Rödakorsdialogen
22 maj 2021
Svenska Röda Korsets styrelse, regionrådens ordförande
och ytterligare en ledamot från varje regionråd
samt tjänstepersoner

Program
09:00-09:15

Välkommen
Genomgång av upplägget för dagen

09:15-10:30

Verksamhetsplanering inför 2022:
Omvärlds- och invärldsanalys

10:30-12:45

Framtida engagemangsfrågor:
Medlemskap
Frivillighet
Ledarskap
Mångfald och inkludering

12:45-13:00

Reflektioner och avslutning

Verksamhetsplanering
inför 2022
Omvärlds- och invärldsanalys

Omvärlden, behoven och
Röda Korset 2022
Johann Knigge, avdelningschef, Nationell verksamhet, och
Anna Rehnvall, tematisk rådgivare, Socialt hållbara städer

➢ Hälsoklyftorna ökar i Sverige mellan människor med olika socioekonomisk bakgrund.
Utvecklingen har varit sämst för personer med en svagare socio-ekonomisk
situation.
➢ Ofrivillig isolering påverkar människors fysiska och psykiska hälsa. Frihetsberövade
på förvar, häkten och anstalter samt äldre ensamma är särskilt utsatta grupper.
➢ I Sverige är människors risk för utsatthet större i socioekonomiskt svaga områden
och på andra ställen där socioekonomisk utsatthet finns, till exempel för den
växande grupp som lever utanför samhällets skyddsnät.
➢ Mål:
▪

Svenska Röda Korset bedriver verksamhet i hela landet, på de platser där de
humanitära behoven är störst.

▪

Tillsammans med lokalsamhället och de människor som berörs genomför vi
löpande behovsanalyser som grund för verksamheten.

▪

Vi bidrar till att förebygga ohälsa.
▪ Vi möter människors grundläggande humanitära behov i akuta eller
långvariga situationer av nöd.
▪

Vi bedriver sociala verksamheter för att förebygga ohälsa. (Nationellt
och lokalt om behoven finns)

➢ Vårt påverkansarbete syftar till att förändra grundorsakerna
till att utsatthet uppstår.

➢ Vi dokumenterar, påtalar och påverkar kring de brister vi ser.
➢ Vi arbetar samordnat i vårt påverkansarbete mellan nationell
och lokal nivå.

➢ Att göra löpande behovsanalyser är en viktig grund för
kretsarnas lokala påverkansarbete.

Pandemins effekter
• Utöver den unika riskfaktorn ålder visar allt fler analyser på att det finns
en tydlig socioekonomisk koppling till hur hårt människor drabbas av
pandemin, både direkt och indirekt av de samhällsekonomiska
effekterna.
•

Faktorer: boende, pendling, yrke + riskfaktorer + små marginaler

• Coronapandemin har satt fokus på hur hälsoskillnader i befolkningen ser
ut, samt kopplingen mellan livsvillkor, hälsa och krisberedskap.
• Under 2020 har de ojämlika konsekvenserna av coronapandemin
uppmärksammats:
‒ Folkhälsomyndigheten konstaterar att det finns ”betydande ojämlikheter i hälsa mellan
grupper utifrån förhållanden som kopplar till socioekonomisk situation, diskrimineringslagens
grunder och annan sårbarhet. Dessa skillnader riskerar nu att öka. I myndighetens samlade
bedömning om Covid19 effekter på folkhälsan konstateras att de grupper som redan före
pandemin hade förhöjd risk för ohälsa har drabbats mest inom skolan, på arbetsmarknaden
och i samhället i stort.
‒ Region Stockholms analyser visar att risken av avlida i Covid19 är dubbelt så stor för
låginkomsttagare än höginkomsttagare.
‒ I en ny studie från Delegationen för migrationsstudier visar forskarna också en överdödlighet i
utsatta områden och hänvisar till brister i analysen och i åtgärderna vad gäller att ta hänsyn till
segregationen i pandemibekämpningen.

