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1. Bakgrund 
 

Flera av Sveriges städer växer. Det skapar 

många nya möjligheter, men kan också bidra 

till ökade sociala klyftor och polarisering. Ett 

exempel på det är att skillnaderna i hälsa ökat 

under de senaste 30 åren. Det visar sig bland 

annat genom att medellivslängden skiljer sig 

kraftigt åt mellan olika stadsdelar inom en och 

samma stad. Olika faktorer spelar in och skapar 

ojämlikhet i hälsa. Det kan bland annat handla 

om vilka socioekonomiska, kulturella och 

miljömässiga förutsättningar en person har.  

 

Som ett led i att förhindra och lindra mänskligt 

lidande har Röda Korset i uppdrag att främja 

hälsa och social välfärd. Enligt Svenska Röda 

Korsets strategiska inriktning 2019–2023 ska 

organisationen fokusera på att finnas där 

behoven är som störst i lokalsamhället och 

utveckla närvaro på platser där risken för 

ohälsa är stor. En sådan plats är 

socioekonomiskt utsatta områden. För att 

kunna svara mot behoven finns programmet 

Socialt hållbara städer.  

 

Målsättningen är att bidra till: 

 

• Ökad förmåga att förebygga och återhämta 

sig vid kris och oro 

• Förbättrad hälsa 

• Ökad trygghet 

• Ökad delaktighet 

 

Denna handbok syftar till att vara ett stöd för 

förtroendevalda och tjänstepersoner som 

arbetar, eller vill starta ett arbete, i ett eller flera 

socioekonomiskt utsatta områden. Här finns 

tips och råd för att lägga upp arbetet som till 

stor del baseras på lärdomar från områden där 

arbetet redan pågår. 

 

Fördjupad information finns i styrdokumentet 

Program Socialt hållbara städer. 

 

 

 

 

2. Vad menar vi? 
 

Det finns naturligtvis människor i hela landet 

som befinner sig i en socioekonomiskt svag 

situation, men programmet Socialt hållbara 

städer fokuserar på områden med hög 

socioekonomisk utsatthet, det vill säga 

geografiskt avgränsade områden inom vilka det 

finns en högre andel människor som befinner 

sig i en svagare socioekonomisk position än 

genomsnittet i landet.  

 

Socioekonomisk utsatthet definieras enligt  

Svenska Röda Korset av: 

 

• brister i boendemiljö 

• begränsad möjlighet till inflytande  

• bristande tillgång till eller brister i 

utbildning och arbete  

• psykisk och fysisk ohälsa  

• avsaknad av politiska resurser  

 

Samtidigt menar vi att segregation är ett 

relationellt fenomen – det är staden som är 

segregerad och inte områdena i sig. Även 

välbärgade områden bidrar till segregationen 

genom den sammansättning av befolkningen 

som finns där. Genom att minska 

ojämlikheterna mellan olika områden, i 

exempelvis hälsa, bidrar vi till en mindre 

segregerad stad och därmed till en mer socialt 

hållbar stad.  

 

En socialt hållbar stad är en stad där människor 

lever ett gott liv med god hälsa och utan 

orättfärdiga skillnader. En socialt hållbar stad 

har en hög tolerans där människors lika värde 

står i centrum. Det kräver att människor känner 

tillit till varandra och samhällets institutioner 

och är delaktiga i samhällsutvecklingen. En 

socialt hållbar stad tål påfrestningar, är 

anpassningsbar och förändringsbenägen 

(resilient).  

 

Se beskrivningen ovan som en vision att sträva 

efter.  Den kan vara bra att ha i bakhuvudet 

under arbetets gång.  

 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005721057-Material-Socialt-h%C3%A5llbara-st%C3%A4der
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3. Så arbetar vi 

med Socialt 

hållbara städer 
 

Att arbeta enligt programmet Socialt hållbara 

städer är ett arbetssätt snarare än en 

verksamhet. Det handlar om att etablera sig 

långsiktigt i ett område, bygga och förvalta ett 

förtroende och samverka med andra aktörer 

samtidigt som de boende i området hela tiden 

står i centrum.  

 

Tidigare har insatser från kommuner, 

organisationer eller andra aktörer kommit och 

gått i många områden. Det har ofta varit 

kortsiktiga verksamheter eller projekt. Många 

har utförts inom stuprör och utan samverkan 

sinsemellan. Av den anledningen finns det i 

många områden en stor projekttrötthet hos de 

boende. Det är därför viktigt att vi inte bidrar 

ytterligare till situationen. För att inte göra 

direkt skada i området och för boende, behöver 

vi göra långsiktiga satsningar. På så sätt bygger 

vi förtroende och tillit mellan Svenska Röda 

Korset, de boende och andra aktörer. Detta är 

en av de viktigaste utgångspunkterna i arbetet. 

