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Om kretsarnas verksamhetsrapportering 
2020

• Med anledning av covid-19 initierades en veckovis kretsenkät ”Verksamhet under coronakrisen” med fokus på vilka 
verksamheter som har kunnat bedrivas. 

• Den veckovisa enkäten resulterade i ett gediget rapporteringsunderlag och det beslutades därför att rapporteringen skulle bli
kretsarnas verksamhetsrapportering för 2020. 

• Den veckovisa enkäten kompletterades med en separat enkät bestående av ett fåtal frågor på helårsbasis.

• Sammanställning av kretsarnas ordinarie, om än omställd, verksamhet avser verksamhet från vecka 10 till vecka 52. 
Inkluderar alltså inte verksamhet som bedrivits vecka 1 till vecka 10. Samma gäller för antalet nådda som avser rapportering 
från vecka 10 till vecka 52.

• Parallellt som enkäten ”Verksamhet under coronakrisen” besvarades rapporterades det även för specifika insatser kopplade 
till covid-19. Resultaten av dessa finns som bilaga.

• Kom ihåg att frivilligas engagemang sällan kan räknas i 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.

* Den första versionen avsåg att besvara verksamhet vecka 10 och till och med vecka 18. Från vecka 19 justerades 

enkäten något och börjades skickas ut i en ny version till och med vecka 52. Båda versionerna har sammanställts. 



Svarsfrekvens och metod för 
sammanställning

Svarsfrekvens

• Sammanställning baseras på totalt 654* aktiva kretsar, inkluderat kretsar under nedläggning.

• Kretsar som besvarat en veckovis enkäten: 519 kretsar har besvarat enkäten minst en gång (ca 80 % av totalt antal kretsar). 
Medeltal 10 besvarade veckor per krets.

• Kretsar som besvarat den kompletterande enkäten: 438 kretsar har besvarat de kompletterande frågorna (ca 70 % av totalt antal kretsar).

Totalt antal frivilliga**
Siffran för totalt antal frivilliga i Svenska Röda Korset är baserad på en beräkning i syfte för att få en bedömning av totalt antal frivilliga.

Efter beräkning läggs antal rapporterade frivilliga till för att räkna summa av de rapporterade och uträknade antalet frivilliga.

Totalt antal nådda

Utifrån antal nådda som kretsen rapporterat har den statistiska metoden konfidensintervall använts som med 95 % signifikans räknar ut ett intervall 
och sannolikhet på minst antal nådda och högst antal nådda. Vi har använt konfidensintervallets mitt eftersom det troligast är den mest sannolika siffran för 
antalet nådda totalt.

Övriga siffror för verksamhet är faktiskt inrapporterade siffror för de kretsarsom rapporterat.

* Totalt antal kretsar hämtat 20201120. Observera att den veckovisa enkäten baseras på totalt 660 kretsar.

** Metoden för totalt antal frivilliga har använts för 2018 och 2019. Den bygger på antagandet att totalen för rapporterande kretsar också är representativ för 
de kretsar som inte rapporter. Metoden tar inte hänsyn till att icke rapporterande kretsar kan ha anledning att inte rapportera som särskiljer sig från de 

rapporterande kretsar, exempelvis kretsar som inte har verksamhet.



Totalt antal frivilliga 2020

Vi är totalt 26 000* frivilliga i Sverige (2020)

26 000 frivilliga i 

Svenska Röda Korset
13, 7 miljoner 

frivilliga i världen

* Baserat på 438 kretsars faktiska siffror på antalet frivilliga under hela 2020 samt uträkning enligt metod för kretsar som inte rapporterat. 

Samma metod har använts 2018 och 2019.

Antal frivilliga i Sverige

2018 – 25 000
2019 – 25 000

2020 – 26 000

Antal frivilliga i världen

2015 – 14,2 miljoner
2016 – 11,6 miljoner

2017 (senaste siffror) – 13,7 miljoner 



Antal frivilliga per region

Region Antal rapporterade 
kretsar

Antal frivilliga som 
rapporterats

Antal frivilliga uträknat 
enligt metod

Total antal 
frivilliga

Region Göta 54 1968 728.89 2696.89

Region Gotland 21 508 701.52 1209.52

Region Mellan 35 1131 452.40 1583.40

Region Mitt 54 3163 761.46 3924.46

Region Norra Norrland 26 1259 338.96 1597.96

Region Södra Norrland 27 992 514.37 1506.37

Region Stockholm 42 1919 822.43 2741.43

Region Syd 52 2851 712.75 3563.75

Region Sydost 51 1627 957.06 2584.06

Region Väst 76 2055 1541.25 3596.25

Nationell krets/region 0 0 1747.30 1747.30

Antal frivilliga per region*

* Om man summerar totalt antal frivilliga för samtliga regioner får man en annan totalsiffra eftersom metod för uträkning har 

baserat sig per region och inte på total. 



