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Var står vi nu?

Baskoncept

Värvarplattform Publik externwebb

Intranät Rekryteringsstöd

Lokala Webbsidor
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• Intro

• Koncept lokala webbsidor – Hampus

• Dialog

• Vad händer framåt

• Tack för idag

Agenda



Nuläge

Startskottet gick i november

Intervjuer och genomgång av befintligt material kring behov

Två fokusgrupper med kretsrepresentanter under feb-mars

12 mars togs beslut om konceptet för de lokala webbsidorna



Lokala webbsidor – vårt digitala skyltfönster

Svenska 
Röda 

Korsets 
lokala 

webbsidor

Kommunhemsidor

Kommunkretssidor



Incheckning

• Skriv i chatten

• Namn Namn – vem är du i Röda Korset

• Vad du hoppas du mest på med framtidens 
lokala webbsidor?



Vision, mål, uppdrag – Ett Röda Korset på 
nätet
• Visionen är att skapa en gemensam webbplattform och webstrategi för att 
möjliggöra Röda Korsets uppdrag och stärka engagemanget. Plattformen blir en del 
i arbetet med att digitalisera Röda Korset för framtiden. Den ska skapa en 
upplevelse som utgår från besökaren och stärka uppfattningen av Ett Röda Korset. 

• Plattformen ska bidra till att specificerade effekter uppnås

• Vi vill bygga en generisk webplattform som ska kunna erbjuda ett personligt och 
sömlöst bemötande med mobilitet i fokus och där transparens och öppenhet är en 
självklarhet. Vi vill ha en stabil plattform som förändras över tid och som bidrar till 
utveckling av Röda Korset. 



Baskonceptets tre hörnstenar

• Engagemanget i centrum

• Målgrupperna för ögonen

• En lösning för framtiden



Vi har hört er säga:

Lyfta det lokala

• att den lokala informationen får en
framträdande plats

• bra att vi kan lyfta vad vi gör lokalt på
varje ort

• verksamheter vore grymt om det gick
att söka efter utifrån ort samt att
verksamheter och kretsar gick att
hitta på en karta

• Behov av att prata med ”alla” 
målgrupper: medlemmar, frivilliga, 
potentiella frivilliiga, allmänhet

• Vill kunna presentera den 
verksamhetman gör och hur man 
arbetar. 

• Verksamheten fyller ju social funktion
även för de frivilliga som kommer dit.

Del av helheten

• fullständig integration av 
kommunhemsidor och redcross.se

• att kommunsidor ska påminna direkt
om huvudhemsidan

• kommunhemsidor som är mer
enhetliga

• bra med tankningen mellan / 
integration mellan
kommunhemsidan, rodakorset.se 
och rekryteringstjänst

• Synliggöra insamlingsmöjligheter

Tillgängliga

• att mobilanpassa
kommunhemsidorna har hög prioritet

• kommunhemsidorna bör vara mer
lätttillgängliga.

• en kommunhemsidan från denna
sidan av millennium

• göra kommunsidorna roligare
• Mer bilder och video

• Enkla att hitta

Enkla att administrera

• att det finns ett stöd till att utveckla
dessa sidor

• integrerat flöde i nyhetsflöde med 
Facebook, länkar till Twitter, 
Instagram

• Fungera även om vi inte mäktar med 
att uppdatera så mycket

• Inte behöva lägga in samma saker 
på  många ställen

• Statistik – hur många besöker?

Stöd & 
utbildning

Vi behöver utbildning 
och hjälp

Lathundar

Centralt stöd



Rednet

Kunskapsbank

Värvar-
plattform

Externwebb

Lokala sidor



Effektmål enligt styrgrupp

Lokalsamhället får 

relevant lokal information

Enkel och användarvänlig 

administration av kretsens 

kommunikation

Frivilliga och medlemmar 

bidrar med och tar del av lokala 

nyheter och inspiration 

1. 2. 3.



Mer avancerat innehåll: 
verksamhetstillfällen, 

egna sidor

Redigerbar information: 
nyheter, verksamheter

Automatisk information
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Några principer

• Kommunsidor – som idag , dvs. inte kretssidor

• En del av www.rodakorset.se (ex www.rodakorset.se/kristianstad)

• Verksamhetspaketering

• Koppling till Rednet

• Lokala nyheter

• Koppling till ReachMee

• Lokala volontäruppdrag

• Mobile first

• Samma kodbas

http://www.rodakorset.se/


• Enhetlighet för besökaren

• Enkelhet för redaktören

• Verksamheterna i centrum

• Minimalism i utförandet

• Möjlighet för visuell anpassning

• Högre ”lägstanivå”

• Integreat med externwebb och rednet

• Möjlighet att fortsätta beskriva ultralokal verksamhet

• Låg frihet att ändra i struktur

• Stöd för framtida utveckling: ”kommunsidor 2.0”

Konceptet i punktform



Lösningen!



Era medskick in i nästa steg

Utifrån det här du har hört 

- vad gillar du / kommer ni använda mest?

- vad tror du behöver skruvas?

- detaljer som är viktiga att tänka på?

https://padlet.com/asaander/OpenhearingKommun

https://padlet.com/asaander/OpenhearingKommun


Principiell tidplan



Hur vill du engageras?

• För att lyckas med det här vad tror 
du/vill du /ser du att vi behöver göra i 
form av involvering, dialog och 
information? Hur ska vi rulla ut det?

Ju mer specifik du är ju mer kommer du 
hjälpa oss att planera framåt.