Min familjs ekonomi har blivit väldigt påverkad, det är
vad jag tänker på mest. Mamma blev sparkad från sitt
jobb direkt, och pappa jobbar på Volvo och får inte gå
dit, men han har sitt jobb kvar. Han går nog dit ibland
man är inte så mycket. Jag har också hoppat av
gymnasiet, fast det gjorde jag innan corona men det
var liksom precis innan, så det blev lite deppigt
alltihop. Inte skitbra stämning hemma direkt.
Kille 17 år.

”Min firma har gått i konkurs. Jag har inga tillgångar
alls och min fru har inte arbete. Men det tar tid att
avveckla firman och vi får inte försörjningsstöd under
tiden. Vi får barnbidrag men det går ju inte att leva
på.”
Egenföretagaren Elias

Det här med informationen har varit väldigt svårt
under pandemin. Många undrar om test och
munskydd och det är väldigt viktigt att kunna prata
med folk som vet. Jag är glad att ni har varit här.
Det har gjort det lättare att hantera.
Man 60 år

Ungefär hälften av det som får mig att må bra är
borta just nu. Jag har blivit frivillig i Röda Korset för
jag behöver ha någonting att göra för att må bra…
och jag tror att det är fler som är i min situation.
Kvinna 37 år

Båda mina föräldrar är också i riskgrupp, så jag har
skött all handling. Min pappa sökte jobb när corona
började, men han fick inget då. Så min mamma
som verkligen är riskgrupp har fått jobba, för att det
skall gå ihop. Vi har haft det lite konstigt i skolan
också. Vi brukar byta klassrum ofta och ha olika
lärare, men nu har vi haft samma lärare i alla
ämnen och bara varit i ett klassrum. Det har varit
segt, och dålig studiero.
Tjej 16 år
Jag jobbade tidigare på restaurang men ägaren sa
upp mig när Corona bröt ut. Förut har vi haft råd
med hyran på 10.000 kronor men nu är det
jättesvårt. Jag vet att det är svart men vad ska vi
göra? Var ska vi bo? Var ska mina barn bo?”
Småbarnspappan Ahmed

Jag funderar på att flytta till ett land där
digitaliseringen inte är lika forcerad. Jag tror att
Sverige gör det här helt fel, det går för fort. Jag klarar
inte av det, och blir helt utanför alla viktiga
sammanhang"
Man ca 75 år.

Många upplever svårigheter med att få kontakt med
vården. Många här har svårt med språket. Det finns inte
alltid tillgång till tolk på 1177 och bemötandet är inte
alltid så trevligt eller så har de inte tid att guida.
Kvinna 34

Människan i krisen
Synen på den enskildes förmåga behöver breddas
• Krisberedskapssystemet utgår från antaganden om att den
enskilde har en viss förmåga att ta hand om sig själv och sina
närstående, har tillgång till resurser och möjlighet att ta del av
information. Det behövs bättre analys om hur detta skiljer sig åt
på individ- och gruppnivå.
Krisberedskapssystemet behöver en starkare social dimension
• Viktiga aktörer såsom den kommunala socialtjänsten har inte en
tydlig roll i krisberedskapssystemet. Samhällets förmåga att ge
stöd till de som drabbas i kris ser väldigt olika ut runtom i landet.
Det behövs en tydligare social dimension i Sveriges krisberedskap
– nu missas viktiga perspektiv för att nå dem som verkligen
behöver samhällets insatser.
Utvecklande analyser av risker, sårbarheter och behov skulle stärka
svensk krisberedskaps möjligheter att skydda människor
• Det saknas viktiga perspektiv om människors utsatthet i de riskoch sårbarhetsanalyser som offentliga aktörer utför enligt lag. Det
saknas i dagsläget också riktlinjer för behovsanalyser inför och
under allvarliga kriser.

BEHOV OCH OMVÄRLD

BETYDELSE FÖR SRK

•

Pandemin drabbat redan socioekonomiskt utsatta grupper = risk
för ökad segregation

➢ Pandemins effekter och förändringar i migrationslagstiftning
kommer påverka Röda Korset målgrupper i stor utsträckning.

•

De grupper som redan före pandemin hade förhöjd risk för
ohälsa har drabbats mest inom skolan, på arbetsmarknaden och i
samhället i stort. Detta i sin tur påverkar hälsan negativt.

➢ Vi behöver i vardagen finnas närvarande där behoven är som
störst för att möta den humanitära behoven i kölvattnet av
pandemin. Krävs bra behovsanalyser och rustade kretsar.

•

Långtidsarbetslöshet på en hög nivå under en längre tid, ”högsta i
modern tid”, varnar arbetsmarkandsminstern
Antalet skjutningar, skadade och avlidna fortsatt på hög nivå,
men färre än samma period förra året. Oklart om det är
bestående trend eller tillfällig nedgång.
Polariserat politiskt klimat, valår 2022, kriminalpolitik och
rättsstat rankas högt av väljare och blir en avgörande valfråga
Ytterligare åtstramning i migrationslagstiftningen med begränsad
familjeåterförening och rätt till varaktigt skydd samt fler
återvändande. Ny lag – sommaren 2021.
Mer krav – för uppehållstillstånd, anhöriginvandring,
medborgarskap etc. Frågor som kvalificerad i välfärden uppe på
agendan
Socialtjänsters restriktiva bedömningar gör att fler faller utanför
samhällets skyddsnät
Coronakommissionens slutrapport februari 2022 – kommer
påverka samtalet om vad som behöver förändras.
Ett antal utredningar påverkar SRK:s roll, förutsättningar och det
krisberedskapslandskap som SRK navigerar i

•
•
•
•
•
•

•

➢ Vi behöver försätta arbeta för att synliggöra och praktisk
brygga det förebyggande arbetet med krisberedskapsarbetet
➢ Vårt hälsofrämjande arbete behöver stärkas och utökas, där
behoven väntas öka som mest, samt påverkan kring
bakomliggande orsaker till ohälsa.
➢ Verksamheter som tillgodoser basala behov, så som mat, tak
över huvud men även rådgivning och stöd samt stärkt dialog
och påverkan
➢ Svårarbetat politisk klimat kräver ett samordnat, strategiskt
och fingertoppskänsligt påverkansarbete som bygger på vad
vi ser lokalt

Avslutningsvis
• Coronapandemin har blixtbelyst att olika
livsförutsättningar, inte minst ojämlikheter i hälsa, leder
till att redan utsatta grupper drabbas hårdare i en kris.
• De sekundära effekterna av pandemin kommer att vara
kännbara under lång tid framöver.
• Nu finns ett möjlighetsfönster att fokusera hur vi
tillsammans bemöter utsatthet redan nu och i nästa kris.
• Genom att fokusera vårt arbete där behoven är som
störst lokalt kan Svenska Röda Korset med vår ganska
unika kombination av att vara en
krisberedskapsorganisation med omfattande social
verksamhet göra en viktigt humanitär insats.

• 9 juni - Välkomna att delta på Röda Korset forum 2021 Lära i krisen

Invärlden utifrån kretsarnas
rapportering
Jacob Ingelgren, enhetschef, Förening och kapacitet

Hur mår föreningen Svenska Röda Korset
efter över ett år av coronapandemi?
•
•
•
•
•
•

Tack bra efter omständigheterna!
147 kretsar har fått ekonomiskt krisstöd
7 374 personer har sökt uppdrag i Reachmee under 2020 (1 273 i år)
403 kretsar har ställ om sin verksamhet under 2020 (243 har fortsatt i år)
71 platser där kretsar stödjer regionerna i vaccination med 500 frivilliga
Men fortfarande många frivilliga som inte kunnat dra igång med sina uppdrag
igen.
• En del kretsars verksamhet ligger helt nere.
• Stort engagemang och mycket positiv uppmärksamhet

