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Röda Korset Frivillighet

Relevant frivillighet
i vardag och kris

• Frivilliga upplever Röda Korset som attraktivt

• Ökat antal publicerade och rätt bemannade frivilliguppdrag

• Fler frivilliga

• Ökad användning av kunskaps- och erfarenhetsbasen

• Vi har kunskap om vilka våra frivilliga är

STÄRKT FRIVILLIGHET OCH ORGANISERING

• Ökat antal verksamhetstillfällen som baserar sig på lokala behovsanalyser

• Mer effektiv mobilisering av frivilliga i vardag och i kris

• Ökat antal användare på digitala samarbetsplattformar

• Enkel och användarvänlig administration av sitt engagemang och kretsen

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH SNABBHET I VERKSAMHETEN

• Vi kan berätta vilka verksamheter vi bedriver, var, för vem och av vem

• All verksamhet är rapporterad – för analys, återkoppling och finansiering

• Fler frivilliga vet vilken skillnad de gör

MER TRANSPARENS OCH SYNLIGGJORD VERKSAMHET

Vill hitta uppdrag inom relevant verksamhet

Vill kunna anmäla sig som frivillig till specifikt uppdrag 
alternativt göra en generell intresseanmälan

Vill veta hur man kan engagera sig och vad det innebär att bli medlem, frivillig, etc.

Vill kunna erbjuda sig att hjälpa till i en krissituation och snabbt få göra nytta

Vill känna sig välkommen

Vill snabbt få återkoppling vid kontakt

Vill förstå vad Röda Korset gör och står för

Vill veta hur pengarna används 
och hur frivilliga gör skillnad

Intresserad av att bli rödakorsare
Den intresserade

Vill få erkännande för och 
veta att min insats gör skillnad

Vill ha en positiv upplevelse av sitt 
engagemang och känna stolthet 
över Röda Korset

Vill få så relevant information som möjligt 
från organisationen

Vill få en överblick över sitt engagemang

Vill kunna planera sitt deltagande 
och ha ett flexibelt engagemang

Vill utvecklas inom Röda Korset

Vill fokusera på sin uppgift

Vill påverka verksamheten och ge feedback på 
det som fungerar/inte fungerar

Vill känna sig trygg i sin roll

Frivillig som utför verksamhet
Utföraren

Vill samarbeta med andra kretsar för 
kunskapsutbyte / gemensam verksamhet

Vill bygga relationer med och samverka med 
externa aktörer (andra organisationer, 
myndigheter, företag m.m.)

Vill samordna stöd och utbyte inom ett specifikt 
verksamhetsområde, region, etc.

 Vill nätverka med andra rödakorsare 
med samma intressen

 Vill hitta kontaktuppgifter till andra inom Röda Korset

Vill bidra i dialog och diskussion om sakfrågor

Vill veta vad som bubblar i organisationen

Samverkar med andra och                  
utbyter erfarenheter

Nätverkaren/Samverkaren

Vill dela med sig av sin kompetens

Vill skapa enkla och lättillgängliga utbildningar som säkerställer frivillighetens utförande

Vill enkelt administrera utbildningsverksamheten

Utbildar andra
Utbildaren

Vill lägga minimalt med tid på att rapportera

Vill enkelt kunna se sammanställningar av rapporterad informationVill se nyttan/värdet i att rapportera

Vill visa effekterna av Röda Korsets samlade verksamhet

Rapporterar in information           
om verksamhet

Rapportören

Vill matcha frivilliga mot rätt uppdrag

Vill annonsera tillgängliga uppdrag

Vill minska tiden för att bemanna ett uppdrag

Vill attrahera större mångfald av frivilliga

Vill bemanna fler typer av frivilliguppdrag 
(digitala frivilliga, beredskapsfrivilliga, 

tjänstepersonledda uppdrag m.m.)

Vill engagera fler vid kris

Rekryterar till frivilliguppdrag
Matchmakern

Vill kontakta och dela information 
med relevant grupp frivilliga

Vill samordna kommunikation mellan
verksamheter och tjänsteorganisationen

Vill stå för de uppgifter 
vi kommunicerar utåt

Vill berätta vilka verksamheter vi 
bedriver, vart, för vem och av vem

Vill bedriva lokala insamlings- 
och påverkanskampanjer

Vill veta Röda Korsets ståndpunkter i relevanta frågor

Marknadsför och informerar          
om och inom Röda Korset

Kommunikatören

Vill enkelt hitta rutiner och processer

Vill veta vart man ska vända sig 
för att få hjälp

Vill planera verksamheten med minsta möjliga insats

Vill leda, koordinera och planera en krisinsats

Vill säkerställa att frivilliga har rätt 
förutsättningar – introduktion, utbildning, stöd 

m.m.

Vill kunna beställa verksamhetsmaterial

Planerar, koordinerar och          
leder verksamhet

Organisatören

Vill få en överblick över de frivilliga

Vill samla in och analysera de humanitära behoven lokalt

Vill utveckla organisationen och verksamheten

Vill vara en god arbetsgivare för kretsanställda

Vill sätta mål för verksamheten i linje med 
strategiska inriktningen

Vill styra, kvalitetssäkra och följa upp verksamhet och resultat

Vill veta vilka som är medlemmar, frivilliga, etc.

Styr och utvecklar organisationen
Strategen


