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Varför gör vi det här?

• Uttalat i strategisk inriktning: Svenska Röda Korset genomför en satsning på 

digitalisering för att arbeta smartare, bli synligare och för att underlätta verksamhet 

och engagemang.

• Det finns dessutom en problembild som behöver åtgärdas: 

• Kretsar upplever i dag brister i det befintliga digitala kretsstödet.

• Brister i datakvalité

• Samordning av digitala tjänster för kretsar och frivilliga har stora brister.

• Flera system inom det digitala kretsstödet behöver bytas av olika skäl. 

• Varierande behov

• Målkonflikter



Det är inte uttalat 

• Vad som bör digitaliseras? eller

• I vilken grad? Med vilken ambitionsnivå?

Konceptet utgår från de effektmål som tidigare beslutats som 
del av effektkartan frivillighet.

• Stärkt frivillighet och organisering

• Ökad tillgänglighet och snabbhet i verksamheten

• Mer transparens och synliggjord verksamhet

Vad är då visionen för digitalisering krets?



Baskoncept digitalt kretsstöd

Konceptet beskriver på vilka grunder och principer som det digitala kretsstödet 

rimligtvis borde lösas men uttalar sig inte i detalj om vilka system eller i vilken 

ordning olika funktioner måste prioriteras. 

Det hjälper till att sortera bland önskemål och vad som är möjligt!



Baskoncept digitalt kretsstöd

1. Baskonceptet är byggt runt tre utgångspunkter: Robust datagrund, 

Kretsarna i centrum och Digitalisering för framtiden

2. Alla dellösningar behöver tas fram med ett antal vägledande tekniska 

principer i åtanke.

3. Det digitala kretsstödet kan principiellt delas upp i fyra (eller egentligen 

fem) nivåer: fundamenta, datagrund, gemensamma system och frivilliga 

system (samt innovation & inkubation), där de senare nivåerna kan 

förutsätta att lösningar på tidigare nivåer finns på plats.



• Robust datagrund - Utan tillförlitlig, uppdaterad och korrekt data 
om kretsar, individer och verksamheter är det svårt för såväl SRK 
som den enskilda kretsen att bedriva en effektiv och ändamålsenlig 
verksamhet.

• Kretsarna i centrum - Alla lösningar som tas fram måste tas fram 
med kretsens behov och förutsättningar för ögonen. Vi behöver 
också fråga oss vilken krets/frivillig vi bygger för, vilka förkunskaper 
och förväntningar har framtidens frivilliga. Men vi får inte heller 
separera krets från tjänsteorganisation, lösningarna ska stötta 
verksamheten i sin helhet.

• Digitalisering för framtiden - Vi bygger för snabbrörlighet och 
förvaltningsbarhet. Det innebär att så långt det är möjligt använder 
vi standardkomponenter, standardbibliotek och följer best practice.

1. Baskonceptets utgångspunkter



2. Baskoncept - Vägledande principer

För samtliga delar av det digitala kretsstödet gäller att de:

A. Ska ha en enhetlig terminologi över alla system 

B. Ska erbjuda kretsen en startpunkt (för näravarande Rednet) för sina 
digitala uppgifter och bör där möjligt använda SSO (single sign-on) 

C. Ska byggas i ett Microsoft-baserat ekosystem 

D. Ska ha en fastslagen och kommunicerad källa för varje datamängd (ex var 
individdata lagras) och ska ha CRM som bas för individ- och kretsdata. 

E. Bör huvudsakligen vara standardsystem snarare än egenutvecklade 
lösningar 

F. Bör vara mobilanpassade och bör utvecklas ur ett mobile-first perspektiv.

G. Ska erbjuda så enkla lösningar som möjligt



• Fundamenta

• Datagrund

• Gemensamma system

• Frivilliga system

• Innovation & inkubation

3. Fem nivåer av kretsstöd

FUNDAMENTA

DATAGRUND

GEMENSAMMA

SYSTEM

FRIVILLIGA 

SYSTEM



Internet, dator, e-postläsare, ordbehandling

EKS, Kretsrapport, CRM, Redy

Rednet (inkl kunskapsbank), Reachme, 

www (inkl lokala sidor), mediabank, 

föreningsbutik, SRK-epost, lärplattform

Community, schemaläggning, 

ekonomisystem

MINT, FHG

Mappning mot vad system huvudsakligen levererar
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Skapar förutsättningar för kretsen att  

bedriva verksamhet

Stärker kapaciteten hos kretsen

Ger stöd till kretsens specifka 

verksamheter

Skapar förutsättningar för 

SRK att stötta kretsarna
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Mirobilder in här



I princip obligatoriska 

för alla kretsar!