Vi arbetar med människor i områdena, inte för. 

Det innebär att vi inte enbart tillhandahåller 

specifika verksamheter, utan skapar möjlig-

heter för personer att själva agera för sin egen 

och områdets positiva utveckling. Det är viktigt 

att processer i området ägs av de som bor där. 

Det ökar inte bara känslan av egenmakt och 

delaktighet, utan bygger också motståndskraft. 

Vår roll är att, på egen hand eller tillsammans 

med andra aktörer, stötta upp och bidra till 

detta. 

 

 

 

Men vi behöver också bygga upp ett förtroende 

till andra aktörer som är verksamma i området. 

För att kunna samverka på bästa sätt är det  

viktigt att samtliga inblandade har en 

gemensam lägesbild av området och vilka 

behoven är. Det behövs samsyn om vad målet 

med samverkan är och vad varje aktör kan 

bidra med. 

 

Det är också viktigt att både lokala aktörer och 

de boende känner till vår verksamhet och vad 

vi skulle kunna göra eller ge stöd i och i vilken 

utsträckning. Vi behöver vara tydliga med vår 

roll och våra möjligheter att bidra, för att inte 

skapa förväntningar som inte kan infrias och 

därmed besvikelse som påverkar förtroendet 

för organisationen.  

 

Röda Korset arbetar med egna verksamheter 

och i olika former av samverkan med andra 

aktörer: 

 

Egna verksamheter utgår från de fyra 

tematiska områdena hälsa och delaktighet, 

trygghet, krisberedskap samt skydd och 

rättigheter. Exempelvis kan det vara läxhjälp, 

träna svenska, informationsinsatser eller 

utbildningar i första hjälpen.  

 

I ett område kan vi verka genom samverkan 

med andra aktörer. Nätverk, mobilisering, 

samordning och påverkan är fyra former för 

hur vi kan samverka med andra aktörer. Det 

kan handla om att vi inte har resurser själv att 

tillgodose ett identifierat behov men också att 

vi kan stödja lokalt engagemang genom delad 

erfarenhet och delade resurser. Se bilaga för 

exempel. 

 

I det områdesbaserade arbetet så utgår vi från 

en mötesplats som en central samlings- och 

knytpunkt för verksamhet. Det kan vara Röda 

Korsets egen mötesplats eller en mötesplats 

som vi delar med andra aktörer. 
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4. Innan ni startar 
 

Innan arbetet drar igång på allvar är det viktigt 

att fundera lite extra kring följande: 

 

• Finns långsiktig finansiering för arbetet 

eller är risken att det måste lägga ner efter 

en kort tid? Långsiktig och hållbar 

finansiering bör finnas på plats innan 

etablering i ett område påbörjas (se nedan 

under Finansiering). 

 

• Varför ska vi etablera oss i just detta 

område och inte ett annat socioekonomiskt 

utsatt område i kommunen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Finns frivilliga som är intresserade av att 

engagera sig i verksamheter i området och 

med bakgrund från området? 

 

• Finns frivilligledare eller anställda som kan 

ge stöd i samordningen av arbetet framåt? 

 

• Har behoven i området undersökts tidigare, 

och i så fall av vilken aktör? Om det finns 

– går det att få tillgång till undersökningen?  

 

• Hur går vi tillväga för att bygga förtroende 

i området? 

Områdesbaserat arbetssätt: Tillsammans med lokalsamhället och de människor som berörs 
identifierar behoven prioriterar, planerar, genomföra och utvärderar vi på ett deltagande sätt 

HÄLSA 

Verksamhet som stärker 
fysisk och psykisk hälsa. 
Exempelvis  sociala mötes-
platser, samtalsgrupper 
kring olika hälsofrämjande 
teman eller fysiska 
aktiviteter så som 
promenadgrupper. 

 

TRYGGHET 

Verksamhet som stärker  
fysisk och psykisk hälsa. 
Exempelvis sociala 
mötesplatser, samtals-
grupper kring olika 
hälsofrämjande teman 
eller fysiska aktiviteter så 
som promenadgrupper. 

 

 

KRISBEREDSKAP 

Verksamhet som bidrar till 
ökad individuell och 
samhällelig beredskap och 
återhämtning vid social oro. 
Exempelvis utbildningar i första 
hjälpen och psykologisk första 
hjälpen samt frivilliggrupper 
inom första hjälpen. 