Viktiga invärldsspaningar i urval
• Corona har fortsatt inneburit besöksstopp på förvar, häkten och anstalter.
Säkra besök sker på ca 7 häkten.
• Personliga besök inom familjeåterföreningsverksamheten fortsatt pausade;
digitala möten erbjuds.
• Kretsar och nationella verksamheter möter ett ökat behov av att tillgodose
grundläggande humanitära behov samt stöd i kontakt med socialtjänst.
• Pandemin fortsätter påverka kretsarnas möjlighet att genomföra möten,
stämmor och utbildningar.
• Det politiska klimatet fortsätter öka polarisering i samhället, vilket kräver än
mer att organisationen kan hålla sin ideologiska kompass; vilka vi är och vad
vi står för är viktigare än någonsin.
• Rusta anställda och kretsar/frivilliga i vilka vi är, grundprinciperna.

Kretsarnas verksamhet under april
2021 fortsätter innebära stora förändringar för många kretsar. Verksamheter
har bedrivits, ställts om och pausats. Samtidigt bedrivs nya verksamheter för
att möta behoven i pandemins spår.
190 kretsar i 146 kommuner
svarar att verksamhet
kunnat bedrivas.
Ordinarie, omställda och/eller
tillfälliga insatser i samband
med covid-19.

* Totalt har 282 kretsar besvarat enkäten (ca 45 % av totalt antal kretsar). Notera att samtliga kretsar inte rapporterat. Kom därför
ihåg att kretsens verksamhet, närvaro och kapacitet är större än vad som visas här.

Totalt antal tillfällen personer fått stöd
av kretsarnas verksamhet (april 2021)
Totalt antal tillfällen
som stöd getts 61 533*
Utifrån kretsens rapportering och enligt
uträkningsmetoden är det sannolikt att
samtliga kretsars verksamhet gett stöd
minst 40 865 och högst 82 202 gånger.
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*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.
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Minnesvärt från månaden
Här är ett urval av det som kretsar berättat som särskilt minnesvärt under
månaden (april)

Äntligen kommit igång med
Rödakorsvärdar i Sjukvården.
/Bro-Väskinde rödakorskrets

Vår insats vid branden på Östra
stranden uppskattades av både
polisen och de drabbade, fick stor
uppmärksamhet och skapade
goodwill med artikel och foto i
lokalpressen.
/Halmstads rödakorskrets

Ett stort jobb har utförts med
telefonkontakter till personer över
80 år, mestadels ensamhushåll.
Detta jobb fortsätter.
/Söderhamns rödakorskrets

Mycket bra samarbete mellan
frivilliga och personal på
vaccineringsstationen.
/Hällesta rödakorskrets

Vi har dragit igång övningshubb
för Första hjälpen i Åre kommun.
Detta startade i mars. Vi har
även rekryterat frivilliga till att
på ett coronasäkert sätt stötta
ofrivilligt ensamma i kommunen.
/Västjämtlands rödakorskrets

Väldigt många nya yngre volontärer
som kommit in och/eller är på väg in
i verksamheten framför allt inom
Secondhand och språkcaféverksamhet.
/Röda Korset Västerås

Gruppdiskussioner kring
omvärlden och ”invärlden”

Gruppdiskussioner kring omvärlden och
”invärlden”
För anteckningar från gruppdiskussionerna, se enskilt dokument
”Omvärldsanalys VP22 RKdialog 210522 gruppdisk”.
Diskussion kring:
• Vad har varit framgångsfaktorer respektive utmaningar?
• Och framåt: Vad betyder situationen vi har nu
för den kommande hösten? Vilka kommer att vara de största
utmaningarna? Vilka behov kommer vara störst hos kretsarna?

Framtida engagemangsfrågor
- Corona, trender och det nya normala

Vilka typer av engagemang har vi i SRK?
•
•
•
•

Medlemskap
Månadsgivare
Frivilliga
Fler?

Hur många medlemmar har SRK enligt
årsredovisningen 2020?
• Vid 2020 års utgång hade Svenska Röda Korset 102 500 medlemmar, enligt
årsredovisningen.
• Vid 2019 års utgång hade Svenska Röda Korset 109 700 medlemmar, mot
115 400 året innan, enligt årsredovisningen. Det är alltså ett tapp på drygt
11 procent på två år.
• Förändringen är påtaglig även tidigare år. 2017 hade organisationen 119 203
medlemmar, 2016 och 2015 cirka 121 000 och 124 707 medlemmar år 2014.
2013 hade organisationen 134 557 medlemmar.