Reflektioner kring konsekvenser

Inklusive tankar om väg framåt



Baskoncept digitalt kretsstöd

• För att möta alla behov som finns av digitalt kretsstöd kommer krävs allt 

från systemutveckling, systeminköp, verksamhetsutveckling och 

kommunikationsinsatser.



individhantering

Intern-

Kommunikation krets

samverkan

Verksamhets-

admin

System 
A

System 
D

System
B

System 
C

Beroende på vilka system som väljs kommer olika antal system 

behövas. Det går inte idag att besluta på systemnivå om hela 

ecosystemet.

System 
B

System 
A



Digitalt kretsstöd – inte en systemfråga

• Systemutveckling 

• Bygga nya system

• Systeminköp

• Utvärdera, upphandla och implementera 
system

• Rekommendationer / policy

• Ta fram och förmedla rekommendationer 
kring exempelvis vilket system som kan 
användas eller hur en krets kan arbeta 
med sociala medier.

• Avtal

• Teckna avtal för lösning för kretsars 
räkning

• Information/kommunikation 

• Utbildning / support

• Processutveckling

• Ex hur/när/vad rapportering görs

• Verksamhetsutveckling 

• Ex IT-frivilliga

Ett digitalt kretsstöd förutsätter åtgärder inom en bredd av olika områden, inte bara 

systemutveckling. Den digitala utvecklingen måste dessutom samordnas med övrig 

kretsutveckling!



Rekommendationer

1. Att programmet ”Ett Röda Korset – digitalt stöd för kretsen” startas snarast. Inom 
programmet prioriteras, samordnas, tas fram och implementeras nödvändiga 
komponenter, system, processer i områdena fundamenta, datagrund, gemensamma 
och frivilliga system.

2. Att programmet har en flerårshorisont och ska bidra till en kraftig förbättring av Röda 
Korsets digitala kretsstöd, med stärkt frivillighet och ökad effektivitet som exempel på 
effektmål*. Efter projektets avslut avvecklas programmet, och fortsatta behov löses 
inom löpande verksamhet och i fristående mindre projekt. 

3. Att programmet bedrivs i formen av ett samlat program med delprojekt som styrs 
utifrån önskade effekter och i enlighet med detta baskoncept. Att programmet i sin 
helhet leds av en projektledare, och att programmet har en styrgrupp.

4. Befintlig verksamhetsprioritering och planering ses över och samordnas med 
programmet.

* Effektmålen finns bl.a beskrivna i effektkarta för frivillighet



Nästa steg

Förslag på 
omfattning 

program – från 
arbetsgruppen

Synk med DevOps
och delning med 
IT-styrningsrådet 

(26 nov)

Beslut i LG - del av 
övergripande IT-

roadmap / budget

Beslut om 
programplan i LG 
inkl. delegering till 
styrgrupp att driva



Omfattning

• Att skapa lösningar som adresserar alla de behov som finns är ett omfattande arbete som 

• kommer sträcka sig över många år 

• involvera stora delar av organisationen och 

• inbegripa en rad olika systemlösningar.

• Det finns ingen enstaka enkel teknik eller lösning som adresserar helheten. Det går inte heller att på 

förhand att rita en roadmap på systemnivå. Istället kommer olika delprojekt behöva skapas som syftar 

till att möta ett antal behov genom en rad lösningar. Därefter kan vi titta på vilka behov som kvarstår 

och prioritera ytterligare delprojekt efter det.

• Vi bör sikta på en ambitionsnivå som är måstedriven snarare än möjlighetsdriven

• Vi behöver tänka in och ta beslut om i vilken omfattning RKUF ska inkluderas i arbetet redan från 

början



Var börjar vi?

• Vi vet att utan en stabil datagrund på sikt kan flera av de gemensamma systemen / funktionerna inte 

kan lösas. Däremot finns det enskilda “frivilliga system” som kan implementeras raskt om ett framtida 

projekt så önskar.

