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1. Kretsrapporten 2019 summering

• Sammanställningen av Kretsrapporten för 2019 baserar sig på underlag från 500 kretsar 
som har rapporterat in (ca 70% av totala antalet kretsar). De 30% som inte rapporterat 
bedöms i stor utsträckning vara kretsar som bedriver liten verksamhet och/eller är under 
nedläggning.

• Siffran för totalt antal frivilliga i Svenska Röda Korset, 25 000, är baserad på en beräkning 
som vi gjort i syfte för att få en bedömning av totalt antal frivilliga. Övriga siffror är faktiskt 
inrapporterade siffor. 

• Totalt antal frivilliga skiljer sig från summan av antal frivilliga per verksamhetstyp. En 
frivillig kan ha mer än ett uppdrag och ingå i mer än en verksamhetstyp.

• För tredje året i rad har rapporteringen genomförts i verktyget Frivillig. Det kan finnas 
felkällor som beror på de tekniska och organisatoriska förutsättningar som getts i samband 
med rapporteringen. Det vi dock vet är att frivilligas engagemang sällan kan räknas i tid och 
siffror och att denna rapport snarare visar i underkant den kraft och den skillnad som 
frivilliga i Svenska Röda Korset på daglig basis bidrar till. 

• I sammanställningen presenteras ett urval från underlaget som rapporterats in. För att se en 
enskild krets rapport i sin helhet finns den att ladda ner och skriva ut i verktyget Frivillig.



2. Vi är totalt 25 000 frivilliga i Sverige och 13,7 miljoner i världen

25 000*

frivilliga i 

Sverige

13,7 miljoner

frivilliga i världen

* De totala antal frivilliga är beräknad på samma sätt som tidigare år. Basen är kretsarna 

som rapporterat och en uppskattning för de kretsar som inte har rapporterat. 

Antalet frivilliga i Sverige 

2017 - 27 000

2018 - 25 000

2019 - 25 000

2020 målsättning - 27 000

Antalet frivilliga i världen  

2015 - 14,2 miljoner

2016 - 11,6 miljoner

2017 - 13,7 miljoner 



3. Frivilliga 2019 – frivilliga per verksamhetstyp

Kris och katastrof          21 227    

Insamling            5 241    

Styrelse -och föreningsverksamhet            5 285    

Krisberedskap (skarpt läge/övning)               683    

Second Hand            7 622    

Folkrättsinformation                 55    

Övrig verksamhet            2 341    

Hälsa och vård          10 171    

Anhörigstöd               577    

Rödakorsvärdar (i sjukvården)            1 533    

Stöd till äldre            3 432    

Träna svenska/Språkcafé            1 363    

Läxhjälp            1 096    

Mentorsverksamhet               163    

Ytterligare verksamet med migranter               877    

Första Hjälpen för alla               431    

Första Hjälpen grupper (fhg)               699    

Folkrätt och skydd 342

Anstaltsbesök 28

Häktesbesök 117

Efterforskning och familjeåterförening 145

Förvarsbesök 52



4. Deltagare 2019 – några exempel unika deltagare 

Folkrätt och skydd

• 470 personer har fått besök på anstalter

• 1 377 personer har fått besök på häkten

• 2 028 personer har fått hjälp med efterforskning

• 521 personer har fått besök på förvar

Hälsa och vård 

• Anhörigstöd 1 946 unika deltagare

• Rödakorsvärdar hjälpte 353 667 besökare på sjukhusen  

• Stöd till äldre fick 18 582 personer ta del av

* Med unika deltagare menas att verksamheten endast räknar deltagare en gång, trots att de deltar flera gånger under ett år. Här efterfrågas en 

uppskattning av unika deltagare då Svenska Röda Korset i regel inte registrerar deltagare och verksamheterna är öppna för alla att delta. 



5. Verksamhetsfrågor
Basala behov - 70 kretsar svarar att de bedriver verksamhet för att tillgodose

basala behov. Följande har rapporterats:

50 kretsar 

utdelning av kläder 
25 kretsar 

utdelning av mat
14 kretsar boende/ 

tillfällig logi 

Krisberedskapsplan

224 av 500 kretsar som har rapporterat 

svarar ja på frågan om de har gjort en 

krisberedskapsplan.

Behovsanalys

121 av de 500 kretsar 

som har rapporterat 

svarar ja på frågan om 

de har gjort en 

behovsanalys. 

121 kretsar i 92 

kommuner. 

Papperslösa och EU-medborgare - 24 kretsar svarar att de bedriver 
verksamhet särskild riktad mot papperslösa och EU-medborgare. 

Ensamkommande barn - 64 kretsar svarar att de bedriver verksamhet 
specifikt för ensamkommande barn och unga.





Frivilliga 2019 – frivilliga per 
verksamhetstyp jämförelse 
mellan 2018 och 2019

Kategorier 2019

Antal frivilliga 2018 2019

Folkrätt och skydd 267 342

Anstaltsbesök 28 28

Häktesbesök 62 117

Efterforskning och familjeåterförening 160 145

Förvarsbesök 17 52

Kris och katastrof          19 790             21 227    

Insamling            5 487               5 241    

Styrelse -och föreningsverksamhet            4 315               5 285    

Krisberedskap (skarpt läge/övning)               775                  683    

Second Hand            6 703               7 622    

Folkrättsinformation                 29                    55    

Övrig verksamhet            2 481               2 341    

Hälsa och vård          10 980             10 171    

Anhörigstöd               485                  577    

Rödakorsvärdar (i sjukvården)            1 184               1 533    

Stöd till äldre            3 412               3 432    

Träna svenska/Språkcafé            1 521               1 363    

Läxhjälp            1 360               1 096    

Mentorsverksamhet               613                  163    

Ytterligare verksamet med migranter               668                  877    

Första Hjälpen för alla               580                  431    

Första Hjälpen grupper (fhg)               441                  699    

Människor som faller utanför samhällets skyddsnät 88

Asylsökande och nyanlända 390

Barn och unga 238



Arbetsgivarfrågor 2019
Dessa frågor besvaras endast om kretsen har haft någon anställd under senaste året. Av totalt 
720 kretsar har ca 500 kretsar skickat in Kretsrapporten i Frivillig och av dessa kretsar har 105 
rapporterat arbetsgivarfrågor.

Har riskbedömning av arbetsmiljön (undersökning av risker på arbetsplatsen) utförts senaste året? 

• 82 av 105 kretsar har gjort en riskbedömning av arbetsmiljön.  

Har skyddsrond utförts på arbetsplatsen senaste året? 

• 86 av 105 kretsar har gjort en skyddsrond av arbetsmiljön. 

• Har ni kollektivavtal genom IDEA-Unionen? 

• 92 av 105 kretsar har ett kollektivavtal med IDEA-Unionen.

• Hur många anställda har ni i kretsen totalt? Hur stor omfattning har samtliga anställningar inom kretsen i procent? 

• Kretsarna har totalt 445 personer anställda vilket kan räknas om till 302 heltidstjänster. 

• Hur många av dessa är anställda med lönestöd? 

• Av de 445 personerna som är anställda är 272 anställda med lönestöd. 

• Hur många personer har ni tagit emot i praktik per år i era verksamheter?

• Kretsarna har tagit emot 1 052 praktikanter.



Arbetsgivarfrågor 2019

• Kretsarna har totalt 445 personer anställda vilket kan 
räknas om till 302 heltidstjänster.

• De 10 största kretsar till antalet anställda står för 34% 
av antalet anställda totalt.

• 24 av de 105 kretsarna som har anställda har endast 
en person anställd.


