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AVDELNINGENS UTVECKLINGSVERKTYG – självutvärdering och utveckling 

 

Bakgrund: 

Avdelningens utvecklingsverktyg är ett verktyg för avdelningsfaddrar när de stödjer avdelningens 

utveckling. Utvecklingsverktyget består av två delar; ett själevalueringsformulär och en utvecklings-

plan. Självutvärderingsformuläret fylls i genom samtal med avdelningens frivilliga samt en bedömning 

av avdelningens verksamhet och utvecklingsönskemål. Ju mångsidigare avdelningens olika aktörer är 

representerade, desto noggrannare blir avdelningens självutvärdering.  

Avdelningens självutvärdering jämte diskussionen kring den är konfidentiella och utgör grunden för 

samarbetet mellan faddern och avdelningen – båda parterna får en överblick av vilken situation 

avdelningen är i och hur avdelningen vill utvecklas. Distrikten kan på ett centraliserat sätt bedöma 

avdelningarnas verksamhet samt sätta upp nödvändiga mål och fatta beslut inom fadderverksam-

heten. 

Avdelningen evaluerar sin verksamhet ur fem olika synvinklar: 

1) Avdelningens beredskapsplanering 

2) Avdelningens bas 

3) Avdelningens beredskap för insamlingar 

4) Avdelningens kommunikation 

5) Nätverk 

Vid varje tema evaluerar avdelningen sin verksamhet ur kategorin A-E. Kategorierna är linje med den 

femstegsbilden som finns presenterad i Verksamhetsstrategin 2021-2023. Mera information om 

femstegskategorierna finns SPR Kummitoiminta FRK Fadderverksamhet-teamsgruppen. 

 

 

Faddern använder de självutvärderingsformulär och utvecklingsplaner som har utarbetats 

tillsammans med avdelningarna när distriktets fadderverksamhet och avdelningarnas behov av stöd 

diskuteras och bedöms inom distriktet. Med hjälp av utvecklingsverktyget kan distriktet erbjuda 

avdelningarna effektivare och mer fokuserat stöd.   
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Förberedande arbete: 

Faddern har i förväg kommit överens med avdelningen om att avdelningen gör självutvärderingen och 

bjuder in avdelningens olika aktörsgrupper utöver styrelsens medlemmar. Vi rekommenderar att 

avdelningens aktiva aktörer i stor utsträckning är närvarande så att man får en helhetsbild av 

avdelningens situation. Ju fler deltagare som är på plats, desto större blir facilitatorns roll, för att en 

gemensam förståelse av avdelningens situation ska kunna skapas. Det rekommenderas att omkring 

5–10 deltagare från avdelningen är på plats. Faddern kan även bjuda in en organisationsutbildare för 

att facilitera och säkerställa att diskussionen går framåt.  

Vi rekommenderar att det reserveras två timmar för att göra avdelningens självutvärdering och 

utvecklingsplan. Det är bra att ge avdelningens medlemmar möjlighet att i lugn och ro diskutera och 

hitta en gemensam syn och uppfattning om avdelningens situation. Avdelningens medlemmar kan 

nämligen ha väldigt olika åsikter om avdelningens situation. 

Inledning på utvecklingstillfället: 

Avdelningens utvecklingstillfälle inleds med en genomgång av målet för och innehållet i mötet. 

Faddern går igenom att utvecklingsverktyget och avdelningskategorierna A-E inte är till för att värdera 

eller bedöma avdelningar. Avdelningarna fungerar alltid enligt det lokala behovet och sina egna 

resurser. Kategoriseringen ger avdelningarna och distrikten en bättre överblick av läget i 

avdelningarna och vilka utvecklingsbehov det finns. Kan även vara bra att påminna avdelningens 

medlemmar att i självutvärderingen utvärderas avdelningens verksamhet, inte enskilda medlemmars 

verksamhet och göranden.   

Fylla i självutvärderingsformuläret: 

Avdelningens självutvärderingsformulär kan fyllas i på många olika sätt. Nedan beskrivs två olika 

förfaringssätt:  

ALTERNATIV 1) Faddern eller facilitatorn har skrivit ut egna formulär till alla deltagare, och de får först 

fundera för sig själva och ur sin egen synvinkel på i vilken kategori de vill placera sin avdelning. Efter 

det självständiga arbetet görs en gemensam genomgång under ledning av facilitatorn.   

ALTERNATIV 2) Faddern eller någon annan facilitator har skrivit ut evalueringsformulärets punkter i 

förväg, ett tema/A3. Pappersarken fästs på ett synligt ställe, till exempel en vägg. Facilitatorn ger 

deltagarna tid att studera formulärets innehåll på egen hand.  

Under ledning av facilitatorn diskuterar och evaluerar avdelningen för ett tema i taget i vilken kategori 

de anser att deras avdelning befinner sig. Målet är att ge deltagarna möjlighet att lyfta fram olika 

åsikter och på ett konstruktivt sätt leda diskussionen mot ett gemensamt resultat, som avdelningens 

aktörer är nöjda med. Deltagarna kan få egna A–E-kort, som de visar för de övriga, eller så kan de rösta 

om vilken kategori de anser är den rätta. Alla får fritt uttrycka sin åsikt. 

Det är bra att ge avdelningens medlemmar möjlighet att i lugn och ro diskutera och hitta en gemensam 

syn och uppfattning om avdelningens situation. Som facilitator försäkrar du att alla har en möjlighet 

att framföra sin åsikt, att diskussionen förs i en anda där man respekterar och lyssnar på varandra. 

Kan även vara bra att påminna avdelningens medlemmar att i självutvärderingen utvärderas 

avdelningens verksamhet, inte enskilda medlemmars verksamhet och göranden.   

Medan avdelningen evaluerar sin verksamhet diskuterar deltagarna naturligt i vilken riktning de skulle 

vilja utveckla avdelningen och med hjälp av vilka åtgärder de kunde nå följande kategori. Som 
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facilitator antecknar du, till exempel på ett blädderblock, utvecklingsidéerna och sporrar avdelningen 

att lägga upp en realistisk utvecklingsplan.    

Till sist: 

När avdelningen har gått igenom alla fem kategorier är det bra om facilitatorn repeterar och 

sammanfattar resultaten. Samtidigt går facilitatorn igenom vilka utvecklingsidéer som har kommit 

fram i diskussionen. Anteckna ännu vilka konkreta utvecklingsåtgärder avdelningen beslutar sig för att 

vidta under den kommande månaden/det kommande halvåret/året.  

I samband med mötet fyller facilitatorn tillsammans med avdelningen i avdelningens kategorival och 

utvecklingsåtgärder i det elektroniska formuläret, som finns på Lyyti via denna länk (välj svenska som 

svarsspråk). 

De självutvärderingsformulär och utvecklingsplaner som avdelningen gör, är ett stöd för den 

målinriktade fadderverksamheten och utvecklingen av avdelningen, men endast om man med 

avdelningen går tillbaka till dem, till exempel om ett år, och ser på läget, hur avdelningen har 

utvecklats och vilka är utvecklingsområdena för följande år.  

Distriktet kommer åt att se sina avdelningars resultat. Mera information kommer senare i Teams-

gruppen SPR Kummitoiminta FRK fadderverksamhet.  
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 
 

 
Avdelningens 

beredskapsplanering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det finns en 

beredskapsplan. 
 

Avdelningen har utsett 
en kontaktperson för 

hemlandshjälp. 
 
 

 
Beredskapsplanen har 

uppdaterats under de tre 
senaste åren. 

 
Avdelningens aktörer har 

på bred front deltagit i 
utarbetandet av planen. 

 
Avdelningens 

kontaktperson för 
hemlandshjälp har 

introducerats till sin 
uppgift. 

 
Avdelningen har 

beredskap att ge hjälp i 
hemlandet. 

 
Avdelningen har utsett en 

kontaktperson för 
beredskapsverksamheten. 

 
Avdelningen känner till 

verksamhetsgrupperna för 
beredskap i sitt område. 

 
 

 
 
 
 

 
De personer som finns 

utsedda i 
beredskapsplanen vet sina 

uppgifter. 
 

Avdelningens medlemmar 
har informerats om 
beredskapsplanen. 

 
Avdelningen kan nås i 
larmsystemet OHTO. 

 
Avdelningen deltar i den 
regionala verksamheten 

och planeringen för 
beredskap.  

 
Avdelningen deltar i 
verksamheten inom 

Frivilliga 
räddningstjänstens lokala 
kommitté i sitt område. 

 
 
 

 
Avtalen som ingår i 

beredskapsplanen har 
kontrollerats under det 

senaste året. 
 

