och att de äldre kommer in 

när diskussionen pågått en stund.95 Däremot menar han att det kan vara svårt för de som är 

nya i styrelsen att delta på samma sätt som de som varit med ett tag. Han berättar att det 

brukar vara först andra eller tredje perioden som styrelseledamot som man lärt sig hur 

organisationen och arbetet fungerar och verkligen kan vara med och påverka.96 

                                                 
89 Intervju med Linus Bengtsson. (2009-12-22). Fråga 18. 
90 Intervju med Jenny Malmsten. (2009-12-21). Fråga 10. 
91 Intervju med Linus Bengtsson. (2009-12-22). Fråga 10. 
92 Intervju med Eva Karin Möllefors. (2009-12-21). Fråga 11. 
93 Intervju med Sofia Zackrisson. (2009-12-24). Fråga 11. 
94 Ibid. Fråga 12. 
95 Intervju med Staffan Janson. (2009-12-29).  Fråga 12. 
96 Ibid. Fråga 6. 
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4. Utvecklingen 1997 – 2008   

Vid riksmötet 1997 fick Rädda Barnens styrelse i uppgift att ta fram riktlinjer för ett barn- och 

ungdomsråd inom den egna organisationen. År 2002 bildades en självständig organisation 

för de unga medlemmarna och idag har ledamöter från ungdomsförbundet rätt att delta både 

i riksmötet och i styrelsen. Det här kapitlet kommer att beskriva utvecklingen mellan 1997 och 

2008, samt ta upp det som förändrats mellan under tidsperioden vad gäller de ungas 

inflytande. 

4.1 Riksmöten 

1997 

I protokollet från riksmötet år 1997 finns det inga uppgifter om ifall de som deltog i mötet 

räknades som unga eller som vuxna medlemmar, dock bifölls en motion som handlade om att 

inleda ett nytt projekt om diskriminering gällande etnicitet och kön, i synnerhet för flickor. 

Mötet fastslog att projektet skulle genomföras tillsammans med unga och att projektledaren 

skulle vara ung.97 Rädda Barnens styrelse fick även i uppdrag att ta fram riktlinjer för barn- 

och ungdomsråd inom den egna organisationen98 samt att Rädda Barnen ska visa att man 

stöder barn och ungdomar i deras arbete för sina rättigheter, samt att både intressera och värva 

fler unga medlemmar.99 

2000 

I protokollet från riksmötet år 2000 finns det inga uppgifter om ifall de som deltog räknades 

som unga eller vuxna medlemmar. Det beslutades dock om att den reducerade 

medlemsavgiften skulle gälla upp till 20 års ålder istället för 18 år som man tidigare hade som 

gräns. Det beslutades även om att undersöka möjligheterna att göra något för yngre 

målgrupper.100 

2003 

Vid riksmötet år 2002 beslutades att styrelsen omedelbart efter mötets avslutande skulle 

inleda en process med målet att bilda en ungdomsorganisation och att åldern för 

                                                 
97 Rädda Barnen. Årsmötesprotokoll 1997. Sid. 8. 
98 Ibid. Sid. 11. 
99 Ibid. Sid. 12. 
100 Rädda Barnen. Årsmötesprotokoll 2000. Sid. 4. 
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ungdomsmedlemmar skulle höjas till 25 år.101 Gäst vid mötet år 2002 var Lars Thorsen från 

norska Redd Barnas ungdomsförbund.102 Vid riksmötet 2003 redovisades hur processen mot 

ett ungdomsförbund fortgått sedan beslutet 2002. Inger Ashing från styrelsen gav en 

