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I Røde Kors tjener vi mange penge på at sælge genbrug. Penge som vi bruger på 
at hjælpe – både i Danmark og ude i verden. Og behovet for Røde Kors’ indsats 
stiger. Derfor skal overskuddet fortsat vokse. 

Danskerne køber genbrug som aldrig før. Det er der mange, som har opdaget. Hu-
manitære organisationer, loppemarkeder, online portaler og kommuner er en del af 
genbrugsmarkedet, og der er større konkurrence end nogensinde før. 

Konkurrencen betyder, at vi skal udvikle os. Vi skal have mere fokus på vores kun-
der, så de i højere grad oplever, at de er i en Røde Kors Butik. Samtidig er det ikke 
længere nok blot at udvikle butikkerne. Vi skal også tænke i nye koncepter samt 
nye måder at sælge og donere på - både fysisk og digitalt. 

En temagruppe har udarbejdet denne strategi sammen med mere end 500 frivilli-
ge. På møder rundt i landet har vi diskuteret og inspireret hinanden. Tusind tak for 
det store engagement! 

Gennem fire indsatsområder udstikker strategien en fælles retning for genbrug i 
Røde Kors. Vi er alle en del af Røde Kors-fællesskabet og er forpligtet til at udvikle 
os, så vores overskud fortsat vokser.  

Vi håber, at strategien motiverer til at fortsætte den gode udvikling og lysten til at 
prøve nyt. Så Røde Kors også fremover er danskernes foretrukne genbrugsbutik, 
når de skal købe og donere tøj, møbler og boligartikler.  

Sven Bak-Jensen 
Præsident og formand for temagruppen
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Formålet med genbrug er at tjene penge til hjælpearbejdet. Når vi tjener vores 
egne penge, styrker vi Røde Kors’ uafhængighed og kan hjælpe de mennesker, der 
har mest brug for os. 

Vi har en ambition om, at genbrug er en landsdækkende kerneaktivitet, som alle 
Røde Kors-afdelinger udbyder. Røde Kors-butikkerne har gennemgået en fanta-
stisk udvikling, og vi driver i dag cirka 240 butikker rundt omkring i Danmark.

Butikkerne ledes og drives af mere end 9.000 frivillige, der sælger et bredt udvalg 
af tøj, møbler og boligartikler af god kvalitet. 

De enkelte butikker er rammen om et stærkt lokalt fællesskab, som det skal være 
sjovt, lærerigt og givende at tage del i. Samtidig er vi en del af det store Røde 
Kors-fællesskab, hvor vores fornemmeste opgave er at tjene penge til hjælpearbej-
det.   

Til at understøtte den frivillige indsats er der butikskonsulenter i hele landet og 
genbrugscentre i Horsens og Køge.  

GENBRUG I RØDE KORS
Tøj, boligartikler 

og møbler doneres 
i containere, i butik-
kerne eller afhentes.

Klargøring og sortering.

Det bedste sælges 
i butikkerne.

Noget gives direkte 
til folk, der har 
brug for hjælp.

Overskudstøj 
sælges til 
opkøbere.

En lille del er affald 
og smides ud på 

genbrugspladserne.

Overskuddet går til mennesker, der har brug 
for hjælp herhjemme og ude i verden.

FRA 
DONATION  
TIL HJÆLP
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Der er kamp om genbrugskunderne. Det er derfor vigtigt, at vi giver kunderne en 
god oplevelse, så de får lyst til at købe og donere – og lyst til at komme igen. Ellers 
går de andre steder hen. 

Vi giver den gode kundeoplevelse ved at markedsføre os godt, give en varm vel-
komst, præsentere varerne flot og ved at have nemme betalingsmuligheder. 

Det betyder…

•  at vi kender vores kunder, kommunikerer målrettet med dem, og opbygger en 
stærk relation – både i butikkerne og digitalt 

•  at vi indsamler og deler viden om vores kunder. Når alle butikker benytter 
fælles betalingssystemer og deler kassedata, kan vi blive klogere på vores eget 
og hinandens salg. Er der f.eks. varegrupper, som nogle butikker sælger særligt 
meget af, kan genbrugscentrene sende varer målrettet til dem

•  at vi støtter op om fælles kampagner, som er målrettet de kundegrupper, vi 
gerne vil have flere af, f.eks. unge   

INDSATS 1
FOKUS PÅ KUNDERNE
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Kunderne ønsker en god butiksoplevelse, når de handler genbrug. En Røde 
Kors-butik er derfor ren, indbydende og tilbyder et bredt udvalg af kvalitetsvarer. 

Kunderne ønsker genkendelighed på tværs af butikkerne. Derfor skal vi styrke det 
fælles butikskoncept. Samtidig skal vi fortsat kunne sætte vores eget præg på den 
enkelte butik. 

Det betyder…

•  at butikkerne bl.a. anvender Røde Kors-facader, benytter udvalgte indretnings-
elementer og kommunikationsmaterialer samt deltager i fælles kampagner

•  at butikkerne opsætter containere og gør det nemt at donere alle typer varer 

•  at vi indretter og organiserer nye butikker efter det fælles butikskoncept og får 
ekstra hjælp til at komme godt fra start 

•  at vi arbejder med innovationstiltag i udvalgte butikker, som afprøver f.eks. 
indretning, kampagner og kundeklubber. Her kan vi prøve nye ting af, og andre 
kan komme på besøg og blive inspireret 

•  at vi benytter fælles leverandører til udvalgte indkøb, da det giver store bespa-
relser og sikrer et ensartet udtryk på tværs

INDSATS 2
FÆLLES BUTIKSKONCEPT
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Gode kundeoplevelser kræver dygtige og engagerede frivillige, som motiveres og 
inspireres af gode ledere. 