 

SKYDD & RÄTTIGHETER 

Verksamhet som bidrar till 
ökad tillgång till information 
om aktuella system, lagar 
och regler. Exempelvis 
migrations-rådgivning, 
föreläsningar i folkrätt och 
om att vara på flykt. 

 

VAD VI GÖR OCH VAD VI VILL UPPNÅ 

PÅVERKAN 

Bedriva aktiviteter som 
bidrar till att förstärka 
samhällets röster. 
Exempelvis samla 
vittnesmål och fallstudier 
som illustrerar konse-
kvenser av utsatthet och 
samordna möten där 
samhällets olika aktörer 
möts. 

 

SAMORDNING 

Fylla en samordnande roll 
med andra aktörer på 
platser där det behövs i syfte 
att effektivisera och stärka 
arbetet för området. 
Samordning och partner-
skap ger ökad styrka, 
synlighet, kontakter, resultat 
och delad arbetsbelastning. 

 

 

MOBILISERING 

Stödja lokala initiativ till 
organisering    och samhälls-
förändring. Exempelvis att ge 
behovsbaserat stöd till lokal 
kvinnogrupp eller föräldra-
grupp i området eller ge 
lokala föreningar utbildningar i 
FH eller PFH. 

 

NÄTVERK 

Uppmuntra, bidra till och 
medverka i lokala nätverk 
i syfte att stödja 
informationsutbyte, dialog 
och påverkan kring olika 
tematiska frågor. 
Exempelvis att medverka 
i nätverk kring trygghet 
med polis, räddnings-
tjänst, kommun och lokala 
aktörer. 

 

AKTIVITETER SOM STÄRKER OMRÅDESARBETET 
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I kunskapsbanken på Rednet finns information 

och olika material som kan vara användbara i 

arbetet:  

För dig som frivillig i verksamhet  

Information om frivillighet och viktiga 

policyer, handböcker och dokument kopplat till 

frivillighet. Dessutom finns stöd för att starta 

och bedriva olika verksamheter som exempel-

vis Läxhjälp, Träna svenska, Aktiviteter för 

hälsa och gemenskap (exempelvis Cykelskola), 

Första hjälpen för alla och många andra. 

 

För dig som förtroendevald i krets och region 

Information om socialt hållbara städer och 

material som relaterar till arbetet. Här finns 

också länk till information om lokal 

krisberedskap och annat som är viktigt för 

förtroendevalda. 

 

Mångfald och delaktighet  

Information och material som exempelvis:  

 

• Inkludera och Agera, en handling och 

arbetshäfte för att lyfta frågor kring 

mångfald och inkludering bland  

kretsens förtroendevalda och frivilliga. 

 

• Checklista för genus och mångfald, som 

ger en vägledning för att uppmärksamma 

och respektera alla människors individuella 

förutsättningar och behov vid frivilligt 

engagemang. Checklistan ska användas vid 

start av verksamhet och för regelbunden 

uppföljning. 

 

• Fokusmetoden, som kan användas för att 

öka delaktighet i frivilligt socialt arbete. 

 

Sök på namnet för att hitta dem.  

 

Utöver informationen på Rednet är andra 

kretsar en bra kunskapskälla. Ett krets-till-

krets-utbyte mellan två eller flera kretsar som 

bedriver, eller vill starta, verksamhet i ett 

socioekonomiskt utsatt område, ger möjlighet 

att lära av varandra. Hör av dig till Infoservice 

för att få hjälp att komma i kontakt med andra 

kretsar. 

 
1 Do no harm/Inte göra skada är en av Röda Korsets 

principer. 

5. Så går det till 
 

Följande planering kan vara ett stöd för att 

börja arbeta i enlighet med programmet Socialt 

hållbara städer. Vissa delar kan behöva göras 

löpande under hela arbetet, andra behöver 

endast utföras vid behov.  

 

5.1 Kartläggning och 

behovsidentifiering 

 

Enligt den strategiska inriktningen 2019–2023 

ska samtliga kretsar göra löpande behovs-

analyser till grund för den verksamhet som ska 

bedrivas. Analysen kan ge en övergripande bild 

av vilka behoven är i den kommun där kretsen 

är verksam. För att ytterligare öka förståelsen 

av behov och möjligheter i ett specifikt område, 

kan en mer ingående kartläggning göras för just 

det området. Syftet är bland annat att ta reda på 

behov, utmaningar och möjligheter, dess 

orsaker och vilka aktörer som är relevanta i 

området samt vad Svenska Röda Korset kan 

bidra med. För att underlätta finns en checklista 

för kartläggning och behovsidentifiering.  

