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Martin Ärnlöv – generalsekreterare för den

svenska grenen av Röda korset från slutet av mars

”Sverige blir bättre
med ett starkare
civilsamhälle”
Martin Ärnlöv lämnade ett chefsjobb på ett multinationellt företag för att engagera sig
i icke-vinstdrivande organisationer. Snart tar han över som generalsekreterare på Röda
korset och han har svårt att se hur han någonsin skulle kunna gå tillbaka till näringslivet.
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Famna som samlar icke-vinstdriva organisa
organisation.
tioner inom vård och o
 msorgssektorn.
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tande.
tionen ska göra något bra av
som generalsekreterare
– Företagen är otroligt
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”En underutnyttjad sektor”
hälle b
 estå. Kommuner och landsting
behövs eftersom de garanterar medborgarna en
Att jobba för icke-vinstdrivna organisationer var
bra struktur och att de får förskoleplatser, läkar
inte ett självklart val från början. Efter en klas
besök och andra saker som invånarna har rätt
sisk småstadsuppväxt i Alingsås flyttade han till
till. Men så finns c ivilsamhällets organisationer
Göteborg för att plugga på Handelshögskolan
som är några slags h
 ybridorganisationer som
och läsa strökurser i statsvetenskap. Han var
behöver leva i den här miljön men ändå ha kvar
medlem i flera välgörenhetsorganisationer men
sin egen identitet.
på den tiden sträckte sig hans konkreta enga
gemang sällan längre än att delta i Amnestys
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organisationer?
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– De har ett trovärdighetskapital som skapar
tionella kemikoncernen Akzo Nobel där han
tillit i samhället och jag tycker att det är en
ansvarade över ekonomi och administration.
underutnyttjad sektor. Jag lockas också av
– Under alla år hade jag med mig en naiv
att arbeta i den miljön eftersom de existerar
dröm om vara med och rädda världen och
utifrån att människor vill vara där och vill att
jag var övertygad om civilsamhällets viktiga
de ska finnas.
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sin sak men i grunden handlar allting om att ta
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nisationerna framöver tror Martin Ärnlöv är
långsiktig lönsamhet så finns det inte heller
att motverka de stora sociala och ekonomiska

Martin Ärnlöv om ...
... ungas engagemang:
Jag upplever inte att
unga människor är
mindre engagerade
i dag än vad 25-åringar
var när jag var i den
åldern, tvärtom. Sedan
manifesterar sig inte
deras engagemang alltid i ett medlemsskap
eller en förtroenderoll
i en kretsstyrelse så vi
måste bli bättre på att
hitta nya former för de
ungas engagemang.
... handlingskraftig
medmänsklighet: Det
behövs organisationer
som står på barrikaderna och pekar på
vad som är fel, men
också sådana som rent
praktiskt bidrar till
ett medmänskligare
samhälle genom att till
exempel driva hemtjänst och boenden.
Jag tänker att både
Bräcke diakoni och
Röda korset är action
orienterade organisationer där man arbetar
väldigt konkret. Det är
inte bara pamfletter
och statements utan
det ska hända saker.

 lyftorna som finns i samhället. Globalt
k
tror han att klimatfrågan kommer att bli allt
viktigare.
– Klimatfrågan är viktig eftersom den
kommer att ge stora konsekvenser som ökade
flyktingströmmar, som i sin tur aktualiserar
frågan om vi ska skydda det vi har själva eller
vara människor på planeten. Jag har inget facit
på hur man ska lösa de här frågorna men jag
hoppas att Röda korset ska vara med och hitta
dellösningar och dra det här åt ett bra håll.
I slutet av mars tar han över rollen som
generalsekreterare och han ser fram emot att
känna in organisationen och staka ut en ny
kurs tillsammans med medarbetarna. Själv
hoppas han kunna bidra med energi och fri
modighet, men också med några erfarenheter
från näringslivet.
– 15 år av internationellt affärsliv har själv
klart påverkat mig som person, och vissa bitar
har jag med mig därifrån. Det är begrepp som
att man jobbar fokuserat och med rätt saker,
och att man har ett tillräckligt tempo.
”Hade inte kunnat göra lika i affärslivet”

Han är glad över sina näringslivserfarenheter
men han svårt att se hur han skulle kunna återgå
till att jobba inom affärsvärlden, eftersom han är
en mer mångfacetterad människa i dag.
– Antagligen skulle jag tycka att det var
alldeles för endimensionellt och jag skulle ha
svårt att göra vissa prioriteringar. Jag gillar att
jobba i en miljö där man kan göra saker som
inte är lönsamma på kort eller halvlång sikt.
Vissa saker gör man inte för att de ska betala sig
utan för att situationen kräver det. Till exempel
när vi på Bräcke diakoni startade asylboenden
för unga, då var det inte en affärsidé utan en
samhällelig nödvändighet. Det är en otrolig
förmån att arbeta på det sättet och jag hade
inte kunnat göra likadant i affärslivet.
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