Det er derfor vigtigt, at Røde Kors-butikkerne er rammen for et udviklende og 
anerkendende fællesskab, som både ledere og frivillige har lyst til at være en del. 
Der skal være en klar rollefordeling, og frivillige, butiksledere og bestyrelser skal 
vide, hvad de kan forvente af hinanden.

Det betyder…

•  at vi prioriterer frivilligpleje og sikrer, at frivillige trives samt har viden om Røde 
Kors, og hvad pengene går til lokalt, nationalt og internationalt 

 
•  at vi systematisk har fokus på at tiltrække frivillige – herunder frivillige med 

andre kompetencer (f.eks. erfaring med events, sociale medier eller HR) 

•  at vi er åbne over for nye måder at organisere og engagere frivillige på – også 
udenfor den faste vagtplan

•  at vi tiltrækker ledere, der kan og vil ledelsesopgaven, holder sig orientereret 
om udviklingen på markedet og har den nødvendige støtte og værktøjer til at 
drive og udvikle en butik

•  at vi deles om og uddelegerer ledelsesopgaverne, f.eks. ved at arbejde i 
ledelses teams og ved i god tid at planlægge ledelsesskifte 

•  at vi deler viden på tværs ved besøg hos hinanden, til årsmøderne, i netværk og 
digitalt på mitrødekors.dk 

INDSATS 3
DE BEDSTE LEDERE OG FRIVILLIGE

Som Røde Kors er vi forpligtet til at udnytte potentialerne i vores samlede forret-
ning bedst muligt, så vi kan tjene flest penge til hjælpearbejdet. 

Salget i butikkerne udgør langt den største del af overskuddet i dag. Det skal det 
fortsat gøre. Men vi skal samtidig afprøve nye tiltag udenfor butikkerne, så vi også 
tjener penge på andre måder. 

Det betyder…

•  at vi afprøver nye tiltag som f.eks. loppemarkeder, momsbutikker eller niche-
hjørner i butikken – og tør begå fejl og lærer af dem 

•  at vi hele tiden har fokus på, hvordan vi skaber sammenhæng mellem de fysiske 
butikker og den digitale kundeoplevelse, som kunderne efterspørger

•  at vi optimerer og effektiviserer den daglige drift, sortering og logistik - både i 
butikkerne og på genbrugscentrene 

•  at vi har en plan for tiltrækning af gode donationer - i den enkelte butik, i kam-
pagner og i samarbejde med eksterne partnere

•  at vi hjælper hinanden og samarbejder i Røde Kors-fællesskabet om at udfolde 
potentialer, som vi ikke udnytter i dag - f.eks. i geografiske områder, hvor vi kan 
have flere eller større Røde Kors-butikker og flere containere

•  at vi arbejder med udbredelse af storbutikker, der hvor der er potentiale

INDSATS 4
UDVIKLING AF HELE  

GENBRUGSFORRETNINGEN
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Den succesfulde
Røde Kors Butik
Mange forskellige indsatser skaber en succesfuld Røde Kors Butik.
Her er samlet en række eksempler. Kig indenfor og bliv inspireret.

Vi prioriterer
frivilligpleje og 
holder personale-
møder.

. Vi har budget
til udvkling og
vedligeholdelse
af butikken.

Vi indsamler
og bruger data 
om salg og 
kunder.

Vi laver årshjul, 
budget, donations- og 
markedsføringsplaner.

Nye frivilige 
kommer på 
kurset: ”Intro til 
Røde Kors”.

Vi deltager aktivt i netværk, 
butikslederkurser og 
årsmøder og deler erfaringer
på mitrødekors.dk.

Vi møder 
kunderne
på de sociale 
medier.

Vi inkluderer 
frivillige med 
forskellige 
profiler.

Vi bruger 
varerotation og
sætter den rigtige 
pris.

Vi opsætter 
og tømmer 
containere.

Vi møder kunder 
og donorer med 
Danmarks
største smil.

Vi køber fælles ind.

Vi har hjertestarter
og førstehjælps- 
træning.

.Vi prøver nye
ting af.

Vi benytter
Røde Kors-poser.

.Vi deltager i
fælles kampagner.

Vi har en Røde Kors-facade
og bruger Røde Kors-ind-
retnings-elementer.

Vi holder åbent hver
lørdag og en søndag
om måneden

Vi gør det nemt at
donere tøj og møbler
til Røde Kors
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EN FÆLLES FORPLIGTELSE

At få ambitionerne i denne strategi til at blive en del af butikkernes dagligdag 
er en forandringsproces, der vil tage tid. Vi skal fortsætte med at gøre meget 
af det, vi allerede gør nu i butikkerne. Men når markedet forandrer sig, bliver vi 
også nødt til at gå nye veje i Røde Kors. 

Det er ikke en opgave, den enkelte butiksleder står med alene. Butiksledelser-
ne, butikskonsulenterne, bestyrelserne og de frivillige i butikkerne har alle en 
vigtig rolle. Vi skal bruge hinandens viden, erfaringer og kompetencer på tværs 
endnu mere, og vi skal sammen finde ud af, hvordan vi lever op til strategiens 
ambitioner. 


