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Inledning

Urbaniseringen är en stark global trend. Idag bor 
över hälften av världens befolkning i urbana om-
råden1 och år 2050 förväntas andelen öka till 70 
procent.2 Många av Sveriges städer växer, men 
ökningen drivs inte längre främst genom stora 
omflyttningar från landsbygden till städerna. Tät-
orterna i Sverige växer idag istället genom invand-
ring och fler födda, vilket gör att andelen som bor 
i urbana områden relativt andelen som bor i gles-
bygd och landsbygd ökat (urbaniserings graden).3 
Växande städer kan skapa nya möjlig heter, men 
kan också bidra till ökade sociala klyftor och po-
larisering. Denna utveckling ser vi globalt såväl 
som i Sverige.4 Trots en god levnadsstandard har 
Sverige påtagliga hälsoskillnader som ökat de 
senaste 30 åren. Folkhälsan i Sverige är generellt 
mycket bra, medellivslängden i landet tillhör en 
av de längsta i världen. Trots detta står Sverige 
inför hälsoutmaningar som har påverkat stabili-
teten och motståndskraften i samhället generellt 
samt individuell hälsa. Ojämlikhet i hälsa beror 

på olika sociala bestämningsfaktorer, bland an-
nat generella socioekonomiska, kulturella och 
miljömässiga förutsättningar men också av en 
persons sociala position. Medellivslängden hos 
befolkningen kan i samma stad skilja flera år 
mellan stadsdelar med olika socioekonomiska 
nivåer.5 Stora socioekonomiska skillnader går 
även att se inom andra områden som exempelvis 
valdeltagande, sysselsättningsgrad, trygghet och 
representation i kommun, landsting och riksdag. 

SOCIAL HÅLLBARHET OCH UTSATTA
OMRÅDEN   
Social hållbarhet är av avgörande betydelse för 
det demokratiska samhället och är helt nödvän-
digt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett 
socialt hållbart samhälle är resilient, det vill säga 
tål påfrestningar, är anpassningsbart och föränd-
ringsbenäget. För att social hållbarhet ska bli 
relevant bör det tydligare definieras och omsättas 
i praktiken utifrån de behov och förutsättningar 
som kan finnas på lokal, regional respektive na-
tionell nivå.

Inom Svenska Röda Korsets arbete med 
 socioekonomiskt utsatta områden definierar vi 
socioekonomisk utsatthet som; brister i boende-
miljö, begränsad möjlighet till inflytande, bris-
tande tillgång till eller brister i utbildning och 
arbete, psykisk och fysisk ohälsa och avsaknad 
av politiska resurser. Begreppet ”segregera-
de bostadsområden” används i dagligt tal ofta 
 synonymt med utsatta eller marginaliserade bo-
stadsområden. Svenska Röda Korsets utgångs-
punkt är dock att segregation är att betrakta som 
ett relationellt fenomen, vilket betyder att arbete 
sker utifrån perspektivet att det är staden som är 
segregerad, inte områdena i sig.6

1  Vad som anses vara urbana områden skiljer sig åt mellan länder. Se diskussion i artikel från Statistiska Centralbyrån (SCB), ”Urbanisering – från land 
till stad”, 2015, https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/.

2  FN:s utvecklingsprogram, UNDP och Globala Målen (Globala Målen), ”Mål 11: Hållbara städer och samhällen”, UNDP 11, http://www.globalamalen.se/
om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/.

3  SCB, ”Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad”, 2015, https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Dagens-urbanisering--in-
te-pa-landsbygdens-bekostnad/.