 

När undersökningen påbörjats är det viktigt att 

sätta människan i centrum. Det är de boendes 

behov som är det viktiga att få fram. Tänk på 

att en kartläggning kan skapa förväntningar. 

Därför är det viktigt med transparens kring 

vilken kapacitet kretsen har och vilka planerna 

är framåt. Vi vill inte riskera att skapa 

besvikelse.1 

 

Kartläggningen behöver ses över då och då. 

Den fungerar som en guide och kan inte vara 

statisk. Kretsen behöver vara lyhörd för nya 

behov som kan uppkomma under arbetets gång. 

En tumregel att utgå från är att se över 

kartläggningen efter två år, men det kan 

variera. Så länge planerade insatser svarar  

på ett identifierat behov i området kan det  

inte bli fel! 

 

 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/categories/360000642357-F%C3%B6r-dig-som-frivillig-i-verksamhet
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/categories/360000303818-F%C3%B6r-dig-som-f%C3%B6rtroendevald-i-krets-och-region
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004962638-M%C3%A5ngfald-och-delaktighet
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005721057-Material-Socialt-h%C3%A5llbara-st%C3%A4der
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005721057-Material-Socialt-h%C3%A5llbara-st%C3%A4der
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5.2 Planering av insatser och 

verksamheter 

 

När behoven identifierats är det dags att börja 

planera eventuella insatser eller verksamheter i 

området. Enligt styrdokumentet Program 

Socialt hållbara städer är en mötesplats central 

för arbetet i området. På mötesplatsen kan olika 

verksamheter utföras, som exempelvis 

Läxhjälp eller Träna svenska. Om det inte finns 

någon mötesplats i området är förslaget att det 

är just detta behov som ska ligga i fokus att 

tillgodose. Om mötesplats redan finns, är det en 

bra idé att försöka skapa kontakter med de som 

driver mötesplatsen, för att möjliggöra att vi 

kan bedriva verksamheter där.  

 

Vilka verksamheter som ska startas i området 

beror på vilka behov som har identifierats i 

kartläggningen samt vilken kapacitet kretsen har.  

 

Nedan listas några förslag på verksamheter och 

insatser som är vanligt förekommande i 

områden där arbete pågår.  

 

 

 

 

 

Exempel 

 

I området Södra Sofielund i Malmö gjordes 

hösten 2018 en kartläggning med fokus på att 

identifiera behov i området. Kartläggningen 

visade att boende saknade en mötesplats efter 

att kommunen lagt ner sin. Svenska Röda 

Korsets Malmökrets upprättade då en dialog 

med bostadsbolaget MKB kring att ta över 

lokalen, vilket beviljades mot en mindre 

summa. Samtidigt skapades kontakt med 

aktörer och verksamheter som mötte de 

identifierade behoven planerades in.  

I skrivande stund (april 2020) har invigningen 

av mötesplatsen flyttats fram med anledning av 

coronapandemin.  

 

 

 

 

 

 

Identifierat behov 

 

Förslag på 

verksamheter/insatser 

 

Egen regi eller 

samverkan 

 

Kopplat till mål 

 

Det saknas sociala 

sammanhang i 

området 

 

• Öppen mötesplats 

• Träna svenska 

• Läxhjälp 

 

Kan göras i egen  

regi såväl som i 

samverkan med  

andra aktörer 

 

Förbättrad hälsa 

 

Ökad delaktighet 

 

Området känns 

otryggt 

 

• Events i det offentliga 

rummet 

• Trygghetsvandringar 

 

Bör göras i 

samverkan med  

andra aktörer 

 

Ökad trygghet 

 

Om något händer i 

området kan vi inte 

hantera det 

 

• Utbilda krisstödjare 

• Första hjälpen-grupper 

• Utbildningar i Första 

hjälpen och Psyko-

logisk första hjälpen 

 

Kan göras i egen 

 regi såväl som i 

samverkan med  

andra aktörer 

 

Ökad trygghet 

 

Ökad förmåga att 

förebygga och 

återhämta sig vid 

kris och oro 
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Brist på information 

 

• Informationsinsatser 

• Samhällsinformation 

• Migrationsrådgivning 

 

Bör göras i 

samverkan med  

andra aktörer 

 

Ökad förmåga att 

förebygga och 

återhämta sig vid 

kris och oro 

 

Kommunen/resten av 

samhället lyssnar inte 

på oss 

 

• Stöd till lokala 

organisationer 

• Medverka i eller driva 

lokala nätverk 

• Boendes inflytande i 

projektansökningar 

• Bjud in till/facilitera 

möten där olika aktörer 

möts 

 

Kan göras i egen  

regi såväl som i 

samverkan med  

andra aktörer 

 

Ökad delaktighet 

 

Förbättrad hälsa 

 

På Rednet finns information och stödmaterial 

för att starta och bedriva olika verksamheter. 

