BEHOVSUNDERSÖKNING
– hitta utsatthet i din kommun

Behovsundersökning – En viktig pusselbit i
att uppfylla Svenska Röda Korsets uppdrag och
genomförandet av strategisk inriktning.
Röda Korset som humanitär organisation måste hela tiden utvecklas
för att uppfylla sitt ändamål att:
•
•
•

Förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer, skydda liv
och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av
väpnad konflikt och andra nödsituationer
Arbeta för att förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd
Uppmuntra frivilliguppdrag, konstant beredskap att ge bistånd och en universell
känsla av solidaritet gentemot alla som behöver rörelsens skydd och stöd

Vad är utsatthet?
Utsatthet påverkar i hög grad både den fysiska och psykiska hälsan negativt. Utsatthet
kan handla om människor som lever hela eller stora delar av sina liv i en väldigt svår
livssituation men det kan också handla om människor som drabbas av akut kris eller
katastrof och därmed hamnar i en utsatt situation.
Vilka situationer fokuserar vi på?
I vissa situationer är risken för utsatthet extra stor. Det är människor i dessa situationer
som Svenska Röda Korset fokuserar på när kretsar gör sin behovsundersökning.
Krig och konflikt – människor som flytt
Katastrofer och kriser – människor som råkar ut för olyckor, kriser eller
naturkatastrofer
Socioekonomisk utsatthet – människor helt eller delvis i fattigdom eller
som lever utanför samhällets skyddsnät
Ofrivillig isolering – människor helt eller delvis i fattigdom eller som
lever utanför samhällets skyddsnät
Diskriminering och rasism – människor som utsätts för diskriminering,
rasism eller intolerans
Verksamhet
Verksamhet skapas inom Svenska Röda Korsets prioriterade områden och kan
röra sig till exempel om:
• Verksamhet som minskar ohälsa som anhörigstöd och patientstöd i sjukvården
• Verksamhet som bryter isolering som äldrebesök
• Träna svenska, läxhjälp
• Isolering så som häktes och förvarsbesök
Se vidare på Rednet för olika verksamhetsformer och inspiration.

Behovsundersökning
Behovsundersökningen identifierar utsatthet
och de behov som finns i samhället där
kretsen verkar. Det kan vara i hela kommu
nen, ett bostadsområde eller flera stads
delar. Behovsundersökningar görs löpande
som grund för planering av ny verksamhet
eller förändring av befintlig v erksamhet.
Behovsundersökningar bör göras
regelbundet inför ny verksamhetsplan.
Ibland uppstår akuta lägen, såsom hösten
2015 när ett stort antal flyktingar kom till
Sverige eller under skogsbränderna 2018,
då behöver vi snabbt identifiera och förstå
behoven för att ställa om verksamheten
och erbjuda rätt form av stöd.
Använd den strategiska inriktningen
som underlag när kretsen gör behovs
undersökningen. Den ger en tydlig bild
av Svenska Röda Korsets målsättning och
vilka situationer vi ska fokusera på.
”För att upptäcka humanitära behov ser och
dokumenterar vi brister i vår omgivning. Vi
påtalar brister och behov för beslutsfattare
och påverkar dem att ta sitt ansvar. Vi kan
också själva eller tillsammans med andra utföra verksamhet för att förhindra och lindra
mänskligt lidande.”
Från den strategiska inriktningen

Behovsundersökningen är ett verktyg som
hjälper kretsen att bedöma behov i när
området genom att ställa ett antal frågor:

• Vem/vilka befinner sig i en
utsatt s ituation i vårt närområde?
• Vilka behov har de? Hur upplever
de sin situation?
• Vad är Svenska Röda Korsets uppdrag?
Vilka är våra prioriteringar och vad
säger vår strategi?
• Vem/vilka organisationer och andra
kan samarbeta med oss i arbetet kring
insatsen?
• Vilka aktiviteter möter behoven?
• Är insatsen hållbar? (har vi ekonomi,
frivilliga, lokaler etc?)
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1.
Vilken är utsattheten och
vilka är behoven?
Ett bra sätt att identifiera utsatthet inom Svenska
Röda Korsets prioriterade områden är att bjuda
in människor med olika bakgrund till samtal
samt föra en dialog med kommunen, relevanta
myndigheter och andra organisationer.
För att identifiera behoven så inkludera målgrup
per för att undersöka hur de upplever sin situation
och vilka insatser som bäst möter behoven. Det
kan göras i fokusgrupper eller genom intervjuer.

n Vem/vilka befinner sig i en utsatt situation
i vårt närområde?
n Hur ser behoven ut?
n Utsatthet kan skilja sig utifrån kön, ålder,
bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet,
funktionalitet.
n Hur upplever de sin situation? Det är viktigt att
målgruppen kan vara delaktiga på lika villkor
och att deras kunskaper tas tillvara på oavsett
kön, ålder, bakgrund, sexuell läggning/
könsidentitet, funktionalitet etc.
n Vem/vilka kan hjälpa oss med att få svar på
ovan frågor? (målgruppen, aktörer nära målgruppen, kommunen etc.). Det är viktigt att
inhämta information från hela målgruppen.
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33.

Behovsundersökningen ligger till grund för
kretsens verksamhet och oftast behövs en priori
tering för vad som kan göras. Det här är exem
pel på verksamheter som kretsen kan göra:

När kretsen identifierat utsattheten i närområdet
och vilka behov som finns, bör vi undersöka
förslag på insatser för att möta utsattheten samt
att dessa ligger i linje med Svenska Röda Korsets
mandat och uppdrag, samt om Svenska
Röda Korset är den som bör genomföra i nsatsen.
Är det kommunen som har ansvar? Har andra
organisationer verksamhet som möter det
identifierade behovet? Kan vi samverka?

2. Vilka insatser kan och
bör genomföras av kretsen?

Sociala verksamheter för att förebygga ohälsa.
Det kan vara verksamheter som underlättar
integration som bryter isolering eller som på
andra sätt skapar delaktighet i samhället.
Riktad verksamhet där risken för ohälsa är stor.
Det kan vara tillsammans med ensamkom
mande unga, frihetsberövade, äldre eller andra
grupper i ofrivillig isolering, människor som
drabbas av kris eller närstående till svårt sjuka
eller döende.
Materiellt stöd (såsom kläder, mat och dryck)
till människor för att möta deras grundläggande
humanitära behov.
Insatser ska utformas så att de blir tillgängliga
och välkomnande för alla. Ingen skall uteslutas
eller diskrimineras på grund av kön, ålder,
etnisk bakgrund, religion, funktionsvariation
eller sexuell läggning.
Insatser ska vara tillgängliga, trygga och säkra
för deltagare och frivilliga.
n Är utsattheten och behovet sådant att det är
svårt att möta det med frivilliginsatser?
Kan verksamheten utföras av frivilliga?
n Är verksamheten i enlighet med Svenska
Röda Korsets g
 rundprinciper, uppdrag samt strategi?

Hur möter vi den utsatthet
och de behov som identifierats?

n Möter någon annan aktör utsattheten?
Är behoven täckta av andra med bättre
kompetens och mer naturlig relation?
n Kan kretsen samarbeta kring insatsen?
n Är Svenska Röda Korset bäst lämpade för
att möta b
 ehoven utifrån uppdrag, strategisk
inriktning och roll?
n Kan en befintlig aktivitet utvecklas för att
möta behoven?
n Har Svenska Röda Korset lokaler med
tillgänglighet för aktiviteten?
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Hur blir insatsen hållbar?

