
Kretsarnas verksamhet
En temperaturmätning från januari-november 2022

Sammanställd 2022-12

Enhet förening, Svenska Röda Korset



Innehåll

• Om kretsarnas verksamhetsrapportering 2022

• Svarsfrekvens och metod

• Hälsofrämjande verksamhet - verksamhetsområde hälsa och 
vård

• Strategiskt arbete

• Ukrainainsatserna

• Kretsar lyfter minnesvärt från perioden

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 388 kretsar (75% har rapporterat minst en gång av 518 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 juni 2022. 



Hälsofrämjande verksamheter – verksamhet inom hälsa och vård

Anhörigstöd
Rödakorsvärdar

i sjukvården

Stöd till äldre
och ofrivilligt
ensamma

Träna svenska Läxhjälp
Mentorsverksa

mhet
Cykelskola

Grundläggande
behov - tak över

huvud, kläder
och mat

Övrig
verksamhet för

hälsa och
gemenskap

Antal 66 67 169 117 67 25 10 118 25
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Totalt uppger 311* kretsar att de under perioden januari-november under eller flera månader genomfört verksamheter inom 

hälsa och vård, ofta nämnt som hälsofrämjande verksamheter. 

*Resultat baseras på 388 rapporterande kretsar (75% av 518 kretsar).

Notera: en krets kan bedriva en eller flera verksamheter inom området.



Strategiskt arbete 

76 kretsar*

uppger att de under perioden 

januari-november har 

genomfört en 

behovsundersökning

129 kretsar*

uppger att de under perioden 

januari-juni har arbetat med 

lokalt påverkansarbete mot 

lokal myndighet/
beslutsfattare

* Resultaten baseras på 388 rapporterande kretsar (75% av 518 kretsar).

39 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.



Ukrainainsatserna*
Vår organisation består av handlingskraftiga medmänniskor som 

är redo att ställa upp när det behövs. Många kretsar ställde 

snabbt om och kunde möta nya behov till följd av kriget i 

Ukraina**. 

Majoriteten av kretsarna kunna ställa om och använda sina 

befintliga frivilliga, samtidigt många valde att rekrytera nya och 

stäkra upp sina verksamheter. 

• 4 744 intresseansökningar kom in till våra volontärsuppdrag 

under årets första månader. Det är mer än sex gånger så 

många som under samma period året innan. 

• I 105 kommuner har Röda Korset samordnat volontärer till.

• Vid 29 000 tillfällen har Röda Korset gett information, materiellt 

och psykosocialt stöd på ankomstplatser, mottagningsenheter 

och boenden.

*Resultaten baseras på resultat från mars-septenber som samlats via 

rapportering och våra digitala verktyg.
**Läs mer om insatserna i rapporten Från Ukraina till Sverige – vi finns på 

plats. 

https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/fran-ukraina-till-sverige--vi-finns-pa-plats/


Minnesvärt från perioden januari-november

Styrelsen har varit i kontakt 

med alla de som är 70 år, 

eller äldre, i vår socken, för 

att bjuda in till en gemensam 

utfärd, som vi kallar "Utfärd 

för äldre i Östraby socken

/Östarby Rödakorskrets

Kriminalvården i Lindome och vi har 

inlett ett samarbete - vi skänker 

material av olika slag som inte kan 

säljas i butiken till en sygrupp där, 

som sedan ger oss tillbaka saker de 

sytt som vi då säljer i butiken

/Mölndal srödakorskrets

Har skaffat redcross.se mailadresser, 

startat ett instagramkonto, börjat 

uppdatera både faceookgruppen och 

hemsidan som varit bortglömd i flera år

/Höganäs rödakorskrets

Insatsen efter skolskjutningen och 

samarbetet med Malmö Stad och andra 

aktörer i samband med det.

/Malmö rödakorskrets

Många nya volontärer med 

anledning av flyktingarna från 

Ukraina

/Djursholms rödakorskrets

Här är ett urval av det som kretsar berättat som särskilt minnesvärt.

[Vi har haft ] Information om 

lokal krisberedskap på torget!” 

/Mariestad rödakorskrets



Tack till alla som har 
rapporterat!