Kretsarnas verksamhet under ett år av pandemi

Året 2020 har inneburit stora förändringar för många kretsar. Verksamheter har 

bedrivits, ställts om och pausats. Samtidigt har helt nya verksamheter initierats 

för att möta behoven i pandemins spår.

Vid årets slut hade

totalt 414 kretsar*

i 227 kommuner

uppgett att de vid en eller 

flera veckor trots 

pandemin kunna bedriva 

någon verksamhet under 

året

Totalt har

363* kretsar 

uppgett att de vid 

en eller flera veckor 

inte kunnat bedriva 

ordinarie 

verksamhet till följd 

av Covid-19.

* Avser verksamhet från vecka 10 till vecka 52. Inkluderar inte verksamhet som bedrivits vecka 1 till 10.



Totalt antal nådda 2020

Totalt antal nådda ca 395 500 *

Utifrån kretsens rapportering och uträknat konfidensintervall är det sannolikt att kretsarna har 
nått minst 368 656 och högst 422 501.

*Totalt antal nådda av kretsens stöd. Notera att vi inte kan veta om det är samma eller olika personer som nåtts av 

kretsen verksamhet och stöd. Avser antal nådda som rapporterats från vecka 10 till vecka 52. 



Ny verksamhet relaterat till covid-19

Corona-relaterad 

verksamhet

Antal 

kretsar

Informationsspridning om 

coronaviruset

69

Krisstöd/samtalsstöd/psykologisk 

första hjälpen

66

Mat- samt eventuell 

medicindistribution (IKretsledd och 
inte inom ramen för MSB-uppdraget)

100

Utfört andra ärenden åt isolerade (ex 

lånat böcker, rastat hundar, etc)

57

Tillverkat skyddsutrustning 19

Samordnat frivilliga till annan aktör 61

Annat 105

Det är totalt 238 antal kretsar* som uppgett att de vid en eller flera veckor 

bedrivit ny verksamhet relaterat till covid-19.

*Notera att en krets kan ha bedrivit flera verksamheter, därför är totalt antal bedrivna verksamheter större än totalt antal kretsar som uppgett att de 
bedrivit ny verksamhet relaterat till Covid-19.



Ordinarie verksamhet, om än omställd

Folkrätt och skydd Antal 

kretsar

Efterforskning och 

familjeåterförening

24

Stöd till frihetsberövade 

(förvarstagna, häktade och intagna 
på anstalt)

8**

Folkrättsinformation 4

Kris och katastrof Antal 

kretsar

Första hjälpen-grupper och Första 

hjälpen för alla

20

Krisstöd 16

Hälsa och vård Antal 

kretsar

Anhörigstöd 34

Cykelskola 5

Rödakorsvärdar i sjukvården 15

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma 110

Träna Svenska 59

Läxhjälp 46

Mentorsverksamhet 21

Grundläggande behov – Tak över 

huvudet, kläder och mat

34

Stöd på asylboende 15
Second Hand och 

Insamling

Antal 

kretsar

Second hand- butik och café 221

Insamling 167

Annat Antal 

kretsar

Annat 109

* Avser verksamhet från vecka 10 till vecka 52. Inkluderar inte verksamhet som bedrivits vecka 1 till 10. 

** Notera att det är 23 kretsar totalt som bedriver stöd till frihetsberövade.

Det är totalt 375 antal kretsar* som uppgett att de vid en eller flera 

veckor bedrivit ordinarie verksamhet, om än omställd, under pandemin.

Notera att samtliga kretsar 

inte rapporterat samt att 
frågan avser endast 

ordinarie verksamhet som 

kunnat bedrivas under 
perioden som präglats av 

pandemin. Kom därför ihåg 
att kretsens närvaro och 

kapacitet är större än vad 

som visas här.



Verksamhet för att tillgodose basala behov
73 kretsar* i 67 kommuner svarar att de bedriver verksamhet för att tillgodose 
basala behov**.

*Baserat på 73 kretsars faktiska siffror som avser hela 2020.

**Frågan avser verksamheter som syftar till att ge stöd till de mest utsatta (frågorna avser således inte tillfälliga insatser till andra riskgrupper som skett 
endast med anledning av covid-19). Flera typer av stöd per krets har kunnat anges.