Det är viktigt att insatserna som startas upp blir
hållbara över tid och för samtliga inblandade.
Vid bedömningen av hur en insats blir hållbar be
höver olika perspektiv tas med i beräkningen, som
till exempel ledarskap, resurser i form av ekonomi,
frivilliga, lokaler, kompetens och kunskap.
En viktig aspekt att fundera kring är hur länge
verksamheten behöver drivas. Det påverkar
frivilliguppdrag, hyreskontrakt etc. Om verksam
heten bedrivs i samarbete med andra behöver
hållbarheten diskuteras med dem.

n Hur ser vår ekonomi ut och hur kan insatsen
finansieras på lång sikt?
n Hur rekryterar vi frivilliga med rätt kompetens?
Vilken typ av frivilligprofil behövs?
https://rednet.redcross.se/Verktyg-och-stod/
Frivilllighet-frivilligledare-och-rekrytering/
n Kommer aktiviteten att bli stärkt av samarbete
med andra aktörer?
n Vilka avgränsningar finns i frivilliguppdragen?
n Hur säkerställer vi frivilligvården i insatsen?
n Hur utvecklar vi verksamheten?

Som rödakorsare har vi ofta god kunskap om den
lokala utsattheten eftersom vi är en del av lokalsam
hället. men det kan finnas platser i kommunen där
vi inte finns eller grupper som vi inte ser eller inte når.
Hur ska vi få syn på dessa och involvera dem?
• Kontakta kommunen och hur de ser på utsatthet
i samhället.
• Prata med andra organisationer om deras bild
av vilka som har det svårast.
• Kontakta POSOM (Grupp för psykiskt och socialt
omhändertagande) och hör hur de är rustade
inför kriser.
• Följ debatten i lokala media.
• Var ute i samhället och lyssna in.

Från behovsundersökning till verksamhetsplan
Nu är grunden lagd till en verksamhetsplan. 
Nästa steg är att bli ännu mer konkreta och
komma överens om vad vi vill göra samt prioritera.
För att ta fram vår verksamhetsplan kan vi ta
hjälp av dessa m
 anualer som finns på Rednet:

Föreningsutveckling
I Din Organisation

Föreningsutvec
kling
I Din Organis
ation

Så följer vi upp

Behöver vi hjälp med detta material
så finns det fler vägar att gå
• Vi kan titta på Rednet där det finns
information i många aktuella frågor.
• Vi kan kontakta Infoservice som hjälper
oss att hitta rätt.

Så planerar

vi

Svenska Röda Korsets sju
grundprinciper – vår kompass
i vardagen
Humanitet

Självständighet

Allt Svenska Röda Korset gör syftar till att
förhindra och lindra mänskligt lidande. Vårt
mål är att skydda människors liv och hälsa,
skapa respekt för människovärdet och verka
för fred.

Svenska Röda Korset kan samarbeta med
regeringar, myndigheter och andra aktörer
då det gynnar människor i utsatta situationer.
Samarbetet får dock inte innebära att vi ger
upp vår självständighet och integritet.

Opartiskhet

Frivillighet

Röda Korset diskriminerar ingen oavsett
religion, nationalitet politisk övertygelse,
samhällsställning eller etnisk tillhörighet. Den
som behöver hjälp ska få det och den som har
störst behov av hjälp ska prioriteras.

Svenska Röda Korset är en organisation som
bygger på frivillighet och som inte drivs av
egen vinning. Att engagera sig i Svenska
Röda Korset är frivilligt – att ta emot hjälp
från Svenska Röda Korset är också frivilligt.

Neutralitet

Enhet

Svenska Röda Korset väljer aldrig sida i
konflikter. Vi engagerar oss inte heller i
meningsskiljaktigheter i fråga om exempelvis
politik eller religion. Neutralitetsprincipen är
ett medel för att nå, förhandla och samverka
med alla.

I varje land ska det finnas en enda nationell
rödakors- eller rödahalvmåneförening.
Den ska vara öppen för alla och omfatta
hela landet.
Universalitet
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Tillsammans bildar de nationella rödakorsoch rödahalvmåneföreningarna världens
största mänskliga skyddsnät. Alla nationella
föreningar är jämlika och har samma ansvar
och skyldighet att bistå varandra.