Du hittar dem genom att söka på verksam-

hetens namn i Kunskapsbanken eller leta upp 

verksamheten under rubriken För dig som 

frivillig i verksamhet. 

 

5.3 Genomförande 

 

För att genomföra planerade insatser och 

verksamheter krävs oftast frivilliga. På Rednet 

finns all information som kan behövas för 

exempelvis rekrytering och frivilligvård. Det är 

ingen större skillnad på att bedriva verksam-

heter i socioekonomiskt utsatta områden 

jämfört med andra, men det är viktigt att tänka 

på att förvalta det förtroende som byggs upp 

och att säkerställa att frivilliga har en 

förankring i området. Exempelvis kan boende 

vara delaktiga i planering och utformning av 

en verksamhet eller insats. De kan också 

involveras i genomförandet, exempelvis som 

frivilliga eller frivilligledare 

 

 

 

ReachMee är Svenska Röda Korsets plattform 

för frivilligrekrytering. Här kan ni lägga upp 

annonser och administrera intresseanmäl-

ningar.  

 

 

5.4 Utvärdering och uppföljning 

 

Eftersom behov ständigt förändras är det 

viktigt att då och då stanna upp och se över 

verksamheten. Annars är risken att små 

problem som är enkla att lösa växer och blir 

stora och svårlösta. Genom att löpande 

utvärdera verksamheten ser ni till att den 

utvecklas, håller god kvalitet långsiktigt och 

når uppsatta mål. 

 

Förslag på frågor att ställa vid utvärdering: 

• Vad var målet?  

Exempel: att tillgodose behovet av ett 

socialt sammanhang för boende i område 

X. 

 

• Vad gjordes?  

Exempel: en mötesplats öppnades i 

samverkan mellan Svenska Röda Korset 

och andra lokala aktörer. Planering för 

aktiviteter på mötesplatsen gjordes 

tillsammans med boende i området.  

 

• Vad blev resultatet?  

Exempel: mötesplatsen har X antal 

besökare varje dag och regelbundna 

verksamheter sker X gånger per vecka. 

Mötesplatsen har X frivilliga och i 

genomsnitt deltar X deltagare i varje 

verksamhet. 

 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004312058-ReachMee-anv%C3%A4ndarmanual-och-utbildningsfilm
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• Vilken effekt hade det?  

Exempel: mötesplatsen har gett X 

möjlighet att bryta sin ofrivilliga isolering i 

hemmet. Genom att ha gått till läxhjälpen 

fick Y ett bra betyg i engelska. 

 

• Vilka slutsatser kan dras?  

Exempel: mötesplatsen har lett till ökad 

hälsa och ökad delaktighet i området 

genom att bjuda in till social gemenskap 

och verksamheter som ger betydelsefulla 

resultat deltagarnas liv. 

 

Det finns flera andra sätt att följa upp och 

utvärdera en verksamhet eller insats. Här kan 

ni vara kreativa och hitta det sätt som passar 

bäst för er. Fundera kring syftet med utvärde-

ringen och vad resultaten ska användas  

till. Är exempelvis tanken att utveckla och 

förbättra verksamheten eller är planen att  

resultatet ska användas i påverkanskampanjer 

gentemot kommunen? Tänk också på vilka  

 

andra som kan vilja ta del av resultatet. Det 

kan exempelvis vara deltagare i verksam-

heterna, boende i området, samarbetspartners 

eller andra aktörer. 

 

Ta gärna hjälp av våra riktlinjer för 

uppföljning och utvärdering i arbetet. 

 

Löpande rapportering av ska göras av 

frivilligledare i verktyget Frivillig 

 

 

Verktyget Frivillig är Svenska Röda Korsets 

plattform för uppföljning av verksamheter. Här 

kan frivilligledare regelbundet under året 

rapportera kring verksamheten. På Frivillig 

görs även Kretsrapporten.  

 

 

Utöver uppföljningen och den löpande 

rapporteringen kan det också vara bra att göra   

en årlig målgruppsanalys som stöd för fortsatt 

planering och utveckling. 

