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Enkät inför konferens 



Samverkar du med någon? Vilka är dina 
viktigaste samverkanspartners?
Samverkan är oftast en framgångsfaktor för att nå ökad kännedom om de lagreglerade 
frivilliga uppdragen. 

• Närliggande kommuner 

• Skola och BUP
• Barnkliniken 
• Samverkansgrupp för rekrytering av 

uppdragstagare i kommunen 
• Överförmyndarkansliet 
• Enheter, internt inom kommunen 
• Kommunikationsavdelningen 
• Social psykiatri, barn och unga

• Frivården, patientnämnden, Socialt RFS 
• Föreningar och och externa parter som 

stöttar kommunikationen 

• Familjehemmen, vårdnadshavare 

• Habiliteringen

• Föreningen för gode män och förvaltare 

• Idrottsföreningar 

• Kyrkor

• Kommungemensam familjepool

• Nätverk med kontaktsekreterare

• Vård och omsorgsnämnd 

• Några har inga samarbeten



Hur använder du dig av befintliga 
uppdragstagare för att nå nya frivilliga?
Under 2017 års rekryteringskonferens beskrev deltagarna att befintliga uppdragstagare är 
de viktigaste resurserna vid nyrekrytering.

• Belyser behovet för uppdragstagare och 
förenklar för dem att rekrytera i sina nätverk, 
samt ger dem stöd och information.

• Ber dem sprida budskapet om att vi behöver fler 
i sina nätverk (blanketter, info, vykort att dela 
ut). 

• Ger gode män utvecklingsmöjligheter, tex 
föreläsningar. 

• Använder uppdragstagare som goda exempel: 
intervjuer, artiklar, filmer som vi sprider.

• Öppet hus med jourhem, familjehem etc. 

• Vid föreläsningar – uppmanar uppdragstagare 
att ta med någon ny.



Vilka sociala medier använder du idag för 
marknadsföring av frivilliga uppdrag? 



Svenskarna och internet
2018 98 %

har internet 
hemma

Tidigare gräns 
mellan de som 

använder internet 
och de som inte 

gör det alls. 
Idag tittar man på 
storanvändare och 
sällananvändare.

Aktiviteten på 
Facebook minskar!
Endast Messenger 
används i samma 

utsträckning.

Instagram hög 
tillväxttakt –

fortsätter det så är 
Instagram lika stort 
som Facebook om 

3 år. 

83 %
använder sociala 
medier. Dagliga 

användningen har 
ökat från 

56% till 63 %. 

Facebook 
< 35 – minskat 

dagligt användande 
36-75 – ökat dagligt 

användande 

97 %
av högstadie-

flickorna 
använder 
Snapchat.

1/4 
av spädbarnen 

använder 
internet

Män använder 
Linkedin i större 
utsträckning än 

kvinnor. Vanligaste 
användarna är män 

36 – 55 år.  

Kvinnor 26 – 35 år är 
den ålderskategori 
bland kvinnor som i 
störst utsträckning 
använder Linkedin 
(45 %) (män 40%). 

16-25-åringar är 
största gruppen 

på Twitter.
Twitter har 

minskat, från 
25 % till 22%.  

https://w
w

w
.iis.se/fakta/svenskarna-och-internet-2018/

https://www.iis.se/fakta/svenskarna-och-internet-2018/


Varför sociala medier? 
• Sociala plattformar får allt större betydelse
• Där målgruppen är – vill du vara
• Informationssamhälle – vi vill endast se det som är  

intressanta för oss. Relevant och intressant = 
effektivt sätt att nå ut med ett budskap. 

• Men, det är viktigt att ha en strategi och tydligt 
syfte! 



Hur skapas bra kommunikation i 
sociala medier?



Ställ dig frågan: 
Varför ska vi som organisation finnas 

i sociala medier? Vad vill vi få ut? 



Strategin - vad ingår?

Målgrupp Kanalval Kommunikationsområden Budskap Tonalitet



Lär känna din målgrupp

Vilka vill vi nå? 
- målgrupper 

Intressant för 
målgruppen

Relevant för 
oss

För att nå rätt människor behöver du ha koll på dina 
målgrupper. Börja fundera på vad de tycker är intressant 

och vad du vill förmedla. 

Här skapas bra 
innehåll 



KÄNNA ◦ VETA ◦ GÖRA 

Intressant för 
målgruppen

Relevant för 
oss

Hur vill vi att målgruppen ska uppfatta oss? Vad vill vi att de ska känna, veta och göra när 
de kommer i kontakt med oss och ser vår kommunikation? 



Vad är intressant för målgruppen? 

Intressant för 
målgruppen

Relevant för 
oss

Stämmer det vi vill förmedla med vad målgruppen faktiskt vill veta? Är det tillräckligt 
intressant? Och snackar vi på rätt sätt med målgruppen? 



Spetsa till det i rätt kanaler

• Var där målgruppen är! Välj rätt kanaler utifrån 
målgruppen. 

• Våga välja bort och fokusera på färre 
målgrupper – tydlighet före spretig 
kommunikation. 



Kommunikationshjul

Välj ut relevanta konversationsområden för intressant och tydligt innehåll. 

Skillnad i samhället Frivilligas upplevelser (nytta för dem)

Brukarnas upplevelser (nytta för dem) Driva debatt



Hur ska jag uttrycka mig?

• Ton: Den kan vara något så enkelt som en spegling av 
organisationens personlighet. Är den rolig? Seriös? Äventyrlig? 
Var dig själv och var konsekvent.

• Målgruppen först: fundera över hur målgruppen vill få 
budskapet till sig?

• Förbered därefter övergripande budskap, samt budskap mot 
respektive målgrupp. 

• Stavning är superviktigt!

• Håll dig till det viktiga: Tänk på att användarna bläddrar 
igenom flödet snabbt. Därför är chansen liten att de stannar 
upp och läser igenom en hel roman. ”Det var en gång…”

eller 
”Mormor uppäten av varg”



Check på strategin
– dags för en plan!

Kom igång med ditt flöde 
efter ledigheten. 10 tips. 

2019



• Kvalitet före kvantitet!

• Inför varje inlägg – är det tillräcklig intressant för 
målgruppen? 

• Var tydlig och konkret – det ska vara lätt att förstå 
budskapet.

• Skriv inte bara att något händer (tex. vi är på mässa), utan 
tänk nytta för kunden och vad som är intressant för hen. 

• Skapa action – vill du att någon ska ansöka om att t.ex. vara 
god man – gör det enkelt att ansöka. Se till att inlägget är 
länkat till rätt sida. 

• Tagga varumärken, företag, föreläsare för större spridning.  

• Använd bild/film/rörligt till texten.

• Bilden/filmen ska fånga intresset hos användaren – fundera 
över om ni själva skulle reagera på det i flödet. 

• Mät och analysera!

Konkreta tips



Inspiration 
Varför följer och gillar vissa konton eller gillar 

vissa kampanjer? Vad gör de som är bra?



Försvarsmakten 
Rekryteringskampanj 2018: MÅNGA HAR MÅNGA FRÅGOR

Högt och lågt. Stort och smått. Många har många frågor om hur det är att jobba i Försvarsmakten.

Utgår från 
målgruppen 

Värderingar 

Tonen: lite 
kaxiga och 
självsäkra.  



Resultat 
som skapar 

trovärdighet  

Knyter an till 
relevanta 

samhällsfrågor/
händelser 

Relevant 
citat



https://www.facebook.com/kvinnojouren.ellinor/videos/bakom-fasaden/1838432903087152/

Känslor 
– det berör 

https://www.facebook.com/kvinnojouren.ellinor/videos/bakom-fasaden/1838432903087152/


Bröstcancerförbundet 

Fyndigt & hänger 
på andra händelser    

Aktuellt/
nyheter/ 
omvärld   

Goda exempel 

Positiv ton



Inspiration – återmarknadsföring Facebook

Startup Institute - en skola med vidareutbildning inom teknik ville: 

öka medvetenheten om deras program och uppmuntra personer att fylla i en ansökan 
om att bli elev hos dem. 

https://www.facebook.com/business/success/startup-institute

Skapa medvetenhet Återmarknadsföring 
mot intresserade 

• 51 % lägre kostnad per lead
• 60 % lägre kostnad per 

påbörjad ansökan
• 88 % lägre kostnad per slutförd 

ansökan

https://www.facebook.com/business/success/startup-institute


Kom-ihåg

• Engagemang - viktigare än räckvidd

• Svara & kommentera

• Analysera allt ni gör – varför går det bra/inte bra och 
vilka är engagerade?

• Använd era ambassadörer: tagga personer/företag i 
relevanta inlägg.

• Våga sticka ut och testa – men var inte för spretiga. 
Håll er till strategin och tänk alltid målgrupp!

• Inläggen ska vara relevanta för er och intressanta för 
följaren.

• Uppdatera kontinuerligt, sätt riktlinjer för hur ofta och 
vad det ska innehålla – men alltid kvalitet före 
kvantitet!




