
Frivilligrekryteringskampanj 2022 

Kretsarnas utvärdering



• 36 respondenter

• 1 RKUF bland respondenterna

• Notera att alla respondenter inte svarat på samtliga frågor 



Anmälan

Var det enkelt att 
anmäla sig kampanjen?

Ja
92%

Nej
8%

92%
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Hur bra upplever ni att ReachMee 
stöttar upp i arbetet med att 

rekrytera frivilliga?

(1=dåligt stöd och 5=mycket bra stöd)

3%
11%

30%

42%

14%

56%

1 2 3 4 5

4-5

Ja
100%

Hade ni annonser 

publicerade i ReachMee 

under kampanjperioden?

ReachMee

100%



I vilka kanaler har ni marknadsfört era annonser?

78%

3%

19%

Marknadsföring

78%

78% har annonserat i digitala 
kanaler (lokala webben, sociala 

medier, mejl till medlemmar)
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Affischerat eller delat ut flyers

Event

Digitala kanaler

Lokaltidning (egen annons i en lokaltidning m.m.)



Ja
47%Nej

53%

Har annonsmaterialet från Föreningsbutiken använts 
och spridits i de lokala kanalerna?

Marknadsföring 7



Marknadsföring 8-9-10

Omdöme för materialet
Sociala medier

38%

52%

10%

(1=dåligt 5=mycket bra)

1 2 3 4 5

62%

Omdöme för materialet
Affischer och flyers

11%

46%

40%

3%

(1=dåligt 5=mycket bra)

1 2 3 4 5

43%

Omdöme för materialet
Mediakit/lokal press

(1=dåligt  5=mycket bra)

1 2 3 4 5

9%

36%

46%

9%

55%



Kommentera gärna vad ni anser om materialet. 
Berätta hur ni använt materialet som tips till andra.
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” Jättebra med färdigt material i föreningsbutiken. 

Dock skulle jag önska att det inte bara gällde 

rekrytering av nya frivilliga (jag förstår att det är det 

som ni är intresserade av just här). Mallarna är 

snygga och just därför vill man kunna använda dem 

för andra ändamål än rekrytering.”.

” Behöver bli bättre på att planera i 

tid för en så stor aktivitet.”

” Vi har använt det för att göra egna 

annonser på sociala medier.”

” Vi har använt materialet i Facebook 

och på vår hemsida.”

” Tidigare material har varit bättre 

än det som fanns i direkt anslutning 

till frivillighetskampanjens 

annonser.”

Några av kommentarerna som kommit in gällande materialet



Nya ansökningar under 
kampanjperioden

Ja
86%

Nej
14%

69%
Ja

31%
Nej

Har ansökningarna ni fått in 
matchat de behov ni har?

69%86%

12-13



Uppskatta antalet som blivit frivilliga under kampanjperioden

Hur gick det? 14

14%

5%

42%

22%

17%

Mindre än vanligt

Något mindre än vanligt

Varken mer eller mindre

Något mer än vanligt

Mer än vanligt

17%



Hur har ni upplevt stödet som erbjudits inför och under 
frivilligrekryteringskampanjen?

Hur gick det? 15

58%
23%

19%

Vi har fått mer stöd

Varken mer eller mindre stöd

Tog ej del av stödet/ Ingen åsikt
58%



Önskas mer eller mindre stöd från enheten 
Lokal och regional utveckling (LRU)?

Behov framöver 16

36%

45%

19%

Mer stöd

Varken mer eller mindre stöd

Tog ej del av stödet/ingen åsikt

36%



Önskar mer eller mindre stöd i form av utbildningar? 

Behov framöver 17

39%

41%

3%

17%

Mer stöd

Varken mer eller mindre stöd

Mindre stöd

Tog ej del av stödet/ingen åsikt

39%



Önskas mer eller mindre stod i sin helhet?

Behov framöver 18

42%

53%

5%

Mer stöd

Varken mer eller mindre stöd

Tog ej del av stödet/ingen åsikt
42%



Kommentera gärna det stöd som erbjudits.

19

” Kretsar behöver så olika stöd. 

Mest stöd skulle vi ha haft om 

Röda Korset hade synts mera i 

media under perioden.”

” Vill gärna att fler frivilligledare lär sig 

verktyget ReachMe. Förmodar att det 

finns utbildningar...digitalt lärarledda 

skulle vara mycket bra.”

” två kortare utbildningar som jag 

upplevde bra.”.

” Vi har fått många svar via 

ReachMee.”

” Vi fick hjälp att lägga upp annonser i reachme. Det var 

bra, annars hade vi inte fått ut annonserna.”

” Vi fick hjälp att sätta in annons 

Reach me och att trycka upp 

affischer och flyers.”

” Har varit väldigt varierande när det gäller 

stöd från infoservice. Övervägande 

positivt.”

” Fått hjälp med att starta 

upp kampanjen/fått stöd när 

vi önskat.”

” Log in och praktiska saker 

kopplat till kampanjer och 

material”

” Hade varit bra med flera annonser i 

dagspress, nu genomförde bara en. De 

redigeringsbara affischerna är inte bra,de. 

behöver uppdateras.”

Några exempel



Upplever ni att kampanjen/upplägget för kampanjen mötte 
era förväntningar?

Förväntningar 20

53%

25%

22%

Ja

Vet ej / Ingen åsikt

Nej
53%



Hur skulle ni vilja få information/anmäla er till 
frivilligrekryteringskampanjen i framtiden?

Sammanställning visar att kretsarna önskar få information via:

21

Mail

Kretsnytt

Rednet



Kommentera gärna förväntningarna ni hade inför kampanjen 
och hur ni upplevde att förväntningarna möttes.
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”Vi förväntade oss mer 

marknadsföring nationellt 

och inte bara genom sociala 

medier och hemsidor.”

”Vi fick väldigt många ansökningar till 

vissa uppdrag medan vi inte såg någon 

skillnad på andra uppdrag. Vi hade 

förväntat oss ett mer jämnt flöde.”

”Anser att mina förväntningar uppfylldes 

till fullo både från centralt håll och från 

tjm. från Umeå. Planeringen lokalt kan 

bli mycket bättre.”

Några exempel

” Vi hoppades på positivt 

resultat och vi har fått 

frivilliga i samtliga av våra 

verksamhetsområden.”

” Hade hoppats på att vi skulle få frivilliga som 

matchade våra behov. Och att kampanjen varit mer 

synlig. TV reklam är förstås dyrt men skulle varit bra att 

ha synts även där med inslag om våra vanligaste 

verksamheter.”

” I ärlighetens namn hade vi inte 

några positiva eller negativa 

förväntningar alls. Sammantaget var 

det ett bra upplägg från er sida.”

” Vi var med i fjol och även då märkte vi ett 

ökat antal av ansökningar. Våra 

förväntningar var att detta år skulle ge 

samma resultat. Vilket jag tycker det gjort.”

”Vi hade hoppats 

på fler sökanden.”


