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Frivilligas engagemang

kan sällan räknas i tid och 

siffror. Notera därför att 

denna sammanställning 

snarare visar i underkant 

den kraft och den skillnad 

som frivilliga i Svenska 

Röda Korset på daglig 

basis bidrar till.



Kretsarnas verksamhet 2022 – källor
Svenska Röda Korsets verksamhetsrapportering baseras på:

• Månadsvisa verksamhetsrapporteringen från krets.

• Tjänstepersoners/verksamheters interna rapportering (så som projektrapportering).

• Verksamhetsspecifika digitala verktyg som Svenska Röda Korset tillhandahåller.

Kretsarnas verksamhetsrapportering

Kretsarnas verksamhetsrapportering står för majoriteten av resultaten från kretsarnas verksamheter.

• Bakgrund: Kretsarnas gedigna löpande rapportering under 2020-2021 gav aktuell och nyanserad bild över Röda Korsets verksamheter, som 
kunnat användas både internt och externt till givare, myndigheter, organisationer och kommuner.

• Under 2022 skickas och besvaras en månadsvis verksamhetsrapportering av krets. Verksamhersrapporteringen består av ett 
grundfrågepaket om ordinarie verksamhet. Upplägget kompletteras med tillfälliga frågor beroende på hur omvärlden förändras och de behov 
som uppstår. Från och med mars ställs frågor som rör insatser kopplat till flyktingmottagandet.

• Under januari-mars 2022 besvarade 324 (ca 56%**) kretsar den månadsvisa rapporteringen en eller flera månader.

Tjänstepersoners/verksamheters interna rapportering

• Inom vissa verksamheter finns nära samarbeten och avtal med myndigheter eller givare. Det innebär att kompletterande data behöver 
samlas in löpande, som är på mer detaljerad nivå än kretsarnas verksamhetsrapportering. Det rör sig främst inom våra verksamheter som 
genomförs i samarbete med kriminalvården och migrationsverket. De insamlade resultaten kompletterar kretsarnas 
verksamhetsrapportering.

Digitala verktyg

• Svenska Röda Korset tillhandahåller verksamhetsspecifika verktyg som bidrar som ett komplement till kretsarnas verksamhetsrapporterings 
bild av kapaciteten omkring i Sverige; exempelvis ReachMee som är Röda Korsets digitala verktyg för frivilligrekrytering.

* Deltagartillfällen är antalet tillfällen som stöd till deltagare ges.
**Totalt antal kretsar hämtat 5/12-2021. Observera att procenten baseras på totalt 579 kretsar.



Kretsar bedriver verksamhet – januari till mars

Andel kretsar som bedriver antal verksamheter inkl föreningsverksamhet*

0 verksamheter 1-5 verksamheter 5-10 verksamheter 10-15 verksamheter 16+ verksamheter

*Resultaten baseras på 324 rapporterande kretsar.



Kretsar bedriver lokalt påverkansarbete
Totalt har 78 kretsar* haft kontakt med lokala myndigheter/beslutsfattare i 
syfte att påverka. Kontakter kan exempelvis vara myndigheter, kommunchefer, 
regionen, men det kan också vara företag eller andra beslutsfattare i syfte att 
förändra situationen för kretsars målgrupper. 

*Resultaten baseras på 324 rapporterande kretsar.



Kretsar når ut med stödet

Varje månad ges stöd vid 
79 425 tillfällen*

Utifrån kretsens rapportering och enligt 
uträkningsmetoden är det sannolikt att 

samtliga kretsars verksamhet 
(ordinarie och inom coronaresponsen)

varje månad gett stöd 
minst 19 359 och högst 33 592 gånger**.

*Uträkningen baseras på mittvärdet av vad som rapporterat minst och högst det vill säga 26 475 som därefter multipliceras för antalet 

månader perioden avser.