6 kretsar har rapporterat att de 

har boendestödjande 
verksamhet där kretsen har ett 
huvudansvar för verksamheten

27 kretsar har rapporterat att 

de stöttar boendestödjande 
verksamhet som drivs av 
annan aktör

27 kretsar har rapporterat 

att de distribuerar mat

51 kretsar har rapporterat 

att de erbjuder materiellt 
stöd så som utdelning av 
kläder, hygienprodukter, 

etc.



Krisberedskapsplan och behovsundersökning

Krisberedskapsplan 

180 kretsar* i 125 

kommuner svarar att de har 

en krisberedskapsplan

Behovsundersökning

126 kretsar i 106 

kommuner svarar att de 

har gjort en 

behovsundersökning

* Notera att siffran på antalet krisberedskapsplaner även inkluderar icke kvalitetssäkrade krisberedskapsplaner.



Kretsens arbete med miljö- och klimat
Det är totalt 182 kretsar som svarar att de finns relevanta rutiner och 

uppföljning hos kretsen för att säkerställa ett stärkt miljö- och klimatarbete. 

Samåkning och 

lokala inköp

En hållbarhetspolicy 

och omfattande struktur 
och rutin för det arbetet

Utvecklat 

hållbarhetsarbete i 
second hand samt 

samarbete med 

livsmedelsbutiker

Textiler som inte går att 

sälja görs om till nya 
produkter



Kretsens arbete med inkludering och 
antidiskriminering
Det är totalt 117 kretsar som svarar att de finns relevanta rutiner och 

uppföljning hos kretsen för att säkerställa ett stärkt arbete med inkludering 

och antidiskriminering. 

Breddat rekryteringen 

av frivilliga till 

styrelsen och 

verksamheter

Regelbundna 

genomgångar av 

uppförandekoden

Arbetsmiljöenkät med 

uppföljande samtal för 

samtliga frivilliga en gång per 

år. Frukostmöten fyra gånger 

per år för frivilliga med 

diskussion på olika teman.



Arbetsgivarfrågor

Av de 438 kretsar som svarat, anger 98 kretsar* att de har 

arbetsgivarfrågor att rapportera.

De kretsar som har svarat, har haft 381 personer anställda omräknat 

till 300 heltidstjänster.

Av de 381 antalet personer som varit anställda, har 212 varit anställda 

med lönestöd.

Kretsarna har tagit emot ca 850 praktikanter under 2020.

*Baserat på 98 kretsars faktiska siffror som avser hela 2020.



Bilagor*
Mat- och medicinleverans inom 
ramen för MSB-uppdraget

• Svenska Röda Korset var nationella 
samordnare för insatsen.

• Svenska Röda Korset samarbetade 
med Svenska Kyrkan, Sveriges 
Stadsmissioner, Rädda Barnen och 
Riksidrottsförbundet under 
insatsen.

• Sammanlagt stöttade vi 103 
kommuner. Svenska Röda Korset 
arbetade i 48 av dessa kommuner.

• Det genomfördes 35.000 
leveranser under MSB-uppdraget. 
Svenska Röda Korset bidrog till 
28.000 av leveranserna.

* Övergripande sammanställning från övriga rapporteringar kopplat till specifika insatser i samband med covid-19 där frivilliga deltagit. 

Socialt hållbara 
städerscorona-
relaterade insatser

• 18 454 personer har 
nåtts genom 21 insatser.

• Fokus på 
informationsspridning 
och hälsofrämjande 
verksamheter.

• 645 vintervärmepaket 
har delats ut som 
beräknats nå 
3225 personer.

Informationsinsatser 
utanför sjukhus

• Rapportering från 
insats med better
shelter stugor vid 
sjukhusen: Göteborg 
Östra sjukhuset, Lund 
SUS, Helsingborg 
Lasarett

• Totalt 501 frivilligpass

• 4 488 möten där 
någon form av stöd har 
getts, exempelvis 
information och 
hänvisningar.

Röda Korsets stödtelefon 

under coronakrisen

• 46 frivilliga

• Närmare 2000
besvarade samtal

• Total samtalstid 419 
timmar

Åldersfördelning på de som 

ringde in:
70 år- : 26 %

40-69 år: 56 %
20-39 år: 17 %
- 19 år: 1 %

Könsfördelning på de som 

ringde in
Kvinnor: 70 %
Män: 26 %

Annat: 4 %



Tack till alla som har 
rapporterat!