 

Foto: Julia Lindemalm 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004211157-Riktlinjer-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-och-utv%C3%A4rdering
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004211157-Riktlinjer-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-och-utv%C3%A4rdering
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006450618-Manual-verktyget-Frivillig
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Förslag på frågor vid målgruppsanalys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Frågor  

 

Svaret kan användas till 

 

Hur många frivilliga/ 

deltagare har 

verksamheten? 

 

Grundläggande information som rapporteras regelbundet i Frivillig.  

Statistiken kan till exempel användas i påverkanssyfte. 

 

Hur stor är andelen 

kvinnor/män/ annan 

könsidentitet? 

 

Rekrytering och marknadsföring av verksamheten kan riktas till en 

specifik målgrupp beroende på könsfördelningen. Om det framkommer 

att till exempel endast män besöker en viss verksamhet kan det vara bra 

att undersöka varför det är så. Annan könsidentitet gäller för personer 

som varken identifierar sig som man eller kvinna, exempelvis icke-

binära.  

 

Hur stor är andelen 

frivilliga/deltagare som 

bor i området? 

 

Visar det sig att de flesta frivilliga kommer från en annan del av stan 

kan det vara en bra idé att rekrytera frivilliga från området för att öka 

de boendes egenmakt. Om det framkommer att de flesta deltagare är 

från ett annat område, kan det vara bra att undersöka varför inte fler 

personer från området besöker verksamheten. 

 

Finns det frivilliga/ 

deltagare med någon av 

följande bakgrund? 

 

• Asylsökande 

• Nyanländ 

• Ensamkommande 

• Papperslös 

• EU-medborgare 

• Svenskfödd 

 

 

Visar det sig att exempelvis alla deltagare har samma bakgrund kan  

det vara bra att undersöka varför det är så. Detsamma gäller de 

frivilliga. Vi strävar efter en mångfald i verksamheterna som  

speglar samhället. Visar det sig att det finns hinder för vissa grupper 

att delta i verksamheten behöver hindren avlägsnas.  

 

Vilka språk talar de 

frivilliga/deltagarna? 

 

Att göra en lista på språk som talas och som möjligen kan finnas som 

resurs. Det ger också en fingervisning på vilka språk som information 

om verksamheten bör finnas på samt vilka språk som kan behöva 

inkluderas i en eventuell informationsinsats. 
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5.5 Påverkansarbete 

 

Förutom att följa upp och utvärdera insatser 

och verksamheter har kretsen en viktig roll i att 

bedriva påverkansarbete gentemot kommunen. 

Syftet är att verka för en positiv förändring för 

de människor som bor i det lokala området. 

 

För att kunna bedriva påverkansarbete behövs 

underlag. Det innebär att vittnesmål kring hur 

situationen ser ut behöver samlas in 

tillsammans med dokumentation av 

strukturella problem som påverkar de boendes 

livsvillkor negativt. Samverkan med forskare 

kan vara till stor hjälp för att bygga upp en 

struktur för insamling av material. Även 

kartläggningen och behovsidentifieringen kan 

vara till hjälp för att veta var fokus ska ligga.  

 

När underlaget är inhämtat (vår empiri) 

behöver informationen nå den eller de som har 

makt eller möjlighet att påverka, exempelvis 

beslutsfattare eller tjänstepersoner på 

kommunen. Ett tips är att tidigt i arbetet 

etablera relevanta kontakter på lokal nivå för 

att säkerställa att vi bjuds in till forum där det 

finns möjlighet att påverka. Utgångspunkten 

ska vara att de boende ges möjlighet att föra 

sin egen talan, men som en stark humanitär 

aktör med inflytande, kan Svenska Röda 

Korset agera röstförstärkare i detta 

sammanhang. Många kommuner har olika 

forum där flera aktörer samlas regelbundet för 

att diskutera situationen i området, exempelvis 

trygghetsnätverk. 

 

På Rednet finns mer information om hur ni kan 

arbeta med påverkansarbete.   

Kontakta Infoservice om ni behöver ytterligare 

stöd. 

 

 

5.6 Finansiering 

 

För att undvika kortsiktighet och ytterligare 

projekttrötthet i det lokala området är lång-

siktig och hållbar finansiering viktig. I enlighet 

med Svenska Röda Korsets hållbarhetspolicy 

innebär det att vi hushållar med våra resurser 

(materiella såväl som mänskliga) på ett an-

svarsfullt sätt. En tumregel är att, om möjligt, 

söka finansiering som täcker minst två år. En 

tredelad uppdelning som består av egna medel, 

kommunala medel och medel från en annan 

aktör, exempelvis ett företag, är ett sätt att 

minska risken att stå utan finansiering. Om en 

sektor drabbas av eventuell ekonomisk 

nedgång, behöver det inte innebära en förlust 

av all finansiering. Därför är det viktigt att 

satsa på att söka finansiering från olika 

sektorer i samhället.  