4  Se Globala Målen, mål 11, samt Förenta Nationernas ”New Urban Agenda, habitat III”, 2016, http://habitat3.org/the-new-urban-agenda.
5  Svenska Röda Korset, Charlotta Arwidsson, ”Utredning om Svenska Röda Korsets roll inom framtidens hälso-och sjukvårdsbehov i Sverige” (Hälsout-

redning 2017), 2017.
 6 Se vidare diskussion i bilaga ”Bakgrund”. 
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VILKA SAMHÄLLSUTMANINGAR
BEHÖVER LÖSAS? 
För att kunna svara på den frågan behövs först 
en förståelse för begreppet ”komplexa problem”.7 
Forskningsområdet om de så  kallade komplexa 
problemen etablerades tidigt 70-tal och har bland 
annat använts just för att förstå problem i  sociala 
samhällssystem och policy- frågor, däribland 
socialpolitik och stadsplanering8. Denna typ av 
problem utmärker sig genom att det är svårt att se 
orsakssamband och att det ofta saknas en gemen-
sam och ”korrekt” problembild. Ansvarsfrågan 
vilar inte på en utan på flera aktörer och nivåer i 
samhället och det finns en mängd sätt olika sätt 
att angripa problemet. Det är också svårt att hitta 
ett  objektivt och enkelt sätt att mäta framgång 
och det finns ingen optimal ”lösning”. 

Insatser som bidrar till förändring kan göras även 
om ett problem är komplext. Sådana insatser 
måste emellertid tas an med vetskapen om att 
analyser och ansvarsfrågor behöver  delas mellan 
flera aktörer. 

OFFENTLIGA SATSNINGAR SEDAN 
90-TALET
Olika statliga satsningar med fokus på områden 
präglade av socioekonomiskt utanförskap har 
bedrivits sedan 1990-talet. Dessa satsningar har 
bland annat inkluderat Blommansatsningen, 
 Nationella exempel och Storstadssatsningen. 
2008 etablerades regeringens urbana utvecklings-
politik för kommuner med områden som kän-
netecknas av utbrett utanförskap.9 Även om det 
mesta av detta arbete är avvecklat har Stati stiska 
Centralbyrån (SCB) fortfarande ett uppdrag att 
föra statistik10 över de 38 områden som ingick 
den satsningen. Polismyndig heten har sedan 
2014 släppt flera rapporter vars syfte var att ge, ur 
myndighetens perspektiv, en nationell överblick 
över de områden med hög otrygghet, brottslighet, 
sociala risker och där situationen var sådan att 
kriminella nätverk hade en stor inverkan på lokal-
samhället.  Våren 2017 inrättade regeringen en ny 
myndighet vid namn Delegationen mot segrega-
tion (DELMOS) under statsrådet Ibrahim Baylan. 
Uppdraget för delegationen var att bidra till att 
lyfta socialt utsatta områden och bryta segrega-
tionsmekanismer strukturellt. Delegationen var  
en del av regeringens reformprogram för min skad 
segregation.11 

  7 Inom forskningen benämnt som bland annat ”wicked problems” eller ”social mess”.
  8  Rittel, H.W.J. & Webber, M.M. Policy Sciences, “Dilemmas in a general theory of planning”, vol 4, s 155, 1973, https://doi.org/10.1007/BF01405730.
  9 Regeringen, Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringsbeslut A2012/174/IU, 2012,  https://www.regeringen.se/contentassets/e9cd2500d6164469aed15a-

b5c984eca7/kommuner-som-ska-omfattas-av-urbant-utvecklingsarbete-fran-2012-a2012174iu.
10 I SCB:s uppdrag ingår att redovisa variabler/nyckeltal inom områdena arbetsmarknad, demografi, transfereringar, inkomst, boende, flyttmönster, utbild-

ning, hälsa, samt val och valda. Redovisning ska ske för hela riket, länen och kommunerna för de stadsdelar som omfattades av lokala utvecklingsavtal 
(LUA) och de stadsdelar som omfattas av urbant utvecklingsarbete (URBAN-15) från och med år 2012. Variablerna redovisas av SCB i en integrations-
databas uppdelade efter bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildningsbakgrund, födelseregion, vistelsetid och skäl till invandring på nationell, regional 
och lokal nivå.

