Slutrapport
Utvecklingsgrupp Allmänmarknad (UGA)
2018
Utvecklingsgruppen allmänmarknad bildades för att stödja
organisationens övergripande verksamhetsmål om att vi år 2025 ska
engagera minst 242 000 människor med folkbildningsaktiviteter.
Att skapa en utvecklingsgrupp innebär att vi kan plocka ihop en
kompetent grupp med just de erfarenheter, kunskaper och kontakter
som krävs för att lösa uppdraget. Uppdraget är preciserat och
tidsavgränsat.
Uppdraget för gruppen var att samordna och sprida erfarenheter och
goda exempel över hela landet. Frågor som berör området speciellt
är t ex prissättning och kalkylering, kampanj och kommunikation.
En viktig del är lojalitet och återanmälan och inte minst cirkelledare,
kompetens, utbildning och kvalitet.
Linus Olofsson, Chef Analys och Utveckling
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Sammanfattning och upplägg
Vi har valt att sammanfatta vårt arbete utefter de poddar om olika ämnen som vi har
producerat. Under varje podd finns de synpunkter, tankar och idéer som dykt upp.
Alla poddar finns tillgängliga här:
https://soundcloud.com/user-166161136
Avslutningsvis redovisar vi också våra slutreflektioner. Men redan så här inledningsvis vill vi
lyfta fram fyra slutsatser som utkristalliserat sig under vårt arbete. Fyra viktiga övergripande
frågor som skulle göra stor skillnad, rent av vara avgörande, för det fortsatta arbetet med att
få Allmänmarknaden att blomstra.
Strategisk plan

Allmänmarknaden finns i nuläget inte med i SV strategiska plan som ett prioriterat område
– vilket den borde vara då den är av avgörande betydelse för SV:s övergripande
verksamhetsmål att öka antalet unika deltagare och den strategiska prioriteringen att bredda
intäktsbasen.
Allmänmarknaden är också det verksamhetsområde där vi når människor som inte är
organiserade i en förening eller på annat sätt ingår i en viss ”målgrupp”. Som bred
folkbildningsaktör borde det vara en självklarhet att kunna erbjuda folkbildning även till
dessa. Att lyfta Allmänmarknaden som ett prioriterat område skulle göra det legitimt att ha
den som ett nationellt utvecklingsområde med centrala resurser.
Analys/Omvärld

Ett nationellt samordnat arbete med analyser kring marknad och målgrupp samt generell
omvärldsbevakning skulle skapa förutsättningarna i form av bättre beslutsunderlag för en
utveckling och expansion av allmänmarknaden.
Genom ett samordnat analysarbete kan lokala och nationella kampanjer genomföras i en
större utsträckning med bättre relevans för mottagaren. En levande omvärldsbevakning
”spanar” efter trender mm för utveckling av erbjudanden.
Nätverk/Samordning

Inom SV finns det gott om goda exempel inom Allmänmarknaden. För att samla ihop och
sprida goda exempel, samordna avdelningarnas engagemang, erbjuda draghjälp till de
avdelningarna som har mindre resurser etc borde ett nationellt nätverk Allmänmarknad
tillsättas.
En nationellt anställd personell resurs med ekonomiska resurser för nätverkssamordning
skulle skapa rationella samordningsvinster och expansion. På så sätt får vi en mer
systematisk verksamhetsutveckling även på detta område och inte enstaka och tillfälliga
inspel som lätt försvinner i bruset.
Nationella kampanjer

Att upprätthålla kännedomen för SV:s varumärke endast med lokala kampanjer är inte
hållbart på lång sikt. Resurser bör finnas för ett antal nationellt verkställda och samordnade
kampanjer. Syns du inte – finns du inte!
Kännedomsskapandet i kampanjer kommer inte endast Allmänmarknaden till godo.
Synergier skapas som gynnar alla verksamhetsdelar.
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Podd 1 – Utvecklingsgrupp på gång
(24:55)
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Utvecklingsgruppens arbete
Brett grepp i projektet – var står vi inom SV när det gäller vår Allmänmarknad?
Plocka upp goda exempel, kunskap och inspiration från avdelningarna och hitta sätt att
sprida detta.
Även dela misstag och lärdomar av dessa!
Inte färdigbakade koncept - utan tips och idéer från olika avdelningar – där man kan
plocka utifrån hur det ser ut hos just oss – smörgåsbord.
Hitta former för att sprida och inspirera kollegorna runt om i landet att också börja sprida!
Workplace som plattform för spridning – grupp Utveckling Allmänmarknad.
Skapa samtal kollegor emellan – levande samtal, möjlighet att kommentera och därmed få
syn på tips och goda idéer.
Från dokument till poddar!
Stafettpinne – vi drar igång och visar att det inte är svårt för att få igång ett delande som
vore värdefullt för utvecklingen av SV:s allmänmarknad.
Allmänmarknad – definition
Viktigt att vi definierar allmänmarknad på samma sätt så att mätbarheten blir bättre.
Definitionen har funnits länge, men det tycks trots det finnas viss otydlighet kring denna.
Har deltagarintäkterna sjunkit lika mycket över tid?
En bra jämförbarhet med deltagarintäkter kopplat till deltagarintäkter Allmänmarknad är
viktig information liksom deltagarintäkter i förhållande till studietimmar.

Definition:
Verksamhetserbjudanden som SV själv står som huvudman för. Man gör det inte i
samarbete med en samverkanspart utan SV står ensam som arrangör.
• Verksamheten vänder sig till allmänheten dvs enskilda personer där deltagarna erlägger en
deltagaravgift och att detta ska generera ett ekonomiskt överskott.
• Kurserna marknadsförs därför till allmänheten via studieprogram, kursprogram, annonser,
webben etc.
•

•
•

•

•
•

•

Omvärld, trender och tendenser
Allmänmarknaden har sjunkit över tid – antal studietimmar, arrangemang och deltagare
har minskat i en nedåtgående trend.
Men över tid har det sett rätt lika ut vad gäller själva utbudet. Hälften är estetiska ämnen
som konst, musik, hantverk och dans samt ca 1/5 humaniora som tex språk samt en del
spridda ämnen. SV är även starka på lant- och skogsbruk, motorsåg etc.
Ungefär en tredjedel av deltagarna är kvinnor 60 plus. Sammantaget är kvinnorna ca 70% och så har det sett ut några år. Kvinnorna har kommit vid en viss ålder, när barnen är
utflugna och de har tid att gå på kurs.
Men hur ser det ut med nyrekryteringen kvinnor 50 plus just nu? Dessa är mer svårflirtade
och ej lojala samma arrangörer.
Ekorrhjulet gör också folk mer svårfångade och vi ser en trend att man vill ha kortare
kurser – och följaktligen blir det färre timmar av det vilket är något vi behöver ta med oss
när vi tänker framtid.
Samtidigt kan man nå många nya unika genom kortare kurser.
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Åldern kan var en ganska trubbig segmenteringsmetod idag och livsstilarna förändras hos
folk - 75 plus är nya 55 plus.
De här nya grupperna ställer andra krav och efterfrågar nya upplägg och vi har verktyg att
ta vidare detta och därmed kunna mejsla mer genom livsstilsklassificering.
Möjligheten att lära genom nätet gör också att man ställer högre krav på kvalité och ledare
på en kurs - om man nu ska ta sig till en lokal. Man vill gärna ha mer av en ”upplevelse”.
Här finns det många delar att arbete med – känsla i tilltal, ledare, lokaler, bemötande,
proffsighet osv. Det är här vi behöver börja dela erfarenheter och lära oss av varandra.
Målgrupper och segmentering
Segmentering – ett sätt att dela upp en population utifrån individernas preferenser bla
utifrån intressen, mediavanor och värderingar.
Det finns många olika sätt som SV kan tillämpa målgruppssegmentering på redan idag.
Om vi har ett viss erbjudande kan vi estimera hur många som kan vara intresserade av
detta inom ett visst geografiskt område.
Strategiskt kan vi göra en uppskattning av potentiella intressen som befolkningen har i tex
en kommun. Då kan vi utveckla erbjudanden som motsvarar en potentiell efterfrågan.
Vi kan sedan rikta anpassade erbjudanden till målgruppen i lämpliga kanaler. Vi kan tex
köpa adresser till dessa.
Lojalitet och återanmälan
Vi behöver ”vinna” och återerövra deltagarna hela tiden. Ingen kommer tillbaka bara av
lojalitet vilket ställer nya krav på marknadsföringen.
Det är inte så viktigt för deltagarna vilket studieförbund som är arrangör och ibland kanske
man inte ens vet vilket det är.
Vi skulle lättare närma oss 2025 målet genom ett mer systematiskt arbete med lojalitet –
”jag får en tårta från Ica när jag fyller jämna år”. Vad gör vi där?
60-65 % av våra deltagare försvinner när kalenderåret ändras – hur kan vi reducera
siffran? För dessa slutar sannolikt inte att gå kurser och cirklar? Nu ska vi ut och hitta 65%
nya personer.
Systematisk kontakt där man tackar för gångna terminen och påminner om att snart börjar
en ny. Då kan vi sannolikt knyta till oss fler återanmälningar.
I positiv sak med att deltagarna inte är lojala är ju att vi kan vinna dem till oss om vi hittar
rätt utbud och marknadsför det på ett bra sätt.
Utvärderingarna är viktiga för lojaliteten – hur nöjda är våra deltagare?
Ta tillvara på kommentarer och reflektioner i de öppna fälten av enkäterna. Här får man
många tips på förbättringar. Och om man hela tiden förbättrar så kan vi bli den
kvalitetsgaranten som vi vill vara.
Folkbildningspedagogiken bygger på människors delaktighet och att man får möjlighet att
känna sammanhang och inflytande samt att ens åsikter blir hörda. Man blir lyssnad på –
viktigt för att bygga lojalitet. Omsorg, omtanke och en känsla för detaljer. Då kan man stå
ut med att det inte blir perfekt varje gång men man känner att här är det några som
verkligen jobbar för att det ska blir jättebra. Detaljerna bygger helheten.
Ett alternativ för dem som inte vill binda upp sig i en förening men ändå känna
sammanhang i en grupp. Skapa den känslan.
Vi arbetar med att skapa relationer – till cirkelledaren men också till deltagarna.
Våra cirkelledare är otroligt viktiga för återanmälan och lojalitet. Hur vi arbetar med dem
avgör mycket.
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Podd 2 – Choklad och detaljer bygger
helhet (10:12)
Lokaler och bemötande
• Detaljerna bygger helheten!
• Lokalerna är väldigt viktiga för hur deltagarna (och cirkelledare) uppfattar oss.
• Hur känns det i lokalerna? Fräscht, SV-känsla, inbjudande, proffsigt, modernt,
profilmaterial, bort med gammal bråte!
• Välkomst-kit med brev, block, penna och SV-chokladbit till kursdeltagare.
Cirkelledare - kompetens, utbildning och kvalitet
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirkelledarna är otroligt viktiga för hur vi lyckas med vår allmänmarknad. Vi behöver
vårda våra relationer och bry oss på riktigt och ännu mer. De är våra ambassadörer och
budbärare.
Uppskattning och uppmärksamhet skapar intresse för cirkelledarutbildning. SV Malmö
delar en erfarenhet om hur ett brev gjorde susen.
Rätt ledare gör att deltagarna kommer.
Introduktionen av CL otroligt viktig – att vi följer en viss procedur med uppdaterat
material – proffsighet.
Utbildningar och vidareutbildningar.
Fest, uppmärksamhet.
Cirklelledarbrev på nätet.
Cirkelledarportätt på nätet och i vårt kursprogram.
Ställer vi ibland för låga krav när vi väljer våra cirkelledare?
Hur garanterar vi att de presenterar SV på det sätt som vi tänker?
Många gånger är det ett fåtal cirkelledare som bär ganska mycket verksamhet
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Podd 3 – Hur mycket ska kursen kosta?
(15:46)
Prissättning och Kalkylering
• Förbundet har tagit fram en kalkyl där man kan skriva in siffror och få ett bra underlag.
• Gäller att hitta ett system för prissättning. Att täcka kostnader som tex kostnader för
ledare och material men även lokaler, utrustning och VU som arbetar med kursen,
redovisningscentralen och marknadsföring.
• Tar man pålägg/kurs blir det väldigt dyra kortkurser. Tar man per timme blir det dyrt för
de långa kurserna. Malmö valde en mellanväg med en fast kostnad och en rörlig
kostnad.
• Varje avdelning behöver räkna ut hur man själv vill tänka här vad gäller statsbidrag osv.
Det viktiga är att man har en tanke med varför man prissätter på ett visst sätt så man inte
bara tar kostnaden för ledare och lokal utan även betänker alla kringkostnader – då kan
man få det till att gå med plus.
• Mallar som underlättar för verksamhetutvecklaren.
• Är vi för dåliga på att ta betalt? Vi värderar kanske inte vårt arbete tillräckligt mycket?
• Vi ska inte vara vare sig billigast eller dyrast – gäller att omvärldsbevaka och hitta rätt
nivåer.
• Ibland kanske vi lägger för mycket krut på att jaga den där sista deltagaren för att få
igång en kurs – istället för att få några till anmälningar på en kurs som redan går ihop
och få en bra ekonomi – viktigt att tänka till här.
• Kurserna ska kännas prisvärda! Jag fick betala lite, men det var det värt. Kvalitet och jag
fick det lilla extra. Affärsmässigheten innebär mycket. Lokaler, detaljer, proffsighet rakt
igenom.
• Affärsmässighet och proffsighet ska gälla alla våra verksamhetsområden. I kontakten
med kommuner. Vilka signaler sänder vi ut?
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Podd 4 – Inspirerande
kurspaketeringar (10:50)
Allmänna tankar kring paketeringar
• Kursprogram med en tydlig paketering, känsla och röd tråd förstärker profil och
upplevelse av SV.
• Bilder och texter är ansiktet utåt.
• Levande bilder av verksamhet, ledare och deltagare ger en känsla av värme och
delaktighet. Sammanhanget och gemenskapen är viktigt för folkbildningen. Värdefullt att
kunna sprida den känslan i vår kommunikation – så här är det att gå på kurs hos oss .
• Bilder från den egna verksamheten är ett bra komplement till profillabbets bilder.
• Vikten av att arbeta med texter och kursbeskrivningar enligt en viss form som är
inspirerande och informativ.
• Malla upp enligt vissa rubriker – röd tråd kring hur vi presenterar våra kurser.
• Hur döper vi våra kurser – enhetlighet.
• Klatschiga rubriker är kanske bättre som underrubriker så folk kan hitta kursen
• Bra att ledaren pedagogiskt behöver tänka igenom sin kurs utifrån fasta rubriker – mål,
syfte osv.
• Copy – ska vi gå samman och ta hjälp av skribent som kan skriva mer målande och
inspirerande?
• Man kan också behöva lite olika språk. När man säljer in en kurs på FB jämfört med när
man beskriver en kurs på hemsidan.
• Låna säljande texter av varandra!
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Podd 5 – Kommunicera digitalt (13:33)
Kampanj och kommunikation
• Vilka är våra deltagare, här kommer segmenteringen in, och hur når vi dem bäst? Där
har vi en nyckel till hur vi kan öka vår allmänmarknad.
• Utvärdera annonseringen hela tiden.
• Relevans för målgruppen allt viktigare.
• Relationsmarknadsföring.
• SV Halland och SV Malmö arbetar med en professionell fotograf som tar bilder på
verksamheten med CL, deltagare och medarbetare. Skapar personlig känsla. Personligt
tilltal, man känner igen sig.
• Lägga tid och omsorg kring hur vi presenterar vår verksamhet. Noggrannheten med
detaljer. Den röda tråden i allt från hur deltagarna blir bemötta i telefonen, hur det ser ut
i lokalerna, tilltal i nyhetsbrev, välkomstbrev och kursprogram.
• Systematik i arbetssättet.
• Göra nya satsningar kontinuerligt som går att mäta – vad är det som ger något tillbaka.
• Relationsmarknadsföring till viss målgrupp tex Kurser med guldkant – riktade till
seniorer.
• Våga testa nya grepp varje termin!
• Den traditionella annonseringen på väg bort, Malmö delar erfarenheten om hur en
annons där man kunde vinna biljetter till Schlagerfestivalen fick noll respons i Lokaltidningen, men fungerade jättebra på FB.
Digital kommunikation
• Våga testa! Man ser direkt återkoppling på t ex FB hur annonsen går. Bara ge sig in och
köra och testa.
• Stor fördel att man ganska lätt kan hitta rätt målgrupp för det man ska annonsera –
ålder, intressen, geografisk plats.
• Ju snävare målgrupp desto billigare – skjuter man brett blir det dyrare.
• Jobba mer med gratis spridning – tex i en intressegrupp på FB såsom ”Händer i
Falkenberg” eller ”Vi som älskar silversmide”.
• Ca 10% av de som gillar ens FB-sida ser det man lägger ut i sidflödet. Om det är relevant
för målgruppen så delar de ofta vidare själva.
• Få med sig kursdeltagare och ledare så de sprider i sina nätverk.
• Vi behöver ge dem förutsättningar för det – uppmana, uppmuntra, inspirera, hjälpa till.
• Det personliga tilltalet lockar mer i sociala medier. Äkta snarare än glassigt!
• Man litar mer på sina vänner – stories.
• Sydsvenskan – redaktionella texter, relationsmarknadsföring som man köper.
• Influerare – cirkelledare som är aktiva kan få kompensation för att göra en del av
marknadsföringen. Ett tips – identifiera sådana här influerare som finns i vår
verksamhet och inspirera och stötta dem att även bli digitala ambassadörer för SV.
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Podd 6 – Webben, kurser.se och digitalt
fokus (7:48)
Kurser.se
• Priseffektivt sätt att nå nya deltagare.
• Sökoptimering genom kurser.se.
• Exempel på effektiv samordning och upphandling med flera avdelningar – nationellt
avtal – finns fler sådana synergier?
• Viktigt med inspirerande information och beskrivande kurstexter på nätet. Kan vi
samarbeta här?
• Berätta om cirkelledaren, vad innehåller kursen, vad kan deltagaren förvänta sig?
• Olika prisnivåer för olika avdelningar beroende på storlek och utväxling.
• Startdatum är viktigt för att få anmälningar och inte bara intresseanmälningar.
• Kurser bör ligga kvar efter de startat för marknadsföring och för att spegla SVs utbud.
• Lite fler bokningar i storstadsregionerna men digitala klyftan minskar och snart närmar
sig de mindre orterna.
• Skicka en bekräftelse till anmälda deltagare. Ta vara på intresseanmälningar.
• Ta bort platser kvar på hemsidan. Kan vara dålig marknadsföring med x platser kvar.
• Sätt ett datum som kunderna kan förhålla sig – bättre att ändra senare i så fall.
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Podd 7 – Träffsäkra och
kostnadseffektiva utskick (5:41)
UGA:s etableringsarbete - målