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5. Organisatoriska förändringar 

Mai-Brith Schartau  
 

I detta kapitel analyseras hur Caritas i Sverige och Tyskland under de 
senaste decennierna har påverkats av och anpassat sig till förändringar i 
samhället med speciell tonvikt på välfärdsområdet.  

Caritas studeras på central nivå i de båda välfärdsstaterna men då 
Tyskland är en federation med mycket självständiga delstater har två 
områden, Magdeburg i Sachsen-Anhalt i öst och Freiburg i Baden-
Württemberg i väst, valts ut för specialgranskning också på regional och 
lokal nivå. Upplägget följer idén om en ”most different design”, Caritas 
analyseras i tre olika välfärdssystem i tre olika politiska kulturer. Valet av 
Freiburg tycks självklart, här är den centrala tyska Caritasorganisationen 
belägen. På regional nivå är Caritas i Freiburg landets äldsta organisa-
tion och nummer två i storleksordning. Kyrkorna har traditionellt haft 
ett stort inflytande över samhällslivet. CDU, som står Caritas nära, har 
nästan alltid dominerat det politiska fältet.  

I Magdeburg är situationen helt annorlunda. De ekonomiska svårig-
heterna präglar alla delar av samhället, arbetslösheten har under lång tid 
legat runt 20 procent. SPD har länge haft en betydande politisk platt-
form i delstaten, detta parti gynnar inte Caritas som betraktas som en 
konkurrent till ”Arbeiterwohlfahrt”, en organisation nära lierad social-
demokraterna. Den östra delen av Tyskland är, i likhet med Sverige, 
långtgående sekulariserad. Ytterst få bekänner sig till den katolska läran. 
Den tyska återföreningen har inneburit en återförening också av Caritas. 
Organisationerna i det forna DDR har blivit ny- eller omregistrerade 
som medlemmar i det tyska Caritasförbundet. Ur centralt Caritaspers-
pektiv har emellertid återskapandet i Magdeburg varit ett av de mera 
lyckade i de nya delstaterna.  
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Caritas i Sverige grundades så sent som 1946 och omorganiserades 
1987 då det blev en ständig medlem av det internationella Caritasnät-
verket. Då svenska Caritas var en liten organisation och då Sverige inte 
är ett federalt land ligger fokus på centrala Caritas i Stockholm där orga-
nisationen hade sitt säte även om ett betydande frivilligt socialt arbete 
ägde rum på lokal nivå runt om i landet. 

Är det möjligt att se några gemensamma mönster i den interna ut-
vecklingen av Caritas i dessa tre mycket olika geografiska områden? 
Förvisso har Caritas på alla tre ställena mött liknande utmaningar i form 
av försämrade ekonomiska villkor, minskat engagemang i traditionell 
kyrklig verksamhet samtidigt som intresset växer för andra former av 
andlighet, ökade krav på den tredje sektorn och en mängd svårlösta 
problem inom välfärdområdet. Reagerar denna världsomspännande 
organisation på samma sätt på dessa utmaningar trots skillnader i såväl 
samhällets struktur och kultur som Caritas roll i samhället? Upplevs 
problemen på samma sätt? 

Det empiriska materialet till denna studie är hämtat ur material pro-
ducerat av organisationerna själva. Olika policydokument, hemsidor, 
informationsmaterial och andra sorters interna dokument har analyse-
rats. Detta kompletteras med sex semistrukturerade djupintervjuer med 
personer i ledande ställning i Stockholm, i Magdeburg på regional och 
lokal nivå och i Freiburg på central, regional och lokal nivå. 

Organisationsteori 
Teorier om organisationer delas ofta in i tre undergrupper som behand-
lar strukturer, processer och kulturer.1 Organisationsstrukturen associe-
ras vanligtvis med olika diagram som visar vilka element som ingår i 
organisationen och hur dessa relateras till varandra. Viktiga variabler är 
hur makt och uppgifter fördelas. Grad av specialisering och formalise-
ring är betydelsefulla aspekter liksom rollstruktur, hierarki, formell an-
svarsbefogenhet och kontrollmöjligheter. 

                  
1 Se t. ex. Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer funge-
rar, Lund 2002. 
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Processerna beskriver vad som pågår i organisationen. Ledarskap är 
kanske den mest omskrivna och betydelsefulla processen men också 
kommunikationsflödena, hur medlemmarna motiveras och hur beslut 
fattas är viktiga aspekter. Andra faktorer är hur organisationen lär in nya 
kunskaper, hur den förändras samt hur konflikter löses. 

Organisationskulturen består av en uppsättning antaganden som 
några organisationsmedlemmar har lärt in för att hantera externa och 
interna problem. Dessa antaganden har fungerat så väl att de har blivit 
allmängiltiga och pådyvlas nya medlemmar som det korrekta sättet att 
agera och känna inför dessa problem.2 Enligt Schein kan organisations-
kulturen studeras på tre nivåer. Den första nivån består av grundläggan-
de antaganden, saker och ting vi tar för givna och inte reflekterar över. 
Dessa antaganden speglas på den andra nivån där ett antal normer och 
värderingar talar om för medlemmarna hur de ska agera i en given situa-
tion. Den tredje nivån, kallad artefakter, består av företeelser vi kan se, 
höra och känna men de måste tolkas för att betraktaren ska förstå på 
vilket sätt de säger något om de grundläggande antagandena och nor-
merna och värderingarna. Exempel på artefakter kan vara hur medlem-
marna talar med varandra, hur de agerar mot varandra men kulturen 
kan också manifesteras i den fysiska miljön, i utformandet av skrivna 
dokument eller förekomst av en speciell klädkod. 

Organisationskulturen kan verka som ett kontrollinstrument då den 
talar om för medlemmarna hur de ska agera i en given situation. Den 
påverkar också hur medlemmarna förhåller sig till information, normer 
och värderingar blir vägledande för bedömningen av informationens 
relevans. Slutligen underlättar gemensamma normer samordningen av 
arbetet. En stark organisationskultur kan också skapa gemenskap och 
identitet och motivera medlemmarna då deras personliga mål samman-
faller med organisationens.3 Det finns ett antal verktyg en ledare kan 
använda sig av för att påverka kulturen och styra med hjälp av denna 
kultur. Hit hör olika ritualer och ceremonier som stärker de sociala ban-

                  
2 Schein, Edgar H., Organizational Culture and Leadership, andra upplagan. San 
Francisco 1993. 
3 Deal, Terrence E.  & Kennedy, Allan A., Corporate Culture. The Rites and Rituals of 
Corporative Life, Reading 1982. 
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den mellan medlemmarna och framhåller önskvärt beteende. Olika hi-
storier och myter kan förtydliga värderingarna och sätta prestations-
normen för de andra. ”Hjältar”, organisationsmedlemmar som på olika 
sätt utfört goda prestationer, kan framhållas som förebilder. Slutligen 
kan olika slogans hjälpa till att klargöra normerna både internt och ex-
ternt utanför organisationen. 

Men en organisation verkar inte i ett vakuum, det finns en omgivning 
som i hög grad påverkar arbetet. I den närliggande miljön, ibland kallad 
domänen, finner vi ett antal viktiga aktörer som organisationsmedlem-
marna måste förhålla sig till. För Caritas del gäller detta klienter som 
måste vara nöjda med och i behov av den erbjudna servicen. Dessa kli-
enter sluter sig samman i olika intresseorganisationer, till vilka också 
räknas de fackliga organisationerna. Även andra välfärdsproducenter är 
viktiga, de kan utgöra både samarbetspartners och svåra konkurrenter. 
Vidare finns reglerande organisationer, offentliga organ som bestämmer 
vad Caritas får göra och som kontrollerar verksamheten.  

På en mer abstrakt och nationell nivå är politiska och ekonomiska va-
riabler viktiga liksom sociala och kulturella förhållanden. Generella poli-
tiska förhållanden sätter ramarna för organisationens verksamhet, infö-
randet av den så kallade ”Pflegeversicherung” i Tyskland är ett bra ex-
empel på en politisk åtgärd som fick långtgående konsekvenser för Cari-
tas. I de flesta västländer pågår idag olika besparingar inom 
välfärdsområdet vilket påverkar intäkterna till organisationerna. Demo-
grafiska förhållanden, till exempel en åldrande befolkning är också av 
betydelse när allt färre ska försörja allt fler. Slutligen sätter kulturella 
förhållanden, värderingar i samhället, gränser för vad en organisation 
kan och bör göra.  

En organisation är beroende av omvärlden för resurser inte bara i 
form av kapital utan också arbetskraft och legitimitet. Detta beroende 
skapar ett visst mått av osäkerhet inom organisationen som i sin tur 
påverkar organisationens struktur, processer och kultur. 
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Organisatoriska förändringar – Förhållanden i 
omgivningen  
Under denna rubrik behandlas företeelser i omgivningen som i doku-
menten eller under intervjuerna framhålls som centrala för de interna 
förändringarna.4 Vi börjar med de östra delarna av Tyskland där det 
fortfarande finns delar kvar av en annan politisk kultur. Enligt Caritas i 
Magdeburg har denna kulturskillnad blivit uppenbar genom de många 
kontakterna med systerorganisationer i väst. En väsentlig skillnad är att i 
öst finns ingen tradition av frivilligt arbete. Under DDR-tiden fanns ett 
antal organisationer som medborgarna förväntades engagera sig i men 
detta kan knappast betraktas som frivilligt engagemang. Efter återföre-
ningen finns fortfarande en stark skepsis mot dylik verksamhet, med-
borgarna värjer sig mot nya propåer att organisera sig. I öst är lönerna 
dessutom betydligt lägre vilket gör att man måste arbeta mer och då blir 
utrymmet för andra aktiviteter mindre. Detta försvårar rekryteringen av 
frivilliga till Caritas i de forna DDR-staterna. 

Människorna i östra Tyskland hade stora förväntningar inför återfö-
reningen. Deras tillvaro skulle förbättras på många olika sätt. Men ett 
stort antal av dessa förhoppningar grusades. Många år under diktato-
riskt styre har satt sin prägel på både samhället och befolkningen. Under 
DDR-tiden stod de marxistiska värderingarna i centrum. Dessa innefat-
tade inte någon ståndpunkt om kyrkan, vilket har skapat ett antal för-
domar som fortfarande lever kvar. Kommunerna styrs fortfarande till 
stor del av samma ledare som under kommunisttiden. Caritas känner 
inte något speciellt stöd från denna del av den offentliga sektorn. Rela-
tionen präglas av en känsla av att det är bättre att förbli tyst och inte 
protestera – vi ser rester av ett totalitärt system. Under sådana förhållan-
den är det svårt att ikläda sig rollen av språkrör, att agera för utsatta 
grupper i samhället. Ledarna för Caritas säger sig inse att förändringar, 
speciellt sådana som berör värderingar, kräver tid. 

                  
4 Att Caritas ständigt anpassat sig till förändringar i omgivningen bekräftas i kap 2 
och 3. Detta är säkerligen en av anledningarna till att organisationen har kunnat 
överleva under så lång tid trots att omvärlden ibland varit fientligt inställd. 
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En annan människosyn härskade under DDR-tiden. De som inte 
kunde arbeta blev inte särskilt väl behandlade. Äldre och personer med 
utvecklingsstörning förvarades i stora institutioner. Nu har inställningen 
förändrats, något som Caritas försöker dra fördel av. I samarbete med 
andra organisationer kan nya arbetsmetoder utvecklas och etableras. På 
detta sätt har marknaden blivit mycket mer diversifierad vilket öppnar 
för nya möjligheter. I dokumenten märks ett mått av självkritik. Caritas 
ska bli bättre på att lyssna av omgivningen och anpassa sig. 

På lokal nivå i Magdeburg har detta blivit märkbart. Caritas upplevde 
en positiv utveckling efter återföreningen med möjligheter att rekrytera 
ny personal. Det politiska klimatet förändrades, plötsligt fick Caritas en 
rad förfrågningar om att utföra olika tjänster. Ett samarbete utvecklades 
med andra utförare men samtidigt blev konkurrensen kännbar. Men 
denna positiva trend varade endast några år, snart blev de ekonomiska 
problemen så svåra att de överskuggade allt annat, hårda prioriteringar 
måste göras inom alla områden. Caritas har höga personalkostnader 
vilket har lett till en rad omorganiseringar.  

Den ekonomiska situationen för Caritas är i allmänhet betydligt svå-
rare i öst än i väst. På grund av en högre arbetslöshet får östorganisatio-
nerna mindre skattemedel. De stora ”Wohlfahrtsverbände” får pengar 
beroende på storlek och då Caritas och ”Arbeiterwohlfahrt” i Magde-
burg är mindre än de andra får de mindre tilldelning. Detta påverkar 
personalpolitiken, den stora frågan är hur personalstyrkan ska kunna 
behållas i tider av nedskärningar.  

I kärva ekonomiska tider hårdnar konkurrensen om de knappa resur-
serna. Det tyska Röda Korset och ”Paritätische Wohlfahrtsverband” är 
inflytelserika organisationer i Magdeburg, dessa två samarbetar vilket 
ytterligare komplicerar tillvaron för Caritas. Detta innebär dock inga 
drastiska förändringar på regional nivå. För att förbättra situationen 
försöker Caritas samarbeta med ”Diakonische Werk”, den protestantiska 
systerorganisationen. Detta är dock inte helt problemfritt på grund av 
olika synsätt på kyrkliga frågor. De privata utförarna som vuxit sig star-
ka i Magdeburg är också svåra konkurrenter då de kan erbjuda service 
till en lägre kostnad eftersom de inte behöver följa den speciella löneni-
vån som är stipulerad inom Caritas. 
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På lokal nivå i Magdeburg koordinerar Caritas självhjälpsrörelsen. 
Denna är väl utvecklad också i de östra delarna även om den inte är lika 
väletablerad som i väst. Patienter/klienter bildar grupper tillsammans 
med anhöriga och professionella för att få kunskap och råd om det aktu-
ella funktionshindret/sjukdomen men även för att utföra tjänster inom 
socialt arbete och vård. Självhjälpsgrupperna förenas sedan i nationella 
eller regionala organisationer till stor del finansierade av offentliga me-
del. Caritas ger råd om själva verksamheten men också om hur man 
startar en grupp och förmedlar kontakter mellan grupper och initiativ-
tagare. Caritas får bidrag från kommunerna för denna verksamhet. Sam-
arbetet med grupperna fungerar bra men i slutändan blir det ändå en 
konkurrenssituation mellan dem och Caritas om olika kontrakt, vilket 
gör relationen komplicerad. 

Går vi till de västra delarna av Tyskland är bilden en helt annan. Här 
lyckades Caritas på regional nivå i Freiburg få in nästan lika mycket 
pengar i olika donationer 2004 som året innan, skillnaden var endast en 
procentenhet. Detta tas som ett starkt bevis för allmänhetens fortsatta 
förtroende för Caritas och anses motbevisa antagandet om att de stora 
”Wohlfahrtsverbände” inte längre skulle ha samma stöd och legitimitet 
som tidigare. Åtminstone i Freiburg tycks den externa bilden av Caritas 
fortfarande vara positiv. 

Även här bekräftades dock att besparingar och andra förändringar 
har minskat det ekonomiska stödet men det innebär inga drastiska för-
ändringar på regional nivå. Ingen personal har behövt sägas upp men 
vakanser tillsätts ej och några nya tjänster är inte aktuella. Regionala 
Caritas i Freiburg är fortfarande en trygg arbetsplats, då är situationen 
värre på lokal nivå där Caritas försöker samarbeta med andra organisa-
tioner, speciellt ”Diakonische Werk”. Cheferna träffas regelbundet för 
att komma överens om lämpliga strategier gentemot den offentliga sek-
torn. Men i bakgrunden finns hela tiden konkurrens om kontrakt, något 
som avsevärt försvårar samarbetet. Det betonas att det inte alltid är en 
fördel att vara en stor organisation. Andra aktörer tror att de har enor-
ma resurser. Att Caritas är en så pass mäktig organisation är något som 
kan väcka misstänksamhet och avundsjuka bland andra aktörer. 
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I delstaten Baden-Württemberg har en reform av den offentliga sek-
torn komplicerat tillvaron för Caritas personal. Tidigare fanns en speci-
ell regional myndighet, ”Landeswohlfahrtsverband”, som var frivillig-
organisationernas partner. Nu ska istället varje kommun sköta detta 
arbete. Caritas måste diskutera sitt arbete med samtliga dessa lokala 
aktörer som alla tycks ställa höga krav på öppenhet och tydlighet. Detta 
nya system har inneburit många nya kontakter, nya partners att förhålla 
sig till och mycket pappersarbete. Caritas måste presentera sig för och 
marknadsföra sig gentemot alla kommunerna, den gamla myndigheten 
visste vad Caritas stod för.  

Ett gemensamt problem för hela Caritas i Tyskland är ”Pflegeversi-
cherung”, ett socialförsäkringssystem för människor som på grund av 
ålder eller kronisk ohälsa inte själva kan försörja sig utan behöver hjälp. 
De många detaljerade reglerna, där behovet av stöd bokstavligen beräk-
nas i minuter, tvingar personalen att hålla ögonen på klockan i stället för 
att koncentrera sig på själva arbetet. Det finns absolut inget utrymme för 
innovationer eller flexibilitet. Detta problem har Caritas gemensamt 
med alla andra utförare, det påverkar alltså inte konkurrenssituationen 
men det byråkratiserar arbetet, påverkar personalen negativt och häm-
mar utvecklingen. 

I Sverige nämns inga allvarliga problem i omgivningen, verken i do-
kumenten eller under intervjun.5 En rimlig förklaring är att svenska 
Caritas ännu inte hade kommit in på kontraktsmarknaden, organisatio-
nen arbetade i huvudsak med internationellt biståndsarbete och förlitade 
sig ute i kommunerna nästan uteslutande på frivilligt socialt arbete. På 
lokal nivå kunde organisationen själv bestämma vilka insatser som skul-
le prioriteras, verksamheten blev snarare ett komplement än en konkur-
rens till den offentliga verksamheten. Caritas har därför inte upplevt 
behovet av samarbete med andra organisationer som samtidigt utgör 
starka konkurrenter och som en följd av detta fått problem på personal-
sidan. Däremot var den negativa inställningen till frivilligt arbete en 
försvårande faktor liksom det faktum att Caritas vid rekrytering av frivil-
liga konkurrerade med andra liknande organisationer.  

                  
5 2004-06-07 med dåvarande chefen Fredrik Alpin 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Caritas inom de tre stude-
rade områdena har upplevt både gemensamma och specifika problem i 
sin omgivning. Gemensamt är de krympande ekonomiska resurserna 
som leder till krav på besparingar och effektiviseringar liksom tilltron till 
konkurrens som i Tyskland manifesteras i socialförsäkringssystemet. 
Även den tilltagande sekulariseringen är ett problem även om det negli-
geras på central och regional nivå i Freiburg. Trots att det i skrivande 
stund gått 20 år sedan den tyska återföreningen är skillnaden i politisk 
kultur fortfarande markant mellan öst och väst vilket återspeglas i syn på 
frivilligt arbete och möjligheten att rekrytera frivilliga. Här står Caritas i 
Stockholm och Magdeburg betydligt närmare varandra än vad som är 
fallet i de två tyska områdena.  

Organisationskultur 
I Tyskland pågår en debatt om organisationskulturen inom de stora 
Wohlfahrtsverbände.6 De är mycket stora och heterogena organisationer 
som tillsammans är en av de viktigaste arbetsgivarna på den tyska mark-
anden. På många mindre orter är de, tillsammans med kommunen, den 
största arbetsgivaren. De ovan nämnda externa utmaningarna har fått 
både politiska och ekonomiska konsekvenser men de har också visat på 
behovet av en specifik företagsidentitet. I en värld av konkurrens har 
organisationerna blivit mer marknadsorienterade och en intressant fråga 
är om det är möjligt att kombinera detta med de ursprungliga, i detta fall 
kristna, värderingarna och hur detta i så fall ska ske. I olika dokument 
kan vi spåra ett sökande efter en ny identitet, vilken organisationskultur 
skulle dagens moderna Caritas vilja ställa sig bakom? Det betonas också 
att det är viktigt att denna image stämmer överens med verksamheten 
och ledningsfilosofin för att skapa trovärdighet såväl externt som in-
ternt. 

På central nivå har tyska Caritas 1997 ratificerat ett speciellt måldo-
kument. Detta innehåller formuleringar om mål, uppgifter, utmaningar 

                  
6 Se t. ex. Eichhorn, Peter, Freie Wohlfahrtspflege auf der Suche nach Corporate 
Identity, i: Puschmann, Hellmut (utg.), Not sehen und handeln, Freiburg 1996. 
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och perspektiv. Det är tänkt att utgöra riktlinjer för alla anställda och 
volontärer så att dessa kan identifiera sig med organisationens mål och 
uppgifter. Ett annat syfte är att ge allmänheten en klar och realistisk bild 
av dagens Caritas. De övergripande målen är att skydda varje persons 
värdighet, att människor ska leva i solidaritet med varandra i en pluralis-
tisk värld och uppfylla skyldigheter även över gränser. Detta måldoku-
ment är, trots att det omfattar hela 13 sidor, tämligen vagt och abstrakt 
formulerat. Det är svårt att implementera i sin nuvarande form, det 
lämnar åtskilligt utrymme för tolkningar, det krävs klargöranden om det 
ska kunna användas som riktlinjer för praktiskt arbete. 

Det första tyska nationella måldokumentet skrevs så sent som 1991. 
Under tiden fram till 1997, när det gällande dokumentet ratificerades, 
skedde de flesta av de tidigare nämnda förändringarna i omgivningen. 
Innan 1991 fanns det tydligen inget behov av något specifikt måldoku-
ment. Caritas hade då en stark position, det fanns ingen konkurrens och 
följaktligen inget behov av profilering. 

I de svenska dokumenten finns en mer klart uttalad neo-liberal ton i 
synen på socialt arbete än i de tyska dokumenten. Hjälp till självhjälp, 
uppmaningar till människor att bli oberoende och att så långt som möj-
ligt själva lösa sina problem är målsättningar som dyker upp här och där 
i texterna. Detta stämmer överens med svensk välfärds- och hälsopolitik 
under senare år, människor ska leva ett så självständigt liv som möjligt 
och det främsta målet är att hjälpa klienterna att nå detta tillstånd. 

Grundläggande antaganden 
Religiösa värden som kan betraktas som grundantaganden spelar en 
mycket framträdande roll i det tyska Caritas’ måldokument. De teolo-
giska grunderna framhålles med stor tydlighet. Den främsta och vikti-
gaste punkten under utförandeprofilen är att arbetet ska följa de grund-
läggande principerna för kristen socialetik och kyrkans lära. De uppma-
ningar som finns i bibeln ska följas. Det är emellertid klart uttalat att 
Caritas ger hjälp oberoende av mottagarens religion. 

Dessa religiösa värden återfinns också i den del av måldokumentet 
som behandlar Caritas som arbetsgivare. Även här betonas att Caritas 
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arbete ska följa kyrkans regler och riktlinjer. Personalen ska vara villig 
att upprätthålla de formulerade målen och att realisera dem via sitt arbe-
te. Caritas ska stödja personalens utveckling inte bara på det professio-
nella och personliga planet utan också i religiöst avseende. 

På central nivå i Tyskland framhålles att de kristna värderingarna har 
betonats i det nya måldokumentet. Dessa värden är mycket mer i fokus 
nu på grund av sekulariseringen i samhället. Det är en ständig utmaning 
att klargöra detta. De religiösa värderingarna är grundläggande, detta 
betonas klart vid nyrekrytering till central nivå och detta är också ett sätt 
att profilera Caritas. 

På regional nivå i Freiburg betraktas vissa av reglerna kopplade till re-
ligionen som föråldrade. Ett exempel är att personer som genomgått en 
skilsmässa i praktiken inte skulle få arbeta för Caritas. En viss koppling 
till kyrkan är dock önskvärd. Här arbetar både protestanter och katoliker 
sida vid sida. Också på lokal nivå i Freiburg sägs att de religiösa värde-
ringarna är bindande och att Caritas på ett bra sätt följer dessa. Det är 
inte nödvändigt att vara katolik men däremot att vara kristen. 

En av de mest slående skillnaderna mellan östra och västra delarna av 
Tyskland är just den religiösa aspekten. I Magdeburg härskar uppfatt-
ningen att alla anställda och alla klienter i väst är katoliker. Caritas och 
den katolska kyrkan anses vara ett slutet system, en egen värld. I de östra 
delarna av Tyskland är endast 3 procent katoliker och 15 procent pro-
testanter – tillsammans alltjämt en klar minoritet av befolkningen. Inom 
Caritas är relationen densamma, bara en liten andel av personalen är 
katoliker. Det förhållandet skulle inte duga i väst, där är kollegerna för-
vånade över detta men frågan diskuteras egentligen inte. Cheferna i öst 
är, om inte katoliker, så i alla fall kristna. Vid nyrekrytering görs försök 
att ta hänsyn till den religiösa variabeln men det är inte helt enkelt med 
tanke på andelen icke-troende. 

Det är både fördelar och nackdelar att tillhöra en minoritet. På den 
negativa sidan är svårigheterna att nå ut i samhället med de religiösa 
värderingarna. Representanterna för Caritas är delvis skeptiska till mål-
dokumentets religiösa framtoning; här finns för få katoliker. I stället 
försöker de i görligaste framhålla fram kristna värderingar i största all-
mänhet. Men medborgare har ibland frågat dem varför de har en Cari-
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tas-skylt på byggnaden om personalen fortfarande är kommunister. Den 
positiva sidan av detta är en god sammanhållning inom organisationen, 
medarbetarna upplever ett tryck utifrån som stärker det interna samar-
betet. De är också närmare associerade med kyrkan än i väst, de sitter 
alla i samma lilla båt. Detta bekräftas av Köster i hans studie om Caritas 
under DDR-tiden; Caritas i öst var mer orienterad mot kyrkan än den 
västliga organisationen.7 

Trots detta finns inom Caritas en känsla av att man måste vara försik-
tig när man talar om religiösa värderingar, en viss distans till dessa är 
nödvändig. Att tala för mycket om religion skulle vara kontraproduktivt. 
I stället försöker medarbetarna ge kunskap om kyrkan och försäkra att 
alla är välkomna till Caritas oavsett religiös inriktning. Det känns myck-
et säkrare att koncentrera sig på innehållet i arbetet. Ett motto är att vara 
där för dem som behöver, denna slogan ger på ett försiktigt sätt en vink 
om det grundläggande religiösa värdet. 

Även i Sverige presenterade sig Caritas som en ecklesiastisk organisa-
tion men olika sociala aspekter tar upp mycket mer plats i de olika do-
kumenten. Det är angeläget att representanter för Caritas och den 
svenska katolska kyrkan tillsammans diskuterar inom vilka områden de 
har en speciell kompetens att erbjuda. Ett sådant område är multikultu-
rellt arbete. Här kan de kristna värderingarna vara en tillgång i det socia-
la arbetet. 

Högre chefer måste vara katoliker, hälften av medarbetarna vid hu-
vudkontoret i Stockholm var katoliker och samtliga bekände sig till 
kristna värderingar. Det betonades att gemensamma värderingar är 
önskvärda, om någon inte skulle bekänna sig till den kristna tron skulle 
svåra situationer kunna uppstå. Katolikerna i Sverige utgör en liten mi-
noritet, endast 150 000 människor från många olika länder. Det är en 
heterogen grupp vilket försvårar Caritas arbete. Här borde lärdomar 
kunna dras från östra Tyskland där problematiken är likartad, några 
sådana tankar nämns dock inte. 

                  
7 Köster, Christoph, Caritas in der SBZ/DDR 1945-1989. Erinnerung, Berichte, For-
schungen, Paderborn 2001. Se också kap 2 under Da capo: Ånyo en kamp för över-
levnad i en totalitär stat. 
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Normer och värderingar 
Företagsapproachen, med värderingar kopplade till New Public Mana-
gement8 som en väsentlig ingrediens, blir mer och mer framträdande i 
Caritas av idag. I det tyska måldokumentet nämns detta men problemet 
utvecklas inte. Det fastslås att organisationens arbete ska baseras på ef-
fektivitet, genomförbarhet och duglighet men några ytterligare kom-
mentarer finns inte.  

På regional nivå i Freiburg finner vi ett utlåtande som kan härledas 
från New Public Management. Samordningen av de 28 lokala Caritasor-
ganisationerna ska säkra en målorienterad struktur för arbetet för att 
hushålla med de ekonomiska resurserna. På lokal nivå i Freiburg klagar 
cheferna över denna företagsorientering som de menar är vida spridd 
och påverkar det sociala arbetet på ett negativt sätt. Intressant är att på 
regional nivå betonas att värderingarna inte har förändrats, däremot är 
situationen svårare nu för personalen som arbetar på fältet. De måste 
vara mentalt starka för att hantera alla utmaningar. 

Också i Sverige har stora organisatoriska förändringar genomförts i 
New Public Management-anda. Huvudsyftet har varit att förbättra de 
ekonomiska villkoren. Den nya organisationen är slimmad med en ef-
fektivare insamling av medel och med bättre utnyttjande av personella 
och ekonomiska resurser. Fredrik Alpin, som var chef för Svenska Cari-
tas vid tiden för intervjun 2004, kommer från näringslivet. Han ansåg sig 
ha viktiga erfarenheter därifrån som han kan bibringa organisationen. 
Hans huvudsyfte när han tog över ledarskapet 2005 var att stabilisera 
den interna ekonomin. Ett annat mål var att öka Caritasarbetet på lokal 
nivå för att göra organisationen mer synlig och attraktiv i allmänhetens 
ögon. Liksom i Tyskland reflekteras det på central nivå inte över hur 
dessa företagsinspirerade värderingar stämmer överens med de grund-
läggande antagandena.  

Kvalité är ett annat värde som ofta nämns, särskilt i Tyskland. Det 
faktum att Caritas har en högt kvalificerad personal framhävs ett antal 
gånger i det tyska måldokumentet. Arbetets kvalité upprätthålles genom 
återkommande kontroller. Denna kvalitativa aspekt poängteras också i 

                  
8 Se kapitel 4 för en närmare specifikation av begreppet ”New Public management”. 
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Magdeburg trots att de ekonomiska förutsättningarna är betydligt säm-
re. Genom att peka på olika former av personalutveckling och tränings-
program försöker ledarna motivera varför Caritas är dyrare än andra 
utförare. De betalar sin personal bättre men det är möjligt då dessa också 
presterar bättre. Ledningen har formulerat en slogan som den försöker 
använda som styrinstrument: ”Vi är bäst och vi tänker förbli bäst”. Även 
i Sverige betonas kvalité. Tanken var att detta skulle bli ett starkt argu-
ment när de i en nära framtid kom att förhandla med kommunerna om 
olika kontrakt. 

I det tyska måldokumentet förekommer också andra värden, både ar-
betsgivare och arbetstagare är skyldiga att bidra till en atmosfär präglad 
av respekt för den enskildes integritet, samarbete och konstruktiv kon-
fliktlösning. Dessa värden kommenterades dock inte vidare vid intervju-
erna och har liten genomslagskraft i olika regionala och lokala doku-
ment. Sådana värderingar är lättare att koppla till de grundläggande 
antagandena än kvalitetstänkandet och företagsorienteringen samtidigt 
som de återfinns i diverse dokument på nästan varje arbetsplats obero-
ende av organisationstyp. Formuleringar av det slaget är standard när 
organisationer presenterar sig för omvärlden. 

I en surveyundersökning i Tyskland 1997 tillfrågades Caritas personal 
om deras förhållande till organisationens värderingar.9 25 procent sva-
rade att de inte kände sig speciellt nära knutna till dem. Bara 27 procent 
ansåg att Caritas var en integrerad organisation medan hela 61 procent 
menade att det var en paraplyorganisation med olika intressen. Ledning-
en har uppenbarligen inte varit särskilt framgångsrik när det gäller att 
befästa en stark organisationskultur vilket får ses som en nackdel både 
vad gäller styrning av organisationen och att skapa en intern gemensam 
identitet. 

Artefakter 
Det regionala Caritas i Freiburg är beläget i en byggnad tillhörande 
Weibishof, ett stort nybyggt ganska exklusivt komplex där allt har kun-

                  
9 Köcher, Renate, Meinungsbild Caritas, bd. I. Freiburg 1997. 
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nat samlas under ett tak. Detta kan ses som en markering av närheten till 
kyrkan. När vi kom för att genomföra intervjun var bemötandet profes-
sionellt men opersonligt, inget speciellt intresse visades för vårt besök. 
Personalen uppträdde självsäkert, väl medveten om organisationens och 
sin egen betydelse. På lokal nivå var intrycket helt annorlunda. Atmosfä-
ren var familjär men fortfarande professionell. Någon hierarki märkets 
inte mellan medarbetarna, här arbetade människor som tydligt trivdes 
med sitt arbete och som kände sig trygga i sin position. Liksom i Magde-
burg, där en slogan skulle hjälpa till att visa vägen gjordes här försök att 
styra med kulturen. Olika ritualer och ceremonier, till exempel firandet 
av medlemmar som har arbetat länge i organisationen, används vid re-
krytering av ny personal och volontärer. Dessa åtgärder är tänkta att 
stärka bandet mellan nya och gamla medlemmar men också visa på 
önskvärda prestationer i organisationen. 

Vid det regionala kontoret i Magdeburg var stämningen avslappnad, 
professionell och vänlig. En besökare får intrycket att det antagligen 
finns problem men läget är under kontroll. Utomstående är välkomna 
att ställa frågor om verksamheten, det finns ett helt annat behov av 
marknadsföring än i Freiburg. Här gäller det att kämpa för existensen, 
det finns ingen gammal goodwill att falla tillbaka på. Lokalerna är trevli-
ga och verkar väl fylla sin funktion. Även här var skillnaden märkbar när 
vi kom till den lokala nivån. Stämningen var närmast kaotisk, vi fick ett 
intryck av stress och ängslan. Lokalerna var nedgångna men också stöki-
ga och föga ändamålsenliga. Det är på denna nivå som problemen blir 
uppenbara, det är på denna nivå som personalen med fog oroar sig över 
sin framtid. 

Organisationsstruktur 
Tyska Caritas är både en nationell paraplyorganisation och en mängd 
självständiga organisationer på regional och lokal nivå. Den centrala 
organisationen representerar medlemsorganisationerna på federal nivå. 
På alla nivåer är organisationen uppdelad efter uppgifter. Målsättningen 
är att ha en flexibel struktur som kan förändras när nya behov och ut-
maningar dyker upp i samhället. Enligt måldokumentet bör människor 



 
 
Mai-Brith Schartau 

 112

som påverkas av förändringar delta i utvecklandet av nya strukturer. 
Detta är ett sätt att ta udden av den kraftiga kritik som riktats mot alla de 
stora organisationerna under senare år. 

Ett tyskt uttalande som verkar märkligt är att klara arbetsbeskriv-
ningar och delegeringsregler underlättar för personalen att ta initiativ 
och arbeta självständigt. Klara beskrivningar är normalt inte något som 
associeras med innovationer och självständighet. Tvärtom, en flexibel 
struktur anses vanligen generera nya och bättre arbetsformer och öka 
prestationsgraden. 

På central nivå sysslar Caritas främst med arbetsrätt, forskning, olika 
övergripande policier, diskussioner med politiska företrädare och inter-
nationellt arbete. Organisationen har byggt upp ett imponerande biblio-
tek som täcker många områden inom det sociala arbetet. En intern täv-
lan finns, till exempel mellan institutionsvård och hemhjälp. På central 
nivå görs försök att samordna arbetet för att undvika denna interna 
konkurrens som stjäl kraft från övrigt arbete. Här finns också en ambi-
tion att dra gränser mot andra utförare, båda privata och frivilliga. 

De regionala och lokala organisationerna är tämligen självständiga. 
Ungefär 2 000 olika organisationer är knutna till Caritas på regional nivå 
i Freiburg. Dessa organisationer har sammanlagt drygt 22 000 anställda. 
Till det ska läggas ett lika stort antal volontärer. 28 av dessa organisatio-
ner är juridiskt oberoende Caritasorganisationer som utför många typer 
av socialt arbete. Uttryck som ”den stora Caritasfamiljen” indikerar en 
medvetenhet om komplexiteten i organisationen. Olika organisationer 
är ofta specialiserade mot vissa uppgifter eller klientgrupper. Denna 
specialisering är ofta knuten till ett bestämt geografiskt område.  

Regionala Caritas representerar alla dessa organisationer gentemot 
kyrkan, politiska institutioner och allmänheten, ger finansiellt och orga-
nisatoriskt stöd samt erbjuder utbildning av olika personalgrupper. 
Samordning, information och rådgivning är viktiga arbetsuppgifter på 
denna nivå. En annan är att kämpa mot orättvisa och märkliga regler 
satta av myndigheter. Detta anses vara en viktig del av det demokratiska 
arbetet. Att skapa och vidmakthålla en positiv bild av Caritas i allmänhe-
tens ögon och att oförtrutet verka för ideellt, personellt och finansiellt 
stöd är andra viktiga uppgifter. Ungefär 100 medarbetare utför dessa 
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uppgifter i Freiburg. Till det ska läggas lika många frivilliga. Organisato-
riskt är Caritas uppdelat efter sakområde. Strukturen är ganska komplex 
med många subdivisioner och en stor stabsfunktion. Med en dylik orga-
nisationsform finns alltid en risk att vissa ärenden faller mellan stolarna. 

Det är svårt att undvika byråkrati när resurser kommer in från olika 
källor. Detta är en känslig fråga och personalen på Caritas är väl medve-
ten om kritiken inom detta område. Det betonas att självständighet och 
decentralisering är del av den bärande filosofin, det är inte möjligt att 
kontrollera allt och detta är inte heller önskvärt. 

Den lokala Caritasorganisationen i Freiburg grundades 1925. Om-
kring 1 000 människor arbetar för denna organisation och utför socialt 
arbete inom ett femtiotal olika områden. Fram till 2003 växte organisa-
tionen, nya uppgifter tillkom och mer personal anställdes. Personalen 
har samtidigt blivit mer professionell. Men under de senaste åren har 
tillväxten avstannat. Det beror delvis på interna beslut, det finns en risk 
med kontinuerlig tillväxt utan tid för reflektioner, men också på en stör-
re konkurrens från andra utförare, speciellt de privata. Caritas har förlo-
rat marknadsandelar främst på grund av att organisationen måste betala 
högra löner. Neddragningar har resulterat i uppsägning av personal. 

Detta är en ny situation för Caritas och risken är uppenbar att den 
negativa trenden fortsätter. Samhället är uppenbarligen inte berett att 
betala för de faktiska kostnaderna som Caritas har. En tänkbar strategi 
skulle vara att offentliggöra alla beräkningsgrunder, att visa total öppen-
het. Beställarna är väl medvetna om den goda kvalitén på Caritas tjäns-
ter, men politikerna är bundna av besparingskrav och måste ibland prio-
ritera andra utförare. 

Organisationens storlek har blivit ett problem på lokal nivå i Frei-
burg. Under de senaste 15 till 20 åren har Caritas blivit mer och mer 
centraliserat. En modernisering behövs med delegering av ansvar och 
befogenheter samt med fungerande kopplingar mellan de olika divisio-
nerna. Det är viktigt att olika personalgrupper lär känna varandra om 
det interna samarbetet ska fungera, de olika medarbetarna har många 
gemensamma problem. 

Endast 50 personer hanterar den stora gruppen fältarbetare på 
1 000 personer. Men ändå växer den interna byråkratin till följd av de 
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stränga kraven utifrån på dokumentation och kontroll. Caritas har själv 
inget inflytande över dessa processer, de kostar mycket pengar och be-
sparingarna är förbrukade. Men det finns också fördelar med systemet. 
Problemen blir mer distinkta, de blir synliggjorda både externt och in-
ternt och fler personer kan delta i deras lösning. 

Under DDR-tiden drev Caritas sjukhus, ålderdomshem och barn-
daghem. Allt övrigt socialt arbete tillhandahölls av staten. Efter återföre-
ningen har Caritas i de östra delarna tagit över den västliga modellen. 
Liksom inom många andra områden har ett färdigt system överförts från 
väst till öst. Denna process var inte helt enkel och den genomfördes utan 
några djupare reflektioner över skillnader i traditioner och värderingar. 
Men det anses positivt att Caritas idag har betydligt fler möjligheter att 
verka i samhället än tidigare.  

På lokal nivå skiljer sig inte organisationsstrukturen speciellt mycket 
mellan Freiburg och Magdeburg. Representanterna för lokala Caritas i 
Magdeburg tycker däremot att deras arbetsplats är mindre hierarkisk än 
de motsvarande organisationerna i västliga städer. Det är svårt att säga 
huruvida det stämmer med verkligheten. 

I Sverige har ett behov av specialisering uppstått allteftersom nya be-
hov och problem har dykt upp i samhället. Administratörerna på central 
nivå har delats upp i olika uppgiftsgrupper; HIV/aids, mänskliga rättig-
heter och demokrati, migration och flyktingar, ekonomiskt bistånd och 
humanitärt bistånd. Samtidigt har den geografiska uppdelningen behål-
lits för att bevara den regionala och lokala kunskapen. Detta har skapat 
en sorts matrisorganisation som är avsedd att vara mer flexibel och 
mindre byråkratisk och som kan reagera på nya behov och utmaningar.  

Det internationella biståndsarbetet har utvecklats under 80-talet efter 
internationell Caritasmodell. Därefter var det tid att börja utveckla arbe-
tet på nationell nivå. Ett antal lokala Caritasorganisationer samlade in 
pengar och engagerade sig i lokala projekt som till exempel att besöka 
äldre och handikappade. På denna nivå var det endast volontärer som 
utförde hjälparbetet. Ett antal eldsjälar styrde det lokala arbetet och en 
viktig fråga var vad som händer om dessa avslutar sitt engagemang. En 
professionell struktur behövs för att stödja volontärerna, organisera 
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arbetet och som kontaktyta mot kommunerna för att via kontrakt få in 
pengar.  

Ett tjugotal personer arbetade på central nivå. Frustrationen var 
märkbar, det saknades tid och ekonomiska resurser för att ta itu med 
nationellt socialt arbete. Den centrala administrationen fick sina finansi-
ella resurser från Katolska Kyrkan som en procentuell del av insamlade 
medel. Situationen var inte speciellt gynnsam men chefen för svenska 
Caritas var bestämd, organisationen skulle in på den nationella markna-
den för socialt arbete. Verksamheten skulle inte längre endast bedrivas 
ideellt utan liksom i Tyskland ville Caritas bli en av många utförare i 
kommunens tjänst. 

Organisationsprocesser 
Av det tyska måldokumentet framgår att medarbetarna är kompetenta 
och att både de professionellas och volontärernas kompetens kontinuer-
ligt förbättras genom olika utbildningsinsatser. När det gäller ledar-
skapsstil sägs att personalen tillåts delta i beslut rörande målsättningar 
och sådant som rör deras eget arbete. En tolkning av detta är att de inte 
tillåts delta i annat beslutsfattande. Dessutom är det en skillnad mellan 
att tillåtas att delta och att uppmuntras till deltagande. Generellt borde 
medbestämmandet betonas mer i dokumenten. Ett problem kan vara att 
ledarskapet delvis utövas av präster och biskopar som varken är experter 
på ledarskap eller på innehållet i verksamheten. 

Måldokumentet är knapphändigt vad gäller intern demokrati och 
medarbetarinflytande. Ett separat dokument, baserat på måldokumen-
tet, antogs för personalpolicy år 2005. Detta dokument är det första i sitt 
slag och resultatet av en lång process. Personalutveckling är ett ganska 
nytt ämne inom Caritas även om arbetet är personalintensivt. Det är 
först under 90-talet som detta tema uppmärksammats. Då personalkost-
naderna utgör 70-80 procent av den totala budgeten har behovet av 
riktlinjer länge varit stort. Dokumentet, som också gäller för volontärer-
na, är av ramkaraktär och tänkt att bli specificerat på lokal nivå i samar-
bete med personalrepresentanter. Målsättningen är att ge Caritas en 
speciell personalprofil som är unik men som samtidigt inte skiljer sig 
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alltför mycket från policier inom de offentliga och privata sektorerna. 
Den unika delen är de kristna grundvärderingarna.  

Dokumentet innehåller fyra delar, personalplanering, rekrytering, 
personalutveckling och ledarskap. Vissa områden betonas speciellt, per-
sonalen ska vara flexibel och villig att förändra sitt beteende för att an-
passa sig till omgivningens förändringar. Personalutveckling innebär i 
princip vidareutbildning och den ska utgå ifrån organisationens behov, 
inte från medarbetarnas. Ledarskapet ska anpassas till situationen men 
det ledarskap som rekommenderas är det produktionsinriktade, väldigt 
få ord sägs om medarbetarinriktat ledarskap.10 Även om dokumentet är 
alldeles nytt ger det ett intryck av hierarki och byråkrati och skiljer sig 
ganska ordentligt från moderna tankar om personalutveckling och le-
darskap. 

På central nivå hävdas att Caritas i nuläget inte brottas med några 
trängande personalproblem. Personalen blir emellertid äldre och då 
arbetet är fysiskt ansträngande kommer detta att bli ett problem inom en 
snar framtid. Rekrytering kommer att bli en viktig uppgift, i synnerhet 
som det råder konkurrens om kvalificerade medarbetare.  

Denna syn kan jämföras med Köchers surveyundersökning från 1997 
där Caritasanställda fick frågor om sin bild av organisationen. 
65 procent trodde då att arbetet i framtiden skulle bli mer krävande. Två 
tredjedelar av respondenterna var oroliga för besparingarna, den oron 
var större i väst än i öst. 33 procent i väst och 51 procent i öst trodde att 
Caritas verksamhet skulle bli mer betydelsefull i framtiden. 56 procent i 
väst sade sig vara starkt motiverade att arbeta för Caritas, motsvarande 
siffra för öst var 66 procent.  

Chefen för svenska Caritas talade mycket om kompetensutveckling; 
personalen är den största och viktigaste resursen i organisationen. Per-
sonalens livskvalité är ett verkligt prioriterat område. Den primära upp-
giften för denne nytillsatte chef var att tala med personalen och informe-

                  
10 I ledarskapslitteraturen görs ofta distinktionen mellan produktionsinriktat och 
medarbetarinriktat ledarskap. Denna uppdelning bygger på studier vid University of 
Michigan under 40- och 50-talen. Den kanske mest kända förlängningen av dessa 
teorier återfinns i Blake, Robert R. & Mouton, Jane Srygley, The Managerial Grid, 
Houston 1964, där det hävdas att en kombination av dessa båda stilar utgör det 
optimala ledarskapet. 
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ra sig om arbetet som också i framtiden ska bygga på personalens kom-
petens. Intern demokrati, även om denna term inte direkt skrivs ut, är 
en viktig del av arbetet, åtminstone i de skrivna dokumenten.  

Den svenske chefens ledarstil var tydligt inspirerad av det värdebase-
rade ledarskapet.11 Detta innebär att ledaren formulerar och kommuni-
cerar ut en vision knuten till vissa värderingar som gör organisationen 
och dess verksamhet meningsfull. På så sätt ska medarbetarna inse att 
Caritas’ arbete är viktigt och bli mer engagerade i sina uppgifter. 

I Sverige arbetade Caritas till stor del med projekt som gav stöd till 
människor i olika katastrofsituationer och bistånd till befolkningen i 
utvecklingsländer. Men lokala grupper ägnade sig också åt socialt arbete, 
de besökte gamla och sjuka, serverade mat åt hemlösa och anordnade 
aktiviteter för ensamma. 

Hur volontärer ska rekryteras och behandlas och hur de ska integre-
ras bland den anställda personalen är en brännande fråga för alla de 
stora organisationerna i Tyskland. Enligt det tyska måldokumentet stöd-
jer Caritas idén om frivilligt arbete. Målet är att förbättra arbetsförhål-
landena för volontärerna för att göra frivilligt arbete mer attraktivt och 
för att underlätta samarbetet mellan anställda och volontärer.  

Inte i någon av de tre regionerna finns en uttalad regel om att volon-
tärerna måste vara katoliker. Det enklaste sättet att komma runt pro-
blemet är helt enkelt att inte fråga vid rekryteringen. Arbetet ska utföras 
på ett humanistiskt sätt vilket inte skiljer sig speciellt mycket från de 
kristna värderingarna. Rekryteringen i Freiburg sker med hjälp av löften 
om möjlighet till träning, utbildning och praktisk erfarenhet. Dessa er-
bjudande finns på hemsidan som lämnar tydliga anvisningar för hur 
man blir volontär. Materiella belöningar är av blygsam art, en blomma 
till födelsedagen eller en liten julhälsning. 

Förhållandet mellan volontärer och anställda är ungefär detsamma i 
de östra delarna av Tyskland som i de västra. Men volontärerna i öst har 
en betydligt lägre status, precis som i Sverige ska alla ha ett ”riktigt arbe-
te”. Volontärerna består i huvudsak av äldre, arbetslösa och deltidsarbe-
tande kvinnor. Liksom i väst sker själva arbetet med volontärerna på 

                  
11 Se t ex Jacobsen & Thorsvik 2002. 
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lokal nivå. Av olika dokument framgår att volontärer är viktiga för Cari-
tas men i realiteten är det svårt att rekrytera och det är också problema-
tiskt att hitta lämpliga arbetsuppgifter åt dem. Till följd av ekonomiska 
svårigheter har organisationen väldigt lite att erbjuda, möjligtvis någon 
fest men människor kräver mer om de ska engagera sig. Någon spänning 
mellan anställda och volontärer nämns inte i öst. 

I Freiburg har bilden av Caritas förändrats från att vara en ideell or-
ganisation med många volontärer till en professionell organisation mer 
lik ett privat företag. Att ha anställda med professionell kunskap är för-
stås ett bra argument i en hårdnande konkurrens men det finns också 
vissa lagbestämmelser som anger att vissa uppgifter endast får utföras av 
personal med en specifik utbildning. Men på lokal nivå i Freiburg har 
volontärernas betydelse ökat. Många projekt pågår på både lokal och 
regional nivå som går ut på att stärka den lokala demokratin. Engage-
mang i olika tredje sektor organisationer är ett sätt att nå detta mål. 
Denna verksamhet har påverkat också Caritas. Det har blivit lättare att 
hitta volontärer, även yngre sådana. 

I de svenska dokumenten återfinns några meningar om hur volontä-
rer ska stödjas och skyddas. De ska få en adekvat utbildning för sina 
uppgifter både i form av introduktion och därefter fortlöpande. Arbetet 
ska vara tidsbegränsat och klart definierat i ett kontrakt undertecknat av 
både Caritas och volontären. Detta behov av klargörande och strikta 
gränser är förmodligen ett resultat av de svenska fackföreningarnas 
misstänksamhet mot och ogillande av frivilligt arbete. Facken vill se 
människor i betalt arbete, inte delta i välgörenhet. 

Även om svenska Caritas behövde professionaliseras fanns det också 
ett behov av att rekrytera fler volontärer och integrera dessa i verksam-
heten. Eftersom anställda och volontärer tidigare inte har arbetat sida 
vid sida inom svenska Caritas fanns det inga svar på frågan om hur en 
sådan integrering skulle gå till. 

Framtidsperspektiv 
På central nivå i Tyskland tror ledarna att de ekonomiska frågorna 
kommer att dominera under de närmaste åren. Hur organisationen ska 



 
 

Organisatoriska förändringar 

 119

kunna behålla sina marknadsandelar och hur mer resurser ska kunna 
allokeras blir viktiga uppgifter att lösa. Caritas antas krympa men kom-
mer att förbli en viktig aktör på den sociala arenan. Ett större antal vo-
lontärer kommer att utföra det arbete som de anställda inte hinner med. 

På lokal nivå i Magdeburg är ledarna oroliga. De fruktar att de blir 
tvingade att återgå till samma status som de hade under DDR-tiden och 
endast utföra arbete inom kyrkans ram. Den politiska vänstern har en 
stark ställning och uppskattar inte att kyrkorna eller Caritas blandar sig i 
det sociala arbetet. Den ekonomiska situationen är besvärlig till följd av 
hög arbetslöshet och minskade intäkter från skattemedel. Olika slags 
sponsorverksamhet har av samma skäl varit svårt att få till stånd. Samti-
digt ökar de sociala problemen i samhället. En viktig fråga är hur ledarna 
under dessa omständigheter ska kunna motivera sina anställda. Hur ska 
de ens kunna motivera sig själva? 

En lösning skulle kunna vara att fokusera på kvalité. I en föränderlig 
värld måste ledningen debattera, prova nya lösningar, försöka övertyga 
andra om organisationens starka sidor och prioritera de områden där de 
har kunnat visa goda resultat. Problemen sägs vara desamma i alla de 
östra delstaterna men den politiska majoriteten är av betydelse. Där 
CDU är starkare har Caritas en mer gynnsam position. 

I Freiburg är vissa ledare oroliga för att Caritas återigen måste börja 
förlita sig på frivilligt arbete på grund av det ekonomiska läget i Tysk-
land. Men det kommer att bli svårare än tidigare med tanke på alla nya 
och svåra sociala problem i samhället. Caritas måste öka volontärernas 
status så att de kan klara av morgondagens situation. Då blir risken stor 
för spänningar mellan anställda och volontärer, de förstnämnda kom-
mer att bli undanträngda. Men Caritas har en stark position i de södra 
delstaterna, oron är inte särskilt stor men kanske blir det inte möjligt att 
fortsätta som idag, vissa nedskärningar måste göras. 

Rekrytering kommer att bli viktigare inom en nära framtid då perso-
nalstyrkan är ganska gammal. Caritas betalar redan högre lön än privata 
utförare men måste nu också koncentrera sig på att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. Ett viktigt vapen tros vara att framhålla själva arbetet. Ett 
argument som ofta används och nästan blivit en slogan är att inom Cari-
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tas arbetar du med människor, inte byråkratiskt pappersarbete eller 
smutsigt industriarbete. 

På lokal nivå är bilden av framtiden ganska optimistisk. Även om det 
finns en oro för att fler människor blir arbetslösa och att speciellt de 
svaga kommer att stängas ute från arbetsmarknaden, kommer Caritas att 
fortsätta som förut utan större substantiella förändringar. Organisatio-
nen har en stark position på grund av det väl utförda arbetet och de 
kvalificerade medarbetarna. 

Caritas i Sverige ville fortsätta ikläda sig rollen som förkämpe för 
mänskliga rättigheter och en rättvisare värld. Individuellt engagemang 
och lokala grupper kommer att fortsätta utgöra basen för Caritas men 
detta arbete måste utvidgas, utvecklas och professionaliseras. Att arbeta i 
lokalsamhället och att vara mer synlig här var en viktig målsättning inför 
framtiden. Beslut skulle fattas om arbetets inriktning och omfattning. I 
dessa frågor ämnade svenska Caritas begära råd från Tyskland, nära 
kontakter har knutits för att utveckla svenska Caritas efter tysk modell. 

Slutsatser 
I detta kapitel har diskuterats hur Caritas har reagerat på alla föränd-
ringar i omgivningen och om det är möjligt att urskilja några likheter i 
den interna utvecklingen i Freiburg, Magdeburg och Stockholm trots 
skillnader i samhällets struktur och kultur samt synen på frivilliga orga-
nisationers roll. Utmaningar från omgivningen har inom alla tre regio-
nerna bestått i en betydligt kärvare ekonomi som resulterat i krav på 
besparingar och effektiviseringar och en stark tilltro till vad som kan 
åstadkommas med konkurrensutsättning. I båda länderna är den privata 
sektorn en förebild för såväl organisationernas kultur, struktur som 
processer. NPM anses inte bara vara ett framgångsrikt recept för den 
offentliga sektorn, även den heterogena frivilliga sektorn bör följa dessa 
principer om kontroll, kundorientering, effektivitet och konkurrens. Ett 
allt mera sekulariserat samhälle har också inverkat på synen på Caritas 
och möjligheten att rekrytera personal och frivilliga. Dessutom vill den 
postmoderna människan i högre grad engagera sig i någon för henne 
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viktig fråga och då är självhjälpsrörelsen med sina många specialinrikt-
ningar ett mera attraktivt alternativ. 

Men den tyska organisationen har också blivit mer ifrågasatt på 
grund av interna tillkortakommanden. Den snabba tillväxten har lett till 
byråkratisering och brist på transparens. Ett mera modernt, företagsori-
enterat ledarskap och mindre hierarki har efterlysts. Här är skillnaden 
mellan Sverige och Tyskland markant inte bara för att den svenska or-
ganisationen var så oerhört mycket mindre utan framförallt beroende på 
olikheter i processerna. 

När det gäller skillnaden i synen på frivilligt arbete och Caritas posi-
tion i samhället går skiljelinjen i stället mellan Freiburg på ena sidan och 
Magdeburg och Stockholm på den andra. Dock har Caritas i Magdeburg 
fått betydligt bättre möjligheter att verka i samhället än tidigare under 
DDR-tiden. Att nå ut i samhället var också målet för Svenska Caritas 
som under de sista åren ville bygga ut sitt frivilliga sociala arbete till 
organisationer under professionell ledning som kunde arbeta på upp-
drag av kommuner och landsting. 

Till en början kan vi konstatera att även om Caritas är en organisa-
tion som uppvisar en mångfald både vad gäller regionala inriktningar 
och producerat arbete och i viss mån också målsättningar är det ändå 
möjligt att se vissa gemensamma utvecklingslinjer. 

En sådan trend är behovet av en distinkt organisatorisk image. Den 
intressanta frågan är hur den nya marknadsorienteringen som är klart 
uttalad i alla tre regionerna ska kunna kombineras med de grundläggan-
de antagandena om religiösa värden. Vi får inget bra svar från det mate-
rial vi haft att tillgå, bara att religion ska vara ett slags varumärke som 
kan ge marknadsfördelar i en omvärld som är mera normlös. Sökandet 
efter en organisationsidentitet är förstås ett resultat av den ökande kon-
kurrensen som är ett faktum i alla tre regionerna. En annan följd av 
denna konkurrens är de två måldokumenten som formulerats förvån-
ansvärt sent om man betänker att tyska Caritas är en mer än 100 år 
gammal organisation. Tyvärr kan vi konstatera att den nya imagen inte 
helt slagit igenom delvis beroende på att den är alltför diffus, delvis för 
att den inte har ett totalt stöd och delvis för att förändringar tar tid. Det-
ta skapar förvirring såväl internt som externt. 
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I denna undersökning har det inte varit möjligt att upptäcka något 
annat grundläggande antagande än religionen. Den teologiska grunden 
är fortfarande viktig även om två av regionerna kan karaktäriseras som 
sekulariserade. I en icke-religiös värld finns det kanske än större anled-
ning att fokusera på detta kärnvärde. Ett grundläggande antagande änd-
ras inte så enkelt, detta bekräftas av materialet. På regional nivå finns en 
tendens att tona ner religionens betydelse, det är förbjudet att diskrimi-
nera människor på grund av tro, här finns anledning till försiktighet. 
Nyare lagstiftning är mer specifik inom detta område, här finns behov av 
ytterligare anpassningar. 

Också vad gäller normer och värderingar är regionerna förvånansvärt 
lika. Företagsorienteringen med betoning av New Public Management är 
ett svar på den rådande konkurrens-situationen. Detsamma gäller foku-
seringen på kvalité, detta är ett viktigt attribut särskilt i Tyskland där 
lönerna inom Caritas är högre än inom den privata sektorn. Upphand-
larna måste få något för sina högre kostnader. Men detta är inte endast 
en positiv förändring. På vissa sätt påverkar företagsorienteringen det 
sociala arbetet på ett negativt sätt.  

Inom alla tre regionerna är Caritas strukturellt uppdelat efter uppgift 
vilket innebär att det är svårare att anpassa organisationen till föränd-
ringar i omgivningen såsom ny lagstiftning och uppkomsten av nya 
klientgrupper med annorlunda behov. Tyska Caritas har fått utstå stark 
kritik för sin brist på flexibilitet, något som ledarna säger sig ha tagit 
hand om. Med denna struktur är det emellertid svårt att tro att de lyck-
ats särskilt väl. Vidare har förnyelsearbetet inte, som det har skett i hi-
storisk tid, se kapitel 2, bedrivits underifrån eller på enskildas initiativ. I 
likhet med förhållandena under hela 1900-talet är organisationen fortfa-
rande centralstyrd och top-down orienterad. 

I Freiburg är Caritas fortfarande en stor, mäktig, komplex, centralise-
rad organisation där dock medvetandet om de byråkratiska problemen 
är påfallande. Lösningar på dessa problem har dock börjat diskuteras. 
Kravet utifrån på transparens har varit gynnsamt för organisationen, 
personalen är bättre informerad. Professionalisering kan lösa några av 
de interna problemen genom att minska ineffektiviteten. Att bygga bro-
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ar mellan olika delar av organisationen för att förbättra det interna sam-
arbetet är ett annat förslag. 

I Tyskland finns ett nytt personaldokument. Personalutveckling är ett 
ganska nytt fenomen, även detta ett resultat av konkurrens. Tyvärr är det 
nya dokumentet ganska gammalmodigt och hierarkiskt till sin karaktär. 
Läsaren får definitivt inte intrycket att personalen anses vara den vikti-
gaste resursen i organisationen, utrymmet för medinflytande är fortfa-
rande ytterst begränsat. Här är skillnaden mot den svenska synen på 
personalen markant. 

Ett gemensamt problem är hur volontärer ska rekryteras. Ingen av 
organisationerna har speciellt mycket att erbjuda. Idag antas färre vilja 
engagera sig i stora organisationer där de inte kan göra sin röst hörd. 
Just nu finns en tendens hos Caritas att fokusera på de anställda för att 
på detta sätt bli mer konkurrenskraftig. Detta kommer antagligen att 
ändras igen om de ekonomiska neddragningarna fortsätter. Då måste 
Caritas åter igen sätta sin tillit till volontärer. 

En tydlig skillnad mellan Magdeburg och de två andra regionerna är 
tankarna om framtiden. Situationen i de östra delarna av Tyskland är 
mer bekymmersam både ur ett ekonomiskt och ett politiskt perspektiv. 
Ledarna i Magdeburg är betydligt mer pessimistiska medan de andra ser 
framtiden an med tillförsikt. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att de här studerade Caritasorgani-
sationerna reagerar på stimuli utifrån på liknande sätt även om omgiv-
ningarna är annorlunda med andra politiska kulturer, ekonomiska för-
utsättningar och historiska traditioner. Utvecklingen följer samma 
mönster. Om det beror på att de tre regionerna har kontakt med var-
andra och utbyter erfarenheter eller om det bekräftar antagandet i orga-
nisationsteorin om mytperspektivet, det vill säga att det finns vissa 
framgångsrecept som cirkulerar i omgivningen, så kallade myter om 
framgång, som de flesta organisationer anammar för att vinna legitimi-
tet, går inte att besvara utifrån denna undersökning. 
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