11 Regeringen, Regeringskansliet, ”Promemoria – Långsiktigt reformprogram för minskad segregation år 2017–2025”, https://www.regeringen.se/49480b/
contentassets/94760eec95e04a45b0a1e462368b0095/langsiktigt-reformprogram-for-minskad-segregation-ar-2017-2025.pdf.
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Svenska Röda Korsets roll och 
mandat
Svenska Röda Korset bör arbeta för att minska 
och lindra effekterna av skillnader i livsvillkor 
mellan människor och grupper. I stadgarnas 
ändamåls paragraf uttrycks bland annat: ”Svenska  
Röda Korset ska […] arbeta för att förebygga 
sjukdom och främja hälsa och social välfärd12 och 
[…] fortlöpande undersöka det nationella och in-
ternationella behovet av humanitära insatser och 
utforma sina insatser för och tillsammans med de 
mest utsatta. De humanitära insatser som Svenska 
Röda Korset bedriver ska syfta till att […] minska 
risker och stärka motståndskraft.”13 

I Svenska Röda Korsets humanitära strategi 
och strategiska inriktning 2016–2019 beskrivs den 
ökande segregationen och skillnader ekono miska 
förutsättningar och dess konsekvenser, samt be-
hovet av verksamheter som möter behoven hos 
individer och samhället. ”När ojämlikheten ökar 
behövs verksamheter för och tillsammans med 
boende i områden där socioekonomisk utsatthet 
finns. Vi behöver också stärka vår egen och sam-
hällets förmåga att möta olika typer av kriser. Det 
kan vara en brand, översvämningar, social oro eller 
någon annan kris i det lilla eller det stora.” 

Även i förslaget till strategisk inriktning 
2020–2023 görs en liknande analys: ”Vid socio-
ekonomisk utsatthet – när människors livsvillkor 
och möjlighet till delaktighet och inflytande påver-
kas och risken ökar för ohälsa, fattigdom, otrygg-
het och social oro.”14 Enligt förslaget på inriktning 
till 2023 är det därför viktigt att: ”Vi finns i stor-
städer och speciellt där risken för  socioekonomisk 
utsatthet och kris är stor.”15 

Utredningen om Svenska Röda Korsets roll 
inom framtidens hälso- och sjukvårds behov i 
 Sverige drar även följande slutsats som pekar på 
vikten av att arbeta mot ett socialt hållbart samhäl-
le och driva verksamhet i  socioekonomiskt utsatta 

områden: ”Genom att skapa och erbjuda inklude-
rande mötesplatser där människor kan känna sig 
delaktiga i ett sammanhang och där man även kan 
påverka, är SRKs föreningsliv en hälsofrämjan-
de kraft i sig som kan bidra till ett hälsosamt och 
 socialt hållbart sam hälle.”16 

Även Internationella Rödakors- och röda-
halvmånefederationen (IFRC) påtalar i sin  Urban 
 Resilience guide att nationella föreningar har en 
tydlig roll att stödja urbana områden att bygga 
resiliens, genom såväl insatser som påverkan. De 
understryker att nationella föreningar måste arbeta 
för att utveckla en djupare förståelse för struktu-
rella och socioekonomiska faktorer som ökar sår-
barheten hos marginaliserade grupper i  urbana 
om råden, samt de särskilda risker som finns i stä-
der, för att främja och utforma insatser som syftar 
till att förbättra människors och samhällens mot-
ståndskraft.17 För att lyckas med det förtyd ligar 
guiden att det kommer att krävas anpassningar 
av såväl metoder som angreppssätt: ”Ensuring 
that its activities work towards strengthened ur-
ban resilience will require the Movement to work 
holistically, encompassing multi-dimensional and 
cross-sector methodologies which may in some 
 cases require a change in existing approach.”18 

Ansvaret för att ändra de bakomliggande struk-
turella orsakerna till varför människor i Sverige 
lever med så olika livsvillkor vilar på flera sektorer 
i Sverige.19 Svenska Röda Korset har en komplette-
rande roll för att både lindra och, genom påverkan på 
olika nivåer, förbättra förutsättningarna för männ-
iskors livsvillkor och sociala välfärd. Ökad närvaro 
och stärkt kapacitet är även en förutsättning för att 
stärka samhällets krisberedskap och kunna uppfyl-
la de mål som är fastställda i Svenska  Röda  Korsets  
handlingsplan för beredskap.20

12 Svenska Röda Korset, ”Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset” (Svenska Röda Korsets stadgar), 1 §, 2016, https://www.redcross.se/ 
contentassets/72add254c64c48babcb5a0dc0c57b76a/stadgar_2015_v6-slutversion.pdf.