övergripande bild och tre representanter från ungdomsverksamheten bidrog med konkreta 

exempel.103 Senare under mötet höll Åsa Bjering från Landsrådet för Sveriges 

ungdomsorganisationer ett anförande där hon betonade vikten av att barn och ungdomar har 

möjlighet till delaktighet och påverkan.104 

2006 

I protokollet från riksmötet år 2006 framgår att fem representanter från ungdomsförbundet 

hade rösträtt och deltog aktivt i mötet. En som protokolljusterare och två som yrkade på att 

bifalla ett förslag från styrelsen som sedan bifölls.105 Den avgående ordföranden för 

ungdomsförbundet, Cecilia Abrahamsson, rapporterade även om en internationell 

ungdomskonferens som hållits i maj samma år, samt rapporterade om hur ungdomsförbundets 

arbete fortgått under året.106 Sofia Zachrisson från ungdomsförbundet yrkade på att bifalla en 

motion om att Rädda Barnen ska arbeta för att sänka rösträttsåldern, något som avslogs.107 

Åldern för ungdomsmedlemmar justerades till att man räknas som ung medlem till och med 

det år man fyller 26.108 Man beslutade även att fastställa ungdomsförbundets tillträdande 

ordförande, Tove Jonsson, som ordinarie ledamot i Riksförbundets styrelse.109 

2008 

Vid Riksmötet 2008 var fem ombud från Ungdomsförbundet röstberättigade.110 Tove Jansson, 

avgående ordförande för ungdomsförbundet, höll tillsammans med Sofia Zachrisson, 

tillträdande ordförande för ungdomsförbundet, och övriga deltagare från ungdomsförbundet 

en kort presentation av sina mål och visioner för organisationen.111 En motion om att 

ungdomsförbundets årsmöte ska besluta om de unga medlemmarnas medlemsavgift 

                                                 
101 Rädda Barnen. Årsmötesprotokoll 2002. Sid. 4. 
102 Ibid. Sid. 2. 
103 Rädda Barnen. Årsmötesprotokoll 2003. Sid. 5. 
104 Ibid. Sid. 7. 
105 Rädda Barnen. Årsmötesprotokoll 2006. Sid. 2-3. 
106 Ibid. Sid. 4. 
107 Ibid. Sid. 7. 
108 Ibid. Sid. 13. 
109 Ibid. Sid. 14. 
110 Rädda Barnen. Årsmötesprotokoll 2008. Sid. 1. 
111 Ibid. Sid. 5. 
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behandlades och avslogs.112 Man beslutade även att fastställa ungdomsförbundets val av Sofia 

Zachrisson som ordinarie ledamot i Riksförbundets styrelse.113 

4.2 Styrdokument 

Som styrdokument räknas stadgar och de dokument som anger verksamhetsinriktning för 

Rädda Barnens arbete. 

2002 

I Kompassen från år 2002 angavs ramarna för Rädda Barnens verksamhet tio år framåt i tiden, 

med en utvärdering efter fem år. Den kom till efter att det under år 2000 förts en diskussion 

inom organisationen om vad hur inriktning ska skulle se ut i framtiden och vilka värden och 

värderingar den inriktningen ska bygga på.114 Det konstaterades även att ett problem för 

Rädda Barnen som organisation var att medlemsantalet i organisationen sjunkit de senaste 

åren och att medelåldern bland medlemmarna var stigande.115 

Resultatet blev ett häfte som är tänkt att fungera som en vägledning för de som är verksamma 

i organisationen. Det berättar vad Rädda Barnen står för, lite bakgrundshistoria, hur 

organisationen arbetar och vad man vill uppnå.116 En sak som är genomgående i Kompassen 

är vikten av att barn har rätt att komma till tals och att ha möjlighet att påverka sin egen 

situation.117 

2004 

I stadgarna från 2004 slog man fast att Rädda Barnens Ungdomsförbund har rätt att utse fem 

ombud med rösträtt till riksmötet.118 Precis som lokalföreningar och distriktsförbund kan även 

ungdomsförbundet lämna motioner till riksmötet.119 Till riksstyrelsen har ungdomsförbundet, 

enligt stadgarna från 2004, rätt att utse en ledamot och en ersättare.120 

                                                 
112 Ibid. Sid. 11. 
113 Ibid. Sid. 30. 
114 Rädda Barnen. Kompassen – verksamhetsplan 2002. Sid. 5. 
115 Ibid. Sid. 8. 
116 Ibid. Sid. 6. 
117 Ibid. Sid. 13. 
118 Rädda Barnen. Stadgar. 2004 sid 6 
119 Ibid. Sid. 7. 
120 Ibid. Sid. 9. 
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2008 