 

Fler tips om finansiering finns på Rednet. 

 

EXEMPEL 

 

I Rinkeby har Spånga Rödakorskrets bedrivit 

läxhjälp sedan många år. Efter en succesiv 

ökning av antalet deltagare sedan 2018 

visade det sig att deltagarna gick en viss typ 

av vuxenutbildning som de hade svårt att 

klara av eftersom deras kunskaper i svenska 

språket inte var tillräckliga för att kunna ta 

till sig utbildningen. Kretsen formulerade 

därför ett brev till relevanta politiker och 

tjänstepersoner på kommunen. I brevet 

redogjorde de för sina iakttagelser om brister 

i stödet till eleverna och vilka konsekvenser 

de såg att det fick.  

 

Det ledde till en översyn av utbildningarna  

och förslag på förändring i stödet till 

eleverna. Kommunen återkopplade att de 

ansåg det mycket värdefullt att de fått ta del 

av kretsens observationer och förslag till 

förbättring av kommunens verksamheter.  

 

Genom att agera handlingskraftigt kunde vi 

bidra till att förbättra kommunens verksamhet 

och öka chansen för eleverna att klara sin 

utbildning och få ett jobb – en grund för ökad 

självständighet och trygghet.  

 

 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006340137-R%C3%B6da-Korsets-P%C3%A5verkansprogram-2020-2022
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006340137-R%C3%B6da-Korsets-P%C3%A5verkansprogram-2020-2022
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003203478
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002724898
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002724898
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5.7 Samverkan 

 

Som tidigare nämnt är samverkan en vanlig 

arbetsform i arbetet med programmet Socialt 

hållbara städer. Att samverka med boende och 

aktörer i området är ett bra sätt att bygga 

relationer och förtroende. Dessutom kan det 

bidra till ökad hållbarhet då en insats eller 

verksamhet inte är avhängig endast en aktör 

och arbetsbelastningen fördelas på fler. Att 

samverka med andra är exempelvis en fördel 

då vi inte på egen hand har resurser för att 

tillgodose ett identifierat behov i området.  

 

Med goda relationer och kontakter till 

nyckelaktörer i området blir vi en naturlig 

samverkanspartner när oroligheter och kriser 

uppstår. Vi kan också dela på våra resurser och 

få tillgång till exempelvis lokaler utan extra 

kostnad. Det skapar också bättre 

förutsättningar för att kunna finansiera 

verksamheten långsiktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samverkar huvudsakligen på två olika sätt: 

 

• Genom nätverk 

Nätverk som samverkansform är mer 

strategisk än operativ och handlar om att 

finnas med och representera området i 

olika arbetsgrupper eller liknande. Genom 

att delta i nätverk med andra aktörer som 

exempelvis kommunen, kan Svenska Röda 

Korset vara en röstförstärkare för de 

boende som vi möter i våra verksamheter 

och insatser i området. 

 

• Genom insatser eller verksamheter 

Till skillnad från nätverk som sam-

verkansform är insatser eller verksamheter 

mer operativa. Det innebär att planera och 

utföra insatser eller verksamheter som 

exempelvis trygghetsvandringar eller 

läxhjälp tillsammans med boende och 

andra aktörer. 

 

Att tänka på kring samverkan: 

 

• Tydliggör vad Svenska Röda Korset kan 

bidra med 

Vad kan vi tillföra i detta område och vad 

kan vi tillföra om vi har rätt samverkans-

partners? En förutsättning för samverkan 

med andra är att känna till sin egen roll.  

 

• Samverka med olika delar av samhället 

Vid sidan av de boende i området är 

kommunen eller stadsdelen viktiga 

samarbetspartners, men även det lokala 

närings- och föreningslivet. En tidigare 

framgångsfaktor har varit att samverka 

med fastighetsbolag som finns i området. 

Samverkan med forskare som kan följa 

arbetet breddar bilden av den situation vi 

möter. Samarbete med forskningen kan 

också ge bra stöd för att utveckla metoder 

för uppföljning, utvärdering och insamling 

av vittnesmål. 

 

 

 

 

Det har blivit lite 

lugnare här. Innan var 

det inte bra, de sålde 

knark helt öppet och 

sånt. Nu är det typ ett  

år sedan det var skott-

lossning. 