13 Svenska Röda Korsets stadgar, 3 §.
14 Svenska Röda Korset, ”Tillsammans mot framtiden, Röda Korsets strategiska inriktning 2023 och framtid 2020 i kortformat”, s 4, 2018,  

https://rednet.redcross.se/PageFiles/115133/Tillsammans%20mot%20framtiden_kortversion%20av%20Strategisk%20inriktning%20och%20Framtid2020.pdf.
15 Hälsoutredning 2017, s 5.
16 Hälsoutredning 2017, s 4.
17 IFRC, “Building urban resilience: A guide for Red Cross and Red Crescent engagement and contribution” (Urban Resilience), s 15-28, 2017,  

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1317300_GuidanceUrbanResilience_LR25b15d.pdf.
18 Urban Resilience, s 15-16.
19 Se diskussion under rubrik ”Vilka samhällsutmaningar behöver lösas?”, s 5.
20 Svenska Röda Korset, ”Handlingsplan beredskap 2017–2025 för Svenska Röda Korset”, s 8, https://rednet.redcross.se/Documents/Var_forening/Styrning%20

och%20ledning/Svenska_Roda_Korsets_styrelse/Protokoll%202018/2018-04-13/Protokoll%20bil%205%2020180413_Handlingsplan%20beredskap.pdf.



Rekommendationer baserade 
på lärdomar
Lärdomar och rekommendationer  
från offentliga satsningar och Svenska 
Röda Korsets arbete
•  Fokus måste vara på långsiktighet, både vad 

gäller verksamhet och finansiering.
• Helhetsperspektiv och evidensbaserad 

 kun skap är viktigt för framgång och för ståelse 
i en komplex samhällsfråga.

•  Delaktighetsperspektivet och samverkan med 
boende behöver stärkas.

•  Behov av mer systematik i samverkan  mellan 
olika sektorer.

•  En bra gjord behovsanalys innan start av 
 etablering är en framgångsfaktor.

•  Utgå ifrån tydliga och konkreta mål med 
 arbetet samt uppföljnings- och utvärderings-
arbete. 

Lärdomar och rekommenda tioner 
specifikt för Svenska Röda Korset
•  Lokal förankring i områden är avgörande för 

vår relevans samt för att bygga förtroende och 
tillit hos boende och lokala aktörer.

•  Uppsökande verksamhet och en ökad 
 flexibilitet i organisationen behöver utvecklas 
i syfte att bättre nå alla målgrupper.

•  En flexibel föreningsstruktur behöver utveck-
las som möjliggör engagemang oavsett bak-
grund, språk kunskap eller ekonomisk status.

•  Mer systematik behövs vid användning av me-
toder och lärande, detta gäller såväl svenska 
som internationella metoder, inklusive anpass-
ning av metoder till en svensk urban kontext.

•  Kopplingen mellan förebyggande arbete och 
krisberedskapsarbete behöver stärkas.

•  Arbetet med dokumentation av vittnesmål och 
lokala erfarenheter som kan användas i påver-
kanssyfte på lokal och nationell nivå behöver 
utvecklas.

•  Kontaktnät och partnerskap behöver vidare-
utvecklas för att skapa lämpliga  forum för 
att lyfta erfarenheter och för att bidra till för-
ändring. 

En socialt hållbar stad är en jämställd och jäm-
lik stad där människor lever ett gott liv med god 
hälsa utan orättfärdiga skillnader. Det är en stad 
med hög tolerans där män niskors lika värde står 
i centrum, vilket kräver att människor känner 

tillit och förtroende till varandra och samhällets 
 institutioner samt är delaktiga i samhällsutveck-
lingen. En socialt hållbar stad tål påfrestning-
ar, är anpassningsbar och förändringsbenägen 
 (resilient).