Hur många månadsgivare har SRK?
• De senaste 10 åren har vår månadsgivarbas ökat med 460 %
– från ca 17 000 till 97 000

Hur många frivilliga har SRK enligt kretsarnas
verksamhetsrapportering 2020?
• 26 000

Det nya normala
Medlemskap och frivillighet

Starkt men förändrat engagemang
Totalt är engagemanget för SRK lika stort i dag som för 10 år sedan,
och har efter en dipp stärkts de senaste sju åren. Sättet att engagera
sig har dock ändrats, i hela samhället och i Röda Korset.
Månadsgivande – starkt ökat engagemang
• Senaste 10 åren har ökat vår månadsgivarbas med 460 %
• Rekryteringen ger samtidigt merparten av nyrekrytering av medlemmar

Medlemskap

Medlemskap i förändring
Medlemskap – minskat engagemang
• Att medlemskapet tappar beror främst på:
‒ Den gamla typen av medlemmar har livslångt medlemskap, dvs en är medlem tills en dör.
Dessa blir färre och färre. Den nyare typen av medlemmar blir antingen månadsgivare eller
volontärer istället, eller stannar som medlem ”bara” några år. Detta är inget specifikt för Röda
Korset, utan följer samhällstrenden.
‒ Tidigare rekryterade kretsar själva = medlemmen hade en nära koppling till kretsen. Merparten
i dag rekryteras via månadsgivarrekrytering, krävs ett annat jobb från kretsen för att de ska
engageras lokalt.
‒ 50 % av medlemmarna är över 70 år, 75% av medlemmarna är över 50 år. Bland de nya
medlemmarna är procenten tvärt om. De är under 50 år. Två tredjedelar av medlemmarna är
kvinnor.
‒ Frivilligtrender: Människor är mer intresserade av frivilliguppdrag samt att månadsgivare tänker
att de är medlemmar

• Vi attraherar och rekryterar nya medlemmar, men inte nog för att öka.
• Traditionellt kretsen som rekryterar medlemmar. Nu kommer de flesta nya in
genom utbildning och direktdialog. Ett år gratis. 30 % stannar.
• Medlemsvård?

Medlemmar from 1990
Antal medlemmar Röda Korset 1990-2020
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Månadsgivare och medlemmar uppdelat
Månadsgivare och medlemmar 2012-2020
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Det nya normala: Medlemmen
• Vi som organisation behöver inse att de nya medlemmar vi attraherar
sannolikt inte har livslångt medlemskap, som tidigare äldre generation
haft.
• De nya vi får in i dag har dessutom till stor del en demografiskt annan
profil än den gamla trogna medlemmen. Satsa på att välkomna dessa till
organisationen.
• Medlemskurvan kommer att fortsätta dala nedåt. Därför än viktigare att
fundera över hur vi tar tillvara de nya vi faktiskt redan får i dag.

Frivillighet

Det nya normala: Frivillighet
Volontärer – oförändrat engagemang, men nytt
• Har legat mellan 25 000 och 30 000 under de senaste åren
• 10 % ca slutar varje år.
• Frivilligutveckling – något vi ständigt måste tänka på, inte bara
rekrytering utan behålla och erkänna. Utvecklas i sina uppdrag,
erbjudande om nya.
• Varför folk inte blir frivilliga?

Trender i frivillighet
•
•
•
•
•
•

Fortfarande lika stort engagemang i Sverige men…
Skillnader i hur engagemanget ser ut i stad och på landsbygden
Episodisk/Selektiv frivillighet, insats, en specifik målgrupp etc.
Kortare engagemang, spontanfrivilliga
Nätverksfrivillighet
Coronas påverkan på engagemanget – ökning, lägre tröskel för många p.g.a.
digitalisering. Positiva långsiktiga effekter för frivillighet, skapar innovation och
ett tvång att rekrytera nytt och mångfald
• Dock fortfarande mycket tid som läggs på frivillighet. Vilken åldersgrupp i
samhället lägger ner mest tid frivilligt?
• Ökat intresse för företagsvolontärskap
• Intern trend: Frivillighet utifrån sin professionella kompetens

Mångfald och inkludering

Uppföljning av mångfald och inkludering från
Regionalt forum 2020 (enkät maj 2021)
Urval av svaren från de 14 deltagare som svarat ja på fråga 1:
• Uppdragit åt kretsens valberedning att beakta mångfald på alla
plan.
• Integrerat ensamkommande killar i verksamheten.
• Vi fortsätter vårt aktiva arbete inom integration och får flera
utrikesfödda personer som på olika sätt deltar /arbetar inom vår
krets.
• Fortsatt vara normkritisk trots att det bryter mot SRKs normer.
Peppat andra för att ta oss vidare och coachat andra kring myten
om svårigheternas gällande frivilligrekrytering.
• Föreslagit personer med andra bakgrunder till styrelsearbete.
• Rekryterar volontärer med flera språk för att informera angående
vaccineringen. Sträckt ut en hand till kulturföreningarna i samband
med volontärrekrytering till vaccinationsinsatser
• Vidgat kontakten mot lokala näringslivet samt bidragit till
partnerskap med kommun.
• Försöker att tänka annorlunda
• Jobbar på en insändare om hur inkludering och mångfald i
samhället riskerar urholkas för ett flertal grupper då regionen har
tagit ett beslut att ta bort kravet om allmänläkare på alla
vårdcentraler
• Tagit hjälp av kommunens i integrationsverksamhet för att hitta nya
frivilliga
• Sprider information via kommunens integrationssamordnare samt i
nätverket Ludvika i Samverkan

”Förändring börjar med var och en, inte med att man
skapar relevanta rutiner och uppföljning i kretsarna för
att säkerställa ett stärkt arbete med inkludering och
antidiskriminering (kretsrapporten).
Vi har nog med vackra ord i dokument.
Att leva dem i praktiken är utmaningen. ”
Sagt av en av dem som svarade på enkäten.

Gruppdiskussioner kring
medlemskap, frivillighet,
ledarskap och mångfald

Diskussioner kring medlemskap resp.
frivillighet
För anteckningar från gruppdiskussionerna, se enskilt dokument ”Engagemangsformer
RKdialog 210522 gruppdisk”.
Diskussion 1: Medlemskap:
• Varför är medlemskapet viktigt?
• Hur kan vi koppla medlemskapet till kretsen?
Diskussion 2: Frivillighet:
• Nya former av frivillighet: Vilka möjligheter till engagemang finns genom digitaliseringen
framåt? Digitala verksamheter och frivilliga?
• Hur hanterar vi långsiktighet och behålla frivilliga samtidigt attrahera kortare
engagemang?

Diskussioner kring ledarskap resp. mångfald
och inkludering
För anteckningar från gruppdiskussionerna, se enskilt dokument ”Engagemangsformer
RKdialog 210522 gruppdisk”.
Diskussion 3: Uppvisning i stort ledarskap på olika nivåer under pandemin
• Hur kan vi stärka frivilligledare och förtroendevalda i sin roll?
• Hur säkerställer vi ledartillväxten i SRK på alla nivåer?
Diskussion 4: Mångfald och inkludering – uppföljning av Regionalt forum 2020:
• Vad har gjorts sedan Regionalt forum 2020 (enkät utskickad 5 maj)?
• Har digitalisering och coronarekrytering skapat bättre mångfald?
• Diskussioner, utbyte av goda exempel
• Endast ¼ har svarat på enkäten. Hur kommer det sig? Var det svårt att svara på
frågorna?

Tack för dessa två år!
Avtackning av avgående regionrådsordförande, SRK:s ordförande och
styrelseledamöter gjordes dagen innan på mötet mellan styrelsen och
regionrådsordförandena.