**Notera att siffran avser antalet tillfällen en eller flera fått stöd. Vi vet alltså inte om det är samma eller olika personer som nåtts av 

kretsen verksamhet och stöd. Deltagartillfällen innebär att man räknar varje gång ett stöd ges, även om det är samma personer som 

får stödet.

*** Baseras på 246 kretsar som rapporterade under mars 2022.

Under mars startade ny 

verksamhet för att möta 

behoven i samband med det 

ökade flyktingmottagandet från 

Ukraina. Bara under mars gav 

frivilliga stöd vid

6188 tillfällen***.



Stor rekrytering under januari-mars*

• Antal besök på rodakorset.se/engagera-dig ökade som mest med 
1 079,2% och i genomsnitt med 781% jämfört med samma period 
förgående år.

• Totalt 4 744 ansökningar i ReachMee vilket är en ökning med 
636% jämfört med samma period föregående år.

• Totalt 2 338 personer anmälde sitt intresse till den nationella 
intresseanmälan varav 837 har kanaliserats vidare till kretsarnas 
frivilliguppdrag.

Med anledning av Ukrainakrisen är det många som vill bidra och vi såg ett enormt engagemang 

under perioden. För att samla det stora intresset från allmänheten sattes en nationell 

intresseanmälan upp. Denna samlade intressenter som sedan efter behov kanaliserades till 

kretsars insatser och verksamheter.

*Resultaten är hämtade från ReachMee samt webben rodakorset.se

https://www.rodakorset.se/engagera-dig/


Flyktingmottagandet – mars*

Till följd av det ökande flyktingmottagandet från Ukraina har många 
kretsar ställt om efter ändrade behov inom ordinarie verksamheter. 
Många har även startat ny verksamhet för att möta behoven genom 
nya verksamheter. I verksamhetsrapporteringen följer vi från och 
med mars upp kretsars verksamhet kopplat till flyktingmottagandet.

• Under mars rapporterade totalt 34 kretsar att de ger stöd vid 
ankomstplatser, migrationsverkets registreringskontor och på 
tillfälliga boenden.

‒ Stödet ser såklart olika ut, men totalt har kretsarna vid 4755
tillfällen gett samtalsstöd i form av antingen krisstöd/psykosocialt 
stöd eller gett säkra hänvisningar/gett information. 

‒ Kretsar delar även ut materiellt bistånd i dessa verksamheter, 
totalt har 1433 överlämningar av mat/dryck samt 
kläder/hygienartiklar med mera delats ut.

*Resultaten baseras på de 246 kretsar som rapporterande under mars.



Styrelse- och 
föreningsverksamhet

November



Minnesvärt från perioden januari-mars 2022

Samarbete med regionen och 

kommunen som resulterat att vi 

kunnat erbjuda vaccinering i 

våra lokaler och även i ett 

socioekonomiskt utsatt område

/Söderhamn rödakorskrets

"Presentkort till flyktingar, för inköp i 

secondhandbutiken. Erbjuder tolkhjälp i 

butiken. Möten med flyktingar för att 

höra vilka behov dom har. Gemensam 

Facebook sida under Vad händer i Höör 

för upprop, information och samordning 

[...]" - Höör Rödakorskrets.

/Höör rödakorskrets

Vi fortsätter att öka antalet medlemmar 

genom att upplysa våra kunder på Kupan om 

syftet med att vara medlem. De flesta tycker 

det räcker med att ge ett bidrag i bössan och 

vet inte hur Röda Korset är organiserat och 

varför medlemsavgifterna är så viktiga för 

hjälparbetet i katastrofområden m.m

./Ljungby rödakorskrets

Vårt arbete med förbättringar pågår 

ständigt - vi är på gång med 

"Besök på häkte och anstalt" och 

"Utsatta områden".

/Nyköping rödakorskrets

Här är ett urval av det som kretsar berättat som särskilt minnesvärt under 

månaden

Vi är stolta över samarbete för 

textilåtervinning och återbruk 

med textillärare i kommunens 

skolor.

/Skellefteå rödakorskrets



Tack till alla som har 
rapporterat!