Svenska Röda Korsets vision för 
socialt hållbara städer
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År 2023 ska Svenska Röda Korsets arbete i 
 socioekonomiskt utsatta områden:
n Bidragit till en ökad förmåga att före bygga 

och återhämta sig vid kris och oro.
n Bidragit till en förbättrad hälsa.
n Bidragit till ökad delaktighet.
n Bidragit till ökad trygghet. 

För att kunna bidra till dessa förändringar  behöver 
Svenska Röda Korset:
n Arbeta systematiskt genom strategiska part-

nerskap som säkerställer hållbar finansiering 
och permanent närvaro.

n Arbeta utifrån behovsanalys och med fokus på 
boendes ägandeskap och egenmakt.

n Bedriva relevant arbete som gör skillnad i pri-
oriterade områden med mötesplatser som nav.

n Samverka med lokala aktörer.
n Utöka bredden av frivilliga, eller indivi der 

engagerade i nätverk knutna till Svenska  
Röda Korset, i de områden där verksamhet 
bedrivs.

n Bedriva evidensbaserat påverkansarbete 
 lokalt och nationellt genom att vara röst bärare 
för boende i området.

n Vara efterfrågad som en kunnig och relevant 
aktör både nationellt och lokalt.

Målbild 2023
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De större strategiska förflyttningar som behöver göras fram till 2023 för att uppnå målbilden finns
listade nedan.

Förflyttningar 2019–2023

Stärkt 
påverkan

Utvecklad frivillighet, 
kretssamverkan och 

tjänstestöd

Arbetssätt

Stärkt samverkan 
och långsiktig 
finansiering

Förtydligad 
roll och 

erbjudande

Utökad  
närvaro och  

stärkt kapacitet
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Förtydligad roll 
För att Svenska Röda Korset ska kunna göra skill-
nad är det viktigt att lokala aktörer och  boende 
i områdena har kännedom om vad vi som orga-
nisation gör idag och vad vi kan  erbjuda.

Vår roll 
• Vi arbetar med och genom inkluderande 

mötes platser som fungerar som en nod för 
 lokalt utvecklingsarbete.

•  Vårt lokala utvecklingsarbete handlar om att 
bygga resilisens, det är behovsbaserat och 
fokuserar på följande tematiska frågor; hälsa, 
trygghet, delaktighet och kris beredskap.

•  Vår roll inkluderar att driva egna, eller ge stöd 
till lokala aktörers, verksamheter samt att på 
andra sätt fungera som en möjlig görare. 

•  Svenska Röda Korsets roll i ett område  baseras 
på en lokal behovsanalys. Genom behovsana-
lysen ser vi vilka behov och vilken kapacitet 
som finns i området. Vi anpassar vår roll efter 
lokal kontext, befintlig kapacitet, andra  aktörer 
och de behov som framgått av analysen. 

10
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HÄLSA
Aktiviteter som stärker fysisk 
och psykisk hälsa. Exempelvis 
sociala mötesplatser, 
samtals grupper kring olika 
hälsofrämjande teman eller 
fysiska aktiviteter så som 
promenadgrupper.

TRYGGHET
Verksamhet som bidrar till ökad 
känsla av sammanhållning, tillit till 
varandra samt förmåga att hantera 
problem som uppstår i området 
(kollektiv styrka). Exempelvis event 
eller gårdsfester för ökad trygghet, 
nattvandrare eller dagvandrare.

KRISBEREDSKAP
Verksamhet som bidrar till ökad 
individuell och samhällelig 
beredskap och återhämtning vid 
social oro. Exempelvis utbild ningar 
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 
migrationsrådgivning, 
föreläsningar i folkrätt och  
om att vara på flykt.

PÅVERKAN
Bedriva aktiviteter som bidrar 
till att förstärka samhällets 
röster. Exempelvis samla 
vittnesmål och fall studier  
som illustrerar konsekvenser 
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 partnerskap 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 föräldragrupp 
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, 
räddningstjänst, kommun  
och lokala aktörer.

