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Frivilligas engagemang

kan sällan räknas i tid och 

siffror. Notera därför att 

denna sammanställning 

snarare visar i underkant 

den kraft och den skillnad 

som frivilliga i Svenska 

Röda Korset på daglig 

basis bidrar till.



Kretsarnas verksamhet 2022 – källor
Svenska Röda Korsets verksamhetsrapportering baseras på:

• Månadsvisa verksamhetsrapporteringen från krets.

• Tjänstepersoners/verksamheters interna rapportering (så som projektrapportering).

• Verksamhetsspecifika digitala verktyg som Svenska Röda Korset tillhandahåller.

Kretsarnas verksamhetsrapportering

Kretsarnas verksamhetsrapportering står för majoriteten av resultaten från kretsarnas verksamheter.

• Bakgrund: Kretsarnas gedigna löpande rapportering ger en aktuell och nyanserad bild över Röda Korsets verksamheter, som kan användas både 
internt och externt till givare, myndigheter, organisationer och kommuner.

• Under 2022 skickas och besvaras en månadsvis verksamhetsrapportering av krets. Verksamhersrapporteringen består av ett grundfrågepaket 
om ordinarie verksamhet. Upplägget kompletteras med tillfälliga frågor beroende på hur omvärlden förändras och de behov som uppstår.

• Under januari-juni 2022 besvarade 346 kretsar(59,8% har rapporterat minst en gång av 579 kretsar)* kretsar den månadsvisa rapporteringen en 
eller flera månader.

Tjänstepersoners/verksamheters interna rapportering

• Inom vissa verksamheter finns nära samarbeten och avtal med myndigheter eller givare. Det innebär att kompletterande data behöver samlas in 
löpande, som är på mer detaljerad nivå än kretsarnas verksamhetsrapportering. Det rör sig främst inom våra verksamheter som genomförs i 
samarbete med kriminalvården och migrationsverket. De insamlade resultaten kompletterar kretsarnas verksamhetsrapportering.

Digitala verktyg

• Svenska Röda Korset tillhandahåller verksamhetsspecifika verktyg som bidrar som ett komplement till kretsarnas verksamhetsrapporterings bild 
av kapaciteten omkring i Sverige; exempelvis ReachMee som är Röda Korsets digitala verktyg för frivilligrekrytering.

* Deltagartillfällen är antalet tillfällen som stöd till deltagare ges.
**Totalt antal kretsar hämtat 5/12-2021. Observera att procenten baseras på totalt 579 kretsar.



Kretsar bedriver lokalt påverkansarbete
Totalt har 92 kretsar* haft kontakt med lokala myndigheter/beslutsfattare i 
syfte att påverka. Kontakter kan exempelvis vara myndigheter, kommunchefer, 
regionen, men det kan också vara företag eller andra beslutsfattare i syfte att 
förändra situationen för kretsars målgrupper.

*Resultaten baseras på 346 rapporterande kretsar.



Kretsar når ut med stödet

Under första halvåret har 
totalt stöd getts vid
190 000 tillfällen*

Utifrån kretsens rapportering och enligt 
uträkningsmetoden är det sannolikt att 

samtliga kretsars verksamhet 
(ordinarie och inom coronaresponsen)

varje månad gett stöd 
minst 23795 och högst 39468 gånger**.

*Uträkningen baseras på mittvärdet av vad som rapporterat minst och högst det vill säga som därefter multipliceras för antalet 

månader perioden avser.
**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. Deltagartillfällen innebär att man räknar varje gång ett stöd ges, även om det är samma personer som 

får stödet.
*** Resultaten baseras på 346 rapporterande kretsar.

Kretsar har också sedan mars 

ställt om/utvecklat verksamhet 

för att möta behov med det 

ökade flyktingmottagandet från 

Ukraina. Under perioden har 
frivilliga gett stöd vid

20056 tillfällen***.



Strategiskt arbete 

56 kretsar*

uppger att de under perioden 

januari-juni har genomfört en 

behovsundersökning

92 kretsar*

uppger att de under perioden 

januari-juni har arbetat med 

lokalt påverkansarbete mot 

lokal myndighet/
beslutsfattare

* Resultaten baseras på 346 rapporterande kretsar.

28 kretsar*

uppger att de under perioden 

januari-juni haft närvaro i ett 

socioekonomiskt utsatt område 

genom ändamålsenlig 
mötesplats, och/eller relevant 

och regelbunden verksamhet 

och/eller regelbundet 

deltagande i lokalt nätverk.



Second hand och insamling*

Kanaler för Second hand-försälning online

Tradera Instagram Facebook Blocket Annat

Fördelning aktiviteter inom insamling kretsar 
bedriver

Kontantinsamling bössa Lotterier

Lokala företagssamarbeten Insamlande event

Försäljning

Second hand

• Totalt har 195 kretsar haft Second handverksamhet under perioden januari-juni

Insamling

• Totalt har 243 kretsar* arbetat med insamling under perioden januari-juni. 



Tack till alla som har 
rapporterat!