 

Alex, 16 år 
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• Teckna samverkansöverenskommelser 

eller samverkansavtal  

Ha som ambition att teckna samverkans-

avtal (juridiskt bindande), alternativt 

samverkansöverenskommelser (vilje-

riktning, ej juridiskt bindande), med de 

aktörer ni arbetar tillsammans med. Det 

säkrar långsiktighet, engagemang och 

tydlighet kring mål, roller och mandat. 

Kontakta Infoservice om ni behöver stöd i 

detta.  

 

• Utveckla eller delta i olika forum för 

samverkan  

Kolla upp vilka redan etablerade 

samverkansforum som finns i kommunen. 

Gå med i de som känns relevanta för 

frågan. Om samverksansforum saknas kan 

ni se över möjligheten att starta nya och 

bjuda in andra relevanta aktörer. Ni kan 

exempelvis ta en brobyggande roll mellan 

det civila samhället och den offentliga 

sektorn genom att bjuda in båda parter till 

dialog. 

 

• Länka samverkan med 

externfinansiering  

Samverkan kan också leda till nya vägar 

för finansiering. Exempelvis kan 

samverkan med kommunen öppna dörrar 

för att söka föreningsbidrag eller inleda ett 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 

Samverkan med annan krets genom ett 

krets-till-krets-utbyte, eller annan 

organisation, kan vara ett bra sätt att 

minska kostnaderna för den egna kretsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kontaktuppgifter 

och samlade länkar 

 

Nedan hittar du länkarna i texten ovan 

samlade, med tillägg av ytterligare några som 

kan vara användbara. 

 

• Antidiskrimineringspolicy 

• Checklista för kartläggning och 

behovsidentifiering.  

• För dig som frivillig i verksamhet  

• För dig som förtroendevald i krets och 

region  

• Mångfald och delaktighet  

• Program Socialt hållbara städer. 

• Psykosocialt stöd till rödakorsare 

• Rekryteringsverktyget ReachMee 

• Riktlinjer för uppföljning och utvärdering 

• Svenska Röda Korsets hållbarhetspolicy 

• Svenska Röda Korsets påverkansprogram  

• Tips på finansiering 

• Uppförandekoden 

• Verktyget Frivillig  

 

För kontakt med ansvariga tjänstepersoner på 

enhet Socialt hållbara städer – kontakta 

Infoservice. 

 

 

  

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003001078-Antidiskrimineringspolicy
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005721057-Material-Socialt-h%C3%A5llbara-st%C3%A4der
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005721057-Material-Socialt-h%C3%A5llbara-st%C3%A4der
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/categories/360000642357-F%C3%B6r-dig-som-frivillig-i-verksamhet
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/categories/360000303818-F%C3%B6r-dig-som-f%C3%B6rtroendevald-i-krets-och-region
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/categories/360000303818-F%C3%B6r-dig-som-f%C3%B6rtroendevald-i-krets-och-region
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004962638-M%C3%A5ngfald-och-delaktighet
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005721057-Material-Socialt-h%C3%A5llbara-st%C3%A4der
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003979817
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004312058-ReachMee-anv%C3%A4ndarmanual-och-utbildningsfilm
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004211157-Riktlinjer-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-och-utv%C3%A4rdering
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004211157-Riktlinjer-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-och-utv%C3%A4rdering
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003203478
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006340137-R%C3%B6da-Korsets-P%C3%A5verkansprogram-2020-2022
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150557-Grundkurs-Uppf%C3%B6randekoden
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006450618-Manual-verktyget-Frivillig
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  Världens främsta 

katastroforganisation 

 
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, 

under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller 

annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det 

förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas 

värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbetar efter sju grundprinciper: 

humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och 

universalitet. 

 

 

 

 

Grundprinciperna på en minut    

         

• Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande (humanitet).  

• Vi gör ingen skillnad på personer – vi diskriminerar inte när det gäller nationalitet, 

etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter (opartiskhet).  

• Vi tar heller inte ställning i konflikter eller meningsskiljaktigheter (neutralitet). 

• Röda Korset är självständigt och kan inte styras, vi samråder och samverkar med 

andra, om dessa accepterar att vi arbetar utifrån våra grundprinciper 

(självständighet). 

• Att engagera sig i Röda Korset är frivilligt – att ta emot hjälp från Röda Korset är 

också frivilligt (frivillighet).  

• I varje land kan det endast finnas en nationell förening, vi är Svenska Röda Korset 

(enhet).  

• Vi tillhör en världsomfattande rörelse där vi hjälper varandra (universalitet) 
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Svenska Röda Korset 

Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm 

telefon 08-452 46 00, e-post info@redcross.se, www.redcross.se 

 

 

 