  VAD VI GÖR OCH VAD VI VILL UPPNÅ

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

  AKTIVITETER SOM STÄRKER OMRÅDESARBETET
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Stärkt samverkan och 
långsiktig finansiering
För att nå framgång i komplexa samhällsutma-
ningar och för att nå hög effekt krävs permanent 
närvaro, tydlig tematisk inriktning för arbetet och 
god samverkan med andra aktörer.
Det i sin tur kräver långsiktig finansiering och nya 
partnerskap, utan att kompromisser sker med vårt 
oberoende.  

Det innebär att: 
• Långsiktig finansiering och/eller långsiktigt 

åtagande måste finnas när vi påbörjar en insats 
i ett område.

• Vi alltid söker samverkansavtal eller överens-
kommelser med de aktörer vi arbetar tillsam-
mans med för att tydliggöra roller, ambition, 
mål och långsiktighet. Kommun/stadsdel bör 
alltid vara en part.

• Vi går in med viss egenfinansiering för att sä-
kerställa oberoende och långsiktighet.

Arbetssätt 
Lärdomar och forskning visar att Svenska Röda 
Korset behöver arbeta på ett annat sätt i socioeko-
nomisk utsatta områden där vi möter ”komplexa 
problem”. Vi behöver ha en bättre kunskap om 
och dialog med lokalsamhället där vi vill starta 
eller utveckla vårt arbete. Vi behöver ta oss tid 
att lyssna, förstå och skapa tillitsfulla relationer. 
För att vårt arbete och de mötesplatser vi utgår 
ifrån (egna eller andras) ska fungera som ett nav 
i lokalt utvecklings arbete krävs en mer omfat-
tande insats än enskild verksamhet. Det behövs 
samordning med lokala aktörer och en bredd av 
behovsbaserad verksamhet i kombination med 
påverkans arbete.

Det innebär att: 
• Vi utgår från ett hela- staden-perspektiv i ana-

lys och arbetssätt. Vi går från att bedriva en-
bart traditionell verksamhet till att även arbeta 
på områdesnivå. 

• Vi har alltid uthållighet i fokus vid ut-
formning av en insats för att bygga och 
bibehålla tillit hos boende i ett område. 

• Vi arbetar utifrån ett egenmaktsperspektiv21, 
ett efterfrågestyrt förhållningssätt som sätter 
människan i centrum och som ger stöd till de 
boende att äga processen.

• Vi arbetar metodiskt med delaktighet och lä-
rande i alla faser av en insats och säkerställer 
att vi driver arbetet tillsammans med, aldrig 
för, de boende.22  

• Vårt arbete är alltid behovsbaserat och grun-
dar sig på egna eller andra lokala aktörers 
behovsanalyser. Kartläggning- och behovsi-
dentifiering används för att identifiera behov, 
risker, ka pacitet, andra aktörer och  Svenska 
Röda Korsets mervärde.23

• Vi för alltid dialog och samverkar med boen-
de och flera aktörer från olika sektorer lokalt; 
offentlig sektor, idéburen sektor, akademi, 
näringsliv och medborgare.

• Fördjupad samverkan sker alltid med minst 
två, gärna tre, aktörer från olika sektorer. 
Kommun/stadsdel involveras alltid i arbetet 
och görs delaktiga. 

• Vi arbetar för att bygga upp relation med fors-
kare på lokal och nationell nivå för att stärka 
vår verksamhet och påverkansarbete.

21  Se Urban Resilience. 
22  Se Urban Resilience.
23  För mer stöd till att identifiera behov se ”Checklista kartläggning och behovsanalys”.  
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Svenska Röda Korset vill ha en bredd av fri-
villiga med olika kompetenser och bakgrund så 
att alla människor som möter oss känner igen sig 
och kan engagera sig. Av denna anledning är det 
viktigt att arbeta aktivt för ökad mångfald hos 
såväl  frivilliga som tjänstepersoner. 

Våra lärdomar har visat att ett långsiktigt rela-
tionsbyggande arbete mellan tjänsteorganisation 
och krets ger goda resultat. För att göra skillnad 
på områdesnivå har en kombination av strategiskt 
områdesfokus samt verksamheter som gör direkt 
skillnad för individer varit framgångsrika.  

Det innebär att: 
• Svenska Röda Korset arbetar aktivt med 

 representation och ökad mångfald inom fri-
villighet såväl som på tjänstenivån.

•  Mångfalden och antalet frivilliga och fri villig-
ledare från områden där vi är verksamma 
 utökas.

•  Organisationen anpassar delar av fri villig- 
och organisationsstrukturen för att möjliggöra 
mångfald och deltagande.26

 

 

•  Svenska Röda Korset arbetar med att för- 
 ankra uppdrag, roll och förändrat arbets- 
 sätt. Arbetet sker genom samverkan mellan  
 tjänstepersoner och krets.
•  Tjänstepersoner ger direkt stöd till kretsar i 

prioriterade områden, alltid i nära dialog med 
krets och utifrån behovsanalys, resurser och 
ambitionsnivå.

•  Tjänstepersoner ger stöd till utveckling av 
krets-till-krets utbyte mellan kretsar.

  

Utvecklad frivillighet, 
kretssamverkan och tjänstestöd

Utökad närvaro och stärkt kapacitet
Vår prioritet är att finnas i prioriterade områden 
och där ha en större närvaro. Vi behöver säker-
ställa att den verksamhet vi bedriver är bred, 
relevant och ger större avtryck i området (högre 
kapacitet). Vår prioritering är att göra reell skill-
nad och stärka kapaciteten i ett om råde framför 
att finnas i många områden.  

Det innebär att:
• Vi utökar vår närvaro uti från en tydlig  process 

för val av områden där utsatthet, kapacitet och 
mervärde vägs in.24

 

• Vi fokuserar arbetet på att bidra till större 
förändring (hög kapacitet) i de prioriterade 
områden där vi har närvaro idag.

• Vi använder ett kapacitetsindex, i syfte att 
nå så hög kapacitet som möjligt i om rådet. 
 Kapacitetsindexet används för att följa 
 utvecklingen i området och som ett stöd vid 
prioritering av insatsers utformande. Det 
kan även användas som stöd vid eventuell 
 rapportering.25

• Vi genomför kartläggning och behovsanalys 
för att identifiera områdesspecifika behov, 
möjligheter och aktörer i områdena.

24  För mer detaljerad beskrivning se bilaga ”Val av områden”.
25  Se bilaga ”Kapacitetsindex.
26 Exempelvis skapar rutiner för utlägg, anordnar barnpassning i samband med verksamheter för att säkerställa kvinnors möjlighet att delta samt ökar 

språklig tillgänglighet.
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För att kunna bedriva evidensbaserat påver-
kansarbete behöver Svenska Röda Korset ha en 
ökad närvaro i utsatta områden och bli bättre på 
att dokumentera strukturella problem. Svenska 
Röda Korset behöver också arbeta upp relevanta 
kontakter på lokal och nationell nivå för att säker-
ställa att det finns lämpliga forum för att lyfta 
erfarenheter och bedriva påverkan.

 Det innebär att:
• Vi etablerar en ökad närvaro lokalt, regio nalt 

och nationellt, vilket ger oss mer  underlag och 
legitimitet i påverkansarbete på olika nivåer.

•  Vi utvecklar arbetet med att dokumentera vitt-
nesmål och lokala erfarenheter.

•  Vi fördjupar förståelsen för socioekono miska 
faktorer och strukturell problematik och stär-
ker vår roll som röstbärare i det strategiska 
påverkansarbetet.

•  Vi har en tydlig röst i den humanitära  debatten.

Stärkt påverkan
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Svenska Röda Korset
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm
Telefon 08-452 46 00, Fax 08-452 46 01
E-post: info@redcross.se | Besök vår hemsida www.redcross.se
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