Beredskapsplanen har delats 
med samarbetsparterna. 

 
De personer som deltar i 

beredskapsverksamheten har 
registrerat sig i OHTO. 

 
Avdelningen har en 

larmgrupp som deltar i 
verksamheten för beredskap, 

första hjälpen och första 
omsorgen.  

 
Avdelningens frivilliga deltar i 

de regionala 
beredskapsgrupperna. 

 
 

 
Beredskapsplanen har 

testats i övningar 
tillsammans med övriga 

aktörer. 
 

Avdelningen har 
utbildade frivilliga som 

kan vara operativa ledare 
i störningssituationer.  
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 
 

 
Avdelningens bas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avdelningen har hållit 
stadgeenliga möten. 

 
Uppgifterna om 

avdelningens 
namntecknare (så 

kallade J1) har 
registrerats och 

förmedlats vidare. 
 
 

 
Avdelningen har en 

fungerande styrelse, som 
känner till sin roll och 

uppgift. 
 

Uppgifterna om styrelsen 
och kontaktpersonerna (så 
kallade J2) har registrerats 

och förmedlats vidare. 
 

Avdelningen använder 
OMA Röda Korset.  

 
Avdelningen har utsett en 
person som är ansvarig för 

att ta emot nya frivilliga 
och medlemmar som 
ansluter sig via OMA. 

 
 

 
Avdelningen 

kommunicerar med sina 
medlemmar och frivilliga. 

 
Avdelningen deltar i 

utbildningar för 
förtroendepersoner eller 

andra motsvarande 
utbildningar. 

 
Avdelningen rekryterar 
och tar aktivt emot nya 

frivilliga och medlemmar. 
 

Avdelningen genomför 
någon typ av 

frivilligverksamhet inom 
organisationens 

verksamhetsområden. 
 

Verksamhet erbjuds för 
alla åldrar.   

 
 
 

Avdelningen engagerar sina 
frivilliga och sina medlemmar 

genom att ordna 
gemensamma träffar och 

samla in respons. 
 

Avdelningen samarbetar 
aktivt med närliggande 

avdelningar. 
 

Avdelningen tar emot, 
kommunicerar med och 

vägleder sina frivilliga via 
OMA. 

 
Nya aktörer tas emot och 

introduceras på ett 
systematiskt sätt. 

 
Avdelningen genomför flera 

olika former av 
frivilligverksamhet. 

 
Utöver Hungerdagen deltar 

avdelningen i en eller flera av 
organisationens 

riksomfattande kampanjer. 
 

Frivilliga i alla åldrar och med 
olika bakgrund deltar i 

avdelningens verksamhet. 
 

 
Alla avdelningens 

nyckelfrivilliga (inklusive 
gruppledare) har blivit 
introducerade till sina 

uppgifter. 
 

Avdelningen bedriver 
aktiv medelsanskaffning. 

 
Avdelningen deltar i 

organisationens 
riksomfattande 

kampanjer och regionala 
evenemang. 

 
Avdelningen utvecklar 

systematiskt 
verksamheten genom att 

analysera de lokala 
behoven, resurserna och 
förändringsfaktorerna.  

 
Avdelningens styrelse 

representerar invånarna i 
sitt område på ett 
heltäckande sätt.  
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 
 

 
Beredskap att ordna 

insamlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avdelningen 

uppmärksammar 
Hungerdagsinsamlingen.  

 
 

 
Avdelningen deltar i 

Hungerdagsinsamlingen. 

 
Kallar personer som 

tidigare har varit insamlare 
att samla in pengar på 

nytt. 
 

En insamlingsplan har 
gjorts inom tre år. 

 
Avdelningen har utsett en 

insamlingsledare. 
 

Insamlingsutrustningen är 
aktuell  

och ändamålsenlig. 
 

 
Insamlingsplanen är 

uppdaterad. 
 

Insamlingsledaren har 
blivit introducerad till 

uppgiften. 
 

Avdelningens 
insamlingsledare har 

registrerat sig i OHTO. 
 

Avdelningen deltar 
sporadiskt i 

nödhjälpsinsamlingar. 
 

Beaktar skolsamarbetet 
vid insamlingar. 

 
Avdelningen har 

beredskap att ta emot nya 
spontana insamlare.  

 
 
 

 
Avdelningen deltar aktivt i 

nödhjälpsinsamlingar. 
 