• vi borde börja med data och förbereda för att kunna införa ett ”medlemshanteringssystem” till hösten, efter 
ERP-implementeringen

• samtidigt så måste vi prioritera digitalisering av verksamhet för att möta utmaningarna från innevarande 
pandemi

• vi kan parallellt titta på aspekter av fundamenta som mer handlar om kommunikation och arbetssätt än om 
nya system

• Det finns ett antal behov (Epics) definierade på avdelningarna som behöver hanteras inom ramen för 

programmet, eller i alla fall inte går att agera på fristående, därmed inte sagt att alla kan eller kommer 

prioriteras till en början

• Vad som kan göras i vilken ordning måste också samordnas utifrån övriga initiativ (inklusive 

verksamhet och IT-förvaltning) som behöver prioriteras av ibland samma resurser.



Ingående funktionalitet

1. Stärkt digital kapacitet (framförallt verksamhetsutveckling och kommunikation)

2. Administration av information om individer, kretsar och verksamheter, inklusive 

rapportering (utgå från CRM, ersätta Redy och Frivillig, integrationer till t.ex. 

ReachMee, utvvidareutveckla RödaKorsinlogget/Okta)

3. Kommunikation & samverkan till, inom och mellan kretsar (Utskickslösningar och 

Communityfunktionalitet inklusive lösningar för digitala möten och dokumentdelning, 

ej i scope Rednet, Kunskapsbank, Lokala webbsidor, Lärplattform )

4. Lösningar för verksamheter, t.ex Förstahjälpen gruppsappen, 

utlarmningsfunktionalitet (enbart i de fall de inte är helt fristående)

5. Ekonomi och andra administrativa stödsystem (Ekonomisystem, Lönesystem, 

Schemaläggning, Digital insamling, ej i scope Mediabank och Föreningsbutik)



Berörda Epics
ID Work Item Type Title State Effort Business Value

13037 Epic [Informationsmodell] [CRM] [Kommun] Säkerställ att vi i våra verktyg har rätt begrepp kopplat till Strategi 2020, ny verksamhetspaketering mm Active

10930 Epic [EKS] Byta lösning för kretsens ekonomiska sammanställning inför rapportering av 2020 Active 8

12371 Epic [Community] Erbjuda plattform för engagerade rödakorsare för dialog och samverkan (kommentera/dela med sig) Active 8 40

15954 Epic [Frivillighet] Ta fram ett baskoncept så att vi kan paketera ett utvecklingsprogram knutet till frivillighet och kretsens digitala verktyg Active 200 40

15736 Epic [Webb] [Integration] Digital kretsinsamling New 999 80

11640 Epic [CRM] [Webb] Förbättrad medlemshantering New

17149 Epic [CRM] [Frivillighet] Förbättrad aktivitetshantering/relationsprocess mot krets och rödakorsgrupp i CRM New

11239 Epic [FHG] [Webb] Utred utveckling av fhg.redcross.se (Första hjälpen grupper) Active

17315 Epic [Frivillighet] [Kretsstöd] Kretskommunikation (tjänsteorganisation med krets, e-postutskick mm) New

17341 Epic [Frivillighet] [Digitalt arbete] [Support] Säkerställa resurser och kompetens på verksamhetssidan för 
implementering/utbildning/support/förvaltning av digitala lösningar för krets

New

17319 Epic [Frivillighet] [CRM] [AAD] Stöd för kretsens administration av basinformation New

11364 Epic [Frivillighet] [CRM] [AAD] Stöd för kretsens administration av individer New 200 200

13033 Epic [Frivillighet] [BI] [Reporting] [KRIS] Stöd för kretsens koordinering och rapportering av verksamheter (/Insamling av data ut ifrån ett krets- och 
frivillighetsperspektiv)

New

17298 Epic [Frivillighet] Verksamhetsspecifikt stöd för att digitalisera verksamheter New

17301 Epic [Frivillighet] [Support] [Mjukvara] [Hårdvara] Stärkt digital basförmåga inom krets -"Fundamenta" New

17314 Epic [Frivillighet] [Digitalt arbete]Frivillighetens verktyg för beslut, samverkan och kommunikation New

17292 Epic [Frivillighet] [Planera] Digitalt stöd för verksamhetsplanering krets New

4306 Epic [KRIS] Ökad förmåga att agera i kris New 200 40

https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/13037
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/10930
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/12371
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/15954
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/15736
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/11640
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/17149
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/11239
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/17315
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/17341
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/17319
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/11364
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/13033
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/17298
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/17301
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/17314
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/17292
https://srkvsts.visualstudio.com/SRK/_workitems/edit/4306


TACK!