Vid riksmötet 2008 antogs de nuvarande stadgarna för Rädda Barnen. De slår fast att Rädda 

Barnens Ungdomsförbund utser fem av ombuden vid Riksmötet (av 115),121 att 

ungdomsförbundet har rätt att lägga motioner till riksmötet122 och att nominera kandidater till 

förtroendeuppdrag.123 De slår även fast att ungdomsförbundet utser en ledamot och en 

ersättare till riksstyrelsen i Rädda Barnen.124 

Vid samma riksmöte förnyades även Kompassen. Bland annat förtydligades barnens rätt till 

inflytande över sin situation, samt lade till mer bakgrundsinformation och konkreta exempel 

på hur man arbetar inom organisationen. Dessutom förändrades layouten så att den blev mer 

lättläst, genom att bland annat göra tydligare punktlistor, rubriker och styckeindelning.125 

4.3 Ungdomsförbundets roll 

Enligt Eva Karin Möllefors i Rädda Barnens styrelse var anledningen till ungdomsförbundets 

bildande att det fanns en vilja bland ungdomarna att engagera sig i en egen organisation, en 

vilja som inte funnits tidigare. Hon berättar att de äldre tidigare uppmuntrat dem att bilda ett 

eget förbund, men att de först var rädda att bli åsidosatta om de inte var en del av 

moderorganisationen.126 Sofia Zackrisson, ordförande i ungdomsförbundet, berättar att 

ungdomsförbundet bildades för att ge ungdomar en egen arena att verka på, på egna villkor, 

något som de unga inte hade möjlighet att göra inom moderorganisationen.127 Eva Karin 

Möllefors berättar även att den representation som ungdomarna har vid riksmötet är som ett 

stort distrikt och att flera distrikt bara har två eller tre ledamöter vid riksmötet, medan 

ungdomsförbundet har fem ledamöter.128 Sofia Zackrisson talar om att moderorganisationen 

tidigare hade närvarorätt och yttranderätt i ungdomsförbundets styrelse, dock inte rösträtt. 

Hon berättar även att moderförbundets närvarorätt togs bort vid riksmötet 2008, då ingen av 

styrelserna ansåg att närvaro fyllde någon funktion.129 

Jenny Malmsten berättar att ungdomsförbundets ledamöter vid riksmötet och i styrelsen 

innebär att de unga nu är garanterade representation vid både riksmöte och i styrelsen. Hon 
                                                 
121 Rädda Barnen. Stadgar. 2008. Sid. 11. 
122 Ibid. Sid. 12. 
123 Ibid. Sid. 13. 
124 Ibid. Sid. 18. 
125 Rädda Barnen. Kompassen – verksamhetsplan 2008 till 2016. 
126 Intervju med Eva Karin Möllefors. (2009-12-21). Fråga 2. 
127 Intervju med Sofia Zackrisson. (2009-12-24). Fråga 2. 
128 Intervju med Eva Karin Möllefors. (2009-12-21). Fråga 4. 
129 Intervju med Sofia Zackrisson. (2009-12-24). Fråga 2. 
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betonar även att ungdomsförbundet inte uppstått som en negativ reaktion, utan att Rädda 

Barnens styrelse alltid varit positiva till dem. Även om de inte alltid varit helt överens i alla 

frågor har samarbetet alltid varit positivt.130 

Eva Karin Möllefors säger ungdomsförbundet har den funktion som de själva väljer, men att 

för Rädda Barnens ungdomsförbund är det viktigt att driva frågor som rör ungdomar. Det är 

något som hon tycker är väldigt bra och de samarbetar ibland, annars arbetar de självständigt. 

Även om metoderna kan skilja sig åt jobbar både moderorganisationen och 

ungdomsförbundet mot samma mål.131 Jenny Malmsten anser att ungdomsförbundet har 

”vitaliserat hela rörelsen”132 och att de tagit upp frågor som annars inte tagits upp, dessutom 

tycker hon att de unga är mycket synligare nu. Hon talar om att meningen med 

ungdomsförbundet inte i huvudsak är att de ska påverka moderförbundet, utan att de ska 

jobba med barn och unga. Det tycker hon de gör ett bra jobb med.133 

Staffan Jansson som suttit i styrelsen sedan 2008 anser att ungdomsförbundet fyller ytterligare 

en viktig funktion för Rädda Barnen, förutom att ta upp frågor som rör barn och unga arbetar 

de indirekt med att rekrytera ungdomar att engagera sig i organisationen. Staffan Jansson 

berättar att många frivilligorganisationer, exempelvis Rädda Barnen och Röda Korset, haft 

problem med ökad medelålder och där ser han att ungdomsförbundet fyller en viktig funktion 

för att rekrytera nya medlemmar.134 

Linus Bengtsson berättar att ungdomsförbundet nu har en stark röst vid riksmötet och att de 

tas mer på allvar nu än när de var nystartade. Nu har de flesta som engagerar sig på riksnivå 

varit verksamma i organisationen ett tag, i början var alla nya. Han talar även om att det år 

han valdes in i styrelsen (2005) gick ungdomsförbundet emot valberedningens önskemål och 

röstade in en person till styrelsen som valberedningen inte nominerat.135 

Sofia Zackrisson talar om att det är svårt för ungdomsförbundet att driva en fråga i 

moderförbundet som de inte har stöd för. Hon menar att eftersom Rädda Barnen drivs på 

demokratisk väg har ungdomsförbundet inte alltid makt, även om de har inflytande. Hon 

tycker att det kan vara problematiskt att ungdomsförbundet inte självt kan bestämma över 

                                                 
130 Intervju med Jenny Malmsten. (2009-12-21). Fråga 3. 
131 Intervju med Eva Karin Möllefors. (2009-12-21). Fråga 8. 
132 Intervju med Jenny Malmsten. (2009-12-21). Fråga 8. 
133 Ibid. Fråga 9. 
134 Intervju med Staffan Janson. (2009-12-29).  Fråga 8. 
135 Intervju med Linus Bengtsson. (2009-12-22).  Fråga 4. 



Avdelningen för politiska och historiska studier  2010-01-21 
Karlstads Universitet 
Statsvetenskap C, SVC01 

Mattias Landin  29 

frågor som rör medlemskapet, men att det är frågor som de diskuterar med moderförbundet 

för att komma fram till hur man ska lösa dem.136 Sofia Zackrisson betonar att under Rädda 

Barnens 90-åriga historia tror hon att det aldrig varit en så stor del av styrelsen som varit 

yngre än trettio år, fem stycken av totalt sexton. Eftersom medelåldern i Rädda Barnen är så 

hög tycker hon inte att det är konstigt att det avspeglas i styrelsen. Även om 

ungdomsförbundet inte kan skicka fler röstberättigade ledamöter till styrelsen kan de skicka 

ett obegränsat antal observatörer.137 

Johanna Uddh som är verksam i ungdomsförbundet i Karlstad upplever att 

moderorganisationen lyssnar på vad ungdomsförbundet säger, men att det kan vara svårt att 

direkt påverka moderförbundet eftersom de är en egen organisation och att riksmötet är det 

högsta beslutande organet. Däremot känner hon att de tar till sig vad ungdomsförbundet säger 

och lyssnar på deras åsikter.138 Hittills har hon mest haft kontakt med lokalföreningen i 

Karlstad och det tycker hon har fungerat bra och att det upplevt som att de blivit behandlade 

som jämlikar.139 

                                                 
136 Intervju med Sofia Zackrisson. (2009-12-24). Fråga 4. 
137 Ibid. Fråga 3. 
138 Intervju med Johanna Uddh. (2009-11-24).  Fråga 13. 
139 Ibid. Fråga 12. 
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5. Analys och slutsatser 

För att koppla bildandet av ett ungdomsförbund till den instrumentella teorin, såg man inom 

Rädda Barnen ett problem i att ungdomar inte kom till tals ordentligt i moderorganisationen. 

Vid en utvärdering av olika handlingsalternativ beslutades vid riksmötet år 2002 att det mest 

lämpliga var att bilda ett nytt förbund med eget ansvar och egen organisation. Rädda Barnens 

organisationsstruktur är uppdelad i geografiska distrikt, regioner och lokalföreningar, något 

som får till följd att standardiseringen av arbetsmetod inte är lika stor som om Rädda Barnen 

organiserat sig efter arbetsuppgift. Därför var troligtvis bildandet av ett ungdomsförbund ett 

alternativ som inte innebar någon större förändring i hur organisationen arbetar. Bildandet av 

ett ungdomsförbund stämmer även väldigt bra överens med hur organisationer enligt den 

instrumentella teorin kan lösa en intressekonflikt genom att dela upp den i mindre delar där 

varje enhet får mindre och mer tydligt avgränsade mål. Med andra ord att ungdomsförbundet 

får i uppgift att driva ungdomsfrågor och där de unga kan jobba som de tycker är lämpligt, 

medan moderorganisationen kan fortsätta med sitt arbete. 

Enligt det kulturella perspektivet kan man konstatera att unga människor ofta har andra 

värderingar och normer än äldre människor, och att den organisationskultur som finns i 

moderorganisationen troligtvis utformats av de äldre medlemmarna. Detta eftersom det är 

betydligt fler äldre medlemmar i organisationen än det är yngre. Därför kan det vara svårt för 

ungdomar att ta till sig de värderingar som finns i organisationen, och att de därmed kan få 

problem med att förstå hur och varför de äldre agerar som de gör. Det betyder att de unga 

medlemmarna kan få svårt att ta till sig hur man bör agera för att nå önskat resultat. Det vill 

säga att de unga medlemmarna kan få svårt att koppla ihop ett problem med existerande 

rutiner, vad de som individ förväntas göra och vad organisationen bör göra. Något som 

ytterligare försvårade för de unga att komma in i organisationen var troligtvis att de äldre i 

organisationen hade svårt att ta till sig de nya värderingarna som ungdomarna förde med sig. 

Man kan dra en parallell till hur det på 1980-talet bildades en ny myndighet som ersatte 

skolöverstyrelsen för att göra sig av med de gamla normerna och värderingarna som den 

gamla myndigheten präglades av. För att ungdomarna skulle få en chans att komma in i 

organisationen bildade de i Rädda Barnen en ny organisation, utan gamla normer och 

värderingar, där de unga själva fick möjlighet att bestämma vilka värderingar och normer som 

är viktiga att ta tillvara. 
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För att besvara min första forskningsfråga (ifall normer och värderingar inom organisationen 

förändrats) verkar det som att normer och värderingar inom Rädda Barnen till viss del 

förändrats sedan bildandet av ett ungdomsförbund. Av de ur styrelsen som jag har pratat med 

är samtliga överens om att ungdomarna idag har blivit mer synliga i organisationen och flera 

av dem har pratat om att styrelsen har fler yngre medlemmar nu än tidigare. Sofia Zackrisson 

påpekar till och med att hon inte tror att det någonsin varit så många personer i styrelsen som 

varit yngre än 30 år. Dessutom har de unga styrelsemedlemmarna som jag har pratat med ett 

förflutet som unga medlemmar i Rädda Barnen. Däremot har moderförbundet behållit rätten 

att bestämma över de ungas medlemsavgift, trots att ungdomsförbundet tagit upp frågan vid 

riksmötet.   

Något som minskar de ungas inflytande är det Staffan Janson berättade om att det brukar vara 

först när någon suttit i styrelsen för Rädda Barnen längre än en period (två år) som den 

personen verkligen kan påverka styrelsearbetet. Eftersom omsättningen bland 

ungdomsförbundets representanter hittills varit hög har deras representant inte haft tid att lära 

sig hur organisationen fungerar innan nästa tar vid. Moderförbundets styrelse jobbar på ett 

annat sätt än ungdomsförbundets styrelse och arbetar i större utsträckning med strategiska 

frågor istället för genomförandefrågor. Det innebär enligt det kulturella perspektivet att de 

båda styrelserna får olika organisationskulturer, något som innebär en betydande skillnad i 

hur styrelserna arbetar och att det även därför kan behövas en invänjningsperiod för 

ungdomsförbundets representant. Därför vore det intressant att titta på varför de arbetar på 

olika sätt. Om man utgår från det kulturella perspektivet borde samarbetet mellan 

organisationerna underlättas av att båda organisationernas styrelser arbetar på samma sätt.  

I Kompassen från 2002 tas det sjunkande medlemsantalet och den stigande medelåldern upp 

som två av de utmaningar Rädda Barnen står inför. I den reviderade versionen från 2008 

nämns varken stigande medelålder eller sjunkande medlemsantal. Något som till viss del kan 

bero på det Staffan Jansson berättade om att ungdomsförbundet även har en rekryterande 

funktion bland de unga. En förändring som påverkar inflytandet för alla medlemmar i 

organisationen är att riksmötet sedan 2006 hålls vartannat år istället för varje år. Dock hålls en 

verksamhetskonferens det år som inte riksmötet hålls. 

För att besvara min andra forskningsfråga (ifall Rädda Barnen förändrats politiskt sedan 

bildandet) är det bara att konstatera att det har skett flera stora förändringar i organisationen. 

Bland annat har Rädda Barnen nu riksmöte vartannat år istället för varje år och att nu träffas 
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styrelsen för moderförbundet och ungdomsförbundets styrelse minst en gång per år för att 

diskutera allt från mer direkta frågor till mer informella frågor. Eftersom det nu finns flera i 

styrelsen, inklusive ordföranden, som tillhör den yngre åldersgruppen i Rädda Barnen verkar 

det som att det nu finns fler informella kommunikationsmöjligheter mellan de unga och de 

äldre medlemmarna än det gjorde innan bildandet av ungdomsförbundet, något som enligt det 

kulturella perspektivet innebär ökat inflytande. Ur ett mer instrumentellt perspektiv kan man 

konstatera att de unga medlemmarna nu har formell rätt att representeras i både Rädda 

Barnens riksmöte och styrelse genom ungdomsförbundet. Därmed har de fler formella 

tillfällen att lägga fram sina åsikter än före ungdomsförbundets bildande. 

Ytterligare en tydlig förändring som skett mellan 1997 och 2008 är en gradvis höjning av 

gränsen för när en medlem räknas som ungdom. År 1997 låg gränsen vid 18 år, idag är man 

ungdom i Rädda Barnen tills det år man fyller 26. Rädda Barnen har därmed inte bara höjt 

åldersgränsen med drygt sju år, de har dessutom bytt till en gräns som betyder att alla byten 

från ett ungdomsmedlemskap till ett vuxenmedlemskap sker samma datum istället för att det 

sker kontinuerligt under året. Den höjda åldersgränsen är intressant ur både ett kulturellt 

perspektiv och den instrumentella teorin. Det handlar om en tydlig instrumentell förändring 

när man ändrat åldersgränsen, men eftersom en 25-åring oftast resonerar på ett annat sätt än 

exempelvis en 15-åring leder det enligt det kulturella perspektivet till en betydande förändring 

även när det handlar om vilka normer och värderingar som organisationskulturen bygger på. 

Min övergripande fråga handlar om ifall bildandet av ett ungdomsförbund ökat möjligheterna 

för de unga medlemmarna att påverka moderorganisationen. De resultat som kommit fram i 

intervjuer och vid analys av stadgar och mötesprotokoll från riksmötena tyder på att de unga 

nu har ökade möjligheter att påverka moderförbundet. Inte huvudsakligen för att de unga fått 

fler formella möjligheter att lägga fram sina åsikter (vid riksmötet har de 5 röster av 115 och i 

styrelsen har de en representant av 13) utan för att ungdomsförbundet har synliggjort de unga 

medlemmarna så att de inte riskerar att försvinna i mängden. Sedan bildandet av ett 

ungdomsförbund har de unga medlemmarna fått en mer entydig och därmed starkare röst vid 

riksmötet. Man kan säga att bildandet av ett ungdomsförbund varit en sådan omvälvande 

förändring som enligt det kulturella perspektivet är nödvändig för att organisationskulturen i 

en gammal organisation ska förändras. Eftersom ungdomsförbundet bildats i en annan 

konsensus än Rädda Barnen betyder det att ungdomsförbundet tagit till sig andra värderingar 
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än moderförbundet, som sedan långsamt påverkar Rädda Barnen eftersom de båda 

organisationerna samarbetar så nära. 

Något som är intressant är att ungdomsförbundet och frågor som rör ungdomars inflytande i 

organisationen inte får något större utrymme i mötesprotokollen från riksmötena, i stadgarna 

eller i kompassen, varken före bildandet av ungdomsförbundet eller efter. Det skulle kunna 

bero på att det är två skilda organisationer och att man vill vara tydlig med det. En annan 

förklaring är att man anser att det finns frågor som är viktigare att diskutera än ungdomars 

inflytande i organisationen, exempelvis hur man ska fortsätta att driva Rädda Barnens frågor. 

Eftersom organisationen funnits sedan 1919 är den enligt det kulturella perspektivet 

fortfarande till viss del beroende av de val som gjordes vid bildandet och de värderingar som 

fanns då. Rädda Barnen präglas med andra ord av stigbundenhet, något som är en central del i 

det kulturella perspektivet. Vid bildandet av Rädda Barnen valde de att hjälpa barn som for 

illa efter första världskriget och även om de sedan dess har förändrat sin 

verksamhetsinriktning jobbar man fortfarande mycket med att hjälpa barn som far illa. 

Eftersom Rädda Barnen som helhet har cirka 88 000 medlemmar totalt, varav omkring 5000 

räknas som unga (7 – 26 år), är det intressant att ställa sig frågan hur stort inflytande de unga 

bör ha i organisationen. De fem representanterna som ungdomsförbundet har vid riksmötet 

(av 115) är nästan proportionerligt med antalet ungdomar som är medlemmar i Rädda Barnen. 

I organisationen som helhet är det 5,7 % som räknas som ungdomar och vid riksmötet har 

ungdomsförbundet 4,3 %. I styrelsen har de unga genom ungdomsförbundet högre 

representation än proportionerligt (7,7 %). Med det i åtanke anser jag att de nu har relativt 

goda formella möjligheter att påverka moderorganisationen om man utgår från den 

instrumentella teorin, även om proportionaliteten vid riksmötet skulle öka något till 5,2 % 

ifall ungdomsförbundet hade sex representanter istället för fem. En förändring som däremot 

troligtvis skulle öka de ungas möjligheter att påverka moderorganisationen vore ifall de 

förändrade sättet deras styrelse arbetar på för att få det mer likt moderorganisationen. Det 

skulle enligt det kulturella perspektivet troligtvis betyda att ungdomsförbundets representant i 

moderförbundets styrelse skulle få betydligt lättare att komma in i hur moderorganisationens 

styrelse arbetar. 

En sak som varit tydlig i min studie är att det inte finns några klara gränser mellan den 

instrumentella teorin och det kulturella perspektivet inom den institutionalistiska teorin. Även 

om det är kan vara enkelt att avgöra vilken förändring som är instrumentell och vilken 
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förändring som är kulturell, så påverkar de varandra. En rent instrumentell förändring, 

exempelvis att ge ungdomsförbundet platser i riksmötet, innebär ofta förändringar i 

organisationskulturen. Det har i det här fallet inneburit att ungdomarna blivit mer synliga i 

organisationen. Dessutom är det inte ovanligt att den instrumentella förändringen föregås av 

en eller flera organisationskulturella förändringar. Innan de bestämde sig för att bilda ett 

ungdomsförbund inom Rädda Barnen sammanföll ett sjunkande medlemsantal och höjd 

medelålder med en önskan om att de unga medlemmarna ville få en egen arena att verka på, 

Vilket ledde fram till en instrumentell förändring i form av bildandet av ett ungdomsförbund. 

Något som i sin tur innebar en organisationskulturell förändring i form av att de unga blivit 

mer synliga i organisationen. 

Det vore intressant att studera liknande organisationer som bildat ett ungdomsförbund, 

exempelvis Röda Korset eller politiska partier, eller om någon gjorde om min studie någon 

gång i framtiden. Resultaten från de studierna skulle man kunna jämföra med vad som 

kommit fram i min undersökning och se vilka likheter respektive skillnader som finns. Det 

skulle även vara intressant att angripa samma forskningsämne ur ett demokratiteoretiskt 

perspektiv och studera hur stort inflytande det är önskvärt att de unga har i organisationen för 

att den ska bli så demokratisk som möjligt. 

Även om det inom statsvetenskapen forskats mycket om politisk organisation är det ovanligt 

att studera frivilligorganisationer ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Att studera en 

frivilligorganisation är därför mycket intressant, eftersom man ger sig ut på ett område som är 

relativt outforskat. Det två teorierna som jag har använt är båda typiskt statsvetenskapliga och 

den organisation som jag studerat har även den varit organiserad på ett sätt som påminner om 

hur offentligt styrda organisationer ser ut, med tjänstemän som genomför beslut och valda 

styrelseledamöter som ansvarar för verksamheten. De likheterna är något som gör att ämnet 

blir intressant och att det är något som går att studera statsvetenskapligt. 
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Bilaga 1 – Intervjupersoner 

Eva Karin Möllefors – Ledamot i Rädda Barnens styrelse sedan 2001, född 1946. 

Intervjuad 21/12-2009. 

Jenny Malmsten – Ledamot i Rädda Barnens styrelse sedan 2001, född 1975. 

Intervjuad 21/12-2009. 

Johanna Uddh – Lokalt aktiv i ungdomsförbundet i Karlstad. 

Intervjuad 24/11-2009. 

Linus Bengtsson – Ledamot i Rädda Barnens styrelse sedan 2005, född 1980. 

Intervjuad 22/12-2009. 

Sofia Zackrisson – Ordförande i ungdomsförbundet, ledamot i Rädda Barnens styrelse sedan 

2008, född 1989. 

Intervjusvar inkomna 24/12-2009. 

Staffan Jansson – Ledamot i Rädda Barnens styrelse sedan 2008, född 1945. 

Intervjuad 29/12-2009. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till Rädda Barnens styrelse 
1. Hur länge har Du suttit i styrelsen? 

2. Vilket var det främsta skälet var till Ungdomsförbundets bildande? 

3. Hur kommer det sig att det är så få ungdomar i styrelsen och Riksmötet? 

4. Är det möjligt för RBUF med en så begränsad representation att ha någon reellt 

inflytande i Rädda Barnen? i sådana fall hur? 

5. Vilken roll har styrelsen vid riksmötena? 

6. Får representanten från RBUF någon form av inskolning/utbildning som ledamot vid 

riksstyrelsen? 

7. Får ni som sitter i styrelsen någon form av ersättning och/eller resebidrag? 

8. Vilken funktion har ungdomsförbundet? 

9. Har de lyckats med sin uppgift/uppdrag? 

10. Hur gör ni som sitter i styrelsen när ni lägger fram förslag? 

11. Hur genomarbetade och motiverade ska förslagen vara? 

12. Vilka möjligheter har RBUF att delta och påverka beredningsarbetet inför styrelsens 

sammanträden? 

13. Hur går det till när personer utses till olika utskott? 

14. Vilka möjligheter har representanten från RBUF till att bli invald i något av utskotten? 

15. Hur vanligt är det med votering, respektive konsensus när det gäller beslutsfattandet i 

styrelsen? 

16. Hur öppna för nya idéer skulle du säga att ni i styrelsen är på en skala 1-10? 

17. Hur lyhörda skulle Du säga att ni i styrelsen är på en skala 1-10? 

18. Har du något som Du vill tillägga? 
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