Förmedlar insamlarnas 
kontaktuppgifter till det 

riksomfattande 
insamlarregistret. 

 
Avdelningens 

insamlingsledare använder 
OHTO under insamlingen. 

 
Avdelningen har ett 

insamlingsteam. 
 

Använder även andra 
insamlingsmetoder än 

bössinsamling. 
 

Rekryterar aktivt insamlare. 
 

Samarbetar med lokala 
samfund och företag. 

 

 
Utnyttjar insamlingar för 

rekrytering av frivilliga 
och marknadsföring av 

verksamheten. 
 

Avdelningen har 
beredskap att besluta om 

nödhjälpsinsamlingens 
åtgärder inom 24 timmar 

från larm. 
 

Beredskap att larma 
frivilliga till 

nödhjälpsinsamling inom 
24 timmar från larm. 

 
Beredskap att dela ut 

insamlingsutrustning till 
frivilliga inom två dagar 

från larm. 
 

Beredskap att samla in 
annat än kontanter 

(digitala insamlingar) 
inom 24 timmar från 

larm. 
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 
 

 
Kommunikation 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avdelningens 

kontaktuppgifter finns 
tillgängliga för 

allmänheten, till 
exempel på RedNet eller 

i OMA Röda Korset. 
 

Avdelningen tar emot 
meddelanden. 

 
Styrelsens medlemmar 

kommunicerar 
sinsemellan. 

 

 
På avdelningens RedNet-

sidor eller i OMA finns 
information om 

avdelningens verksamhet. 
 

Avdelningens aktiva 
frivilliga har registrerat sig 

i OMA. 
 

Avdelningen 
kommunicerar 

regelbundet med sina 
aktörer. 

 
Avdelningen har utsett en 

informatör.  
 

 
Avdelningen har utsett en 

medlemsmästare. 
 

Avdelningen informerar 
om viktiga evenemang via 

OMA. 
 

Avdelningen rekryterar 
aktivt och öppet nya 

frivilliga.  
 

Avdelningens frivilliga har 
registrerat sig i OMA. 

 
Avdelningens interna 

kommunikation till 
verksamhetsgrupperna 
och inom grupperna är 

regelbunden.  
 

Kommunicerar 
regelbundet med 
medlemmarna. 

 
Avdelningen förmedlar de 

meddelanden som 
kommer från distriktet och 

centralbyrån till sina 
medlemmar och de 

frivilliga. 
 

 
Avdelningen använder aktivt 

OMA, både internt och 
externt. 

 
Avdelningen informerar de 

lokala medierna om sin 
verksamhet.  

 
Avdelningen finns på sociala 

medier. 
 

Avdelningen har 
en kommunikationsplan. 

 
 

 
Avdelningen 

upprätthåller goda 
relationer till media.  

 
Avdelningen producerar 

regelbundet 
kommunikation till sina 

medlemmar.  
 

Avdelningen skickar riktad 
kommunikation genom 

att använda OMA och den 
information som finns där 

om de registrerade.  
 

Avdelningen följer 
utvecklingen och 

diskussionen inom sitt 
verksamhetsområde. 

 
Avdelningen försöker 

påverka det lokala 
beslutsfattandet genom 

att föra de utsattas talan i 
enlighet med Röda 

Korsets värden. 
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 
 

  
Nätverk 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Avdelningens 
kontaktuppgifter är 

uppdaterade och har 
skickats till distriktet. 

 

Avdelningens 
kontaktuppgifter finns hos 
kommunens myndigheter. 

 

Avdelningen har utrett 
möjligheterna till samarbete, 

och nödvändiga 
samarbetspartner inom sitt 

verksamhetsområde. 
 

  

 

Avdelningen har aktuella 
uppgifter om nätverken. 

 
Deltar allmänt i lokala 

evenemang.  
 

Samarbetar med närliggande 

avdelningar. 

 
Avdelningen skickar 

deltagare till distriktets 
evenemang och utbildningar. 

 

Samarbetar med andra 
aktörer på orten.  

 

Avdelningen samarbetar i form 
av nätverk. 

 
Avdelningen skickar deltagare 
till riksomfattande evenemang 

och utbildningar. 
 

Verkar i samarbete med 
myndigheterna.  

 

Avdelningen sammankallar 
lokala nätverk för att utreda 

de gemensamma målen – 
avdelningen har här en aktiv 

roll.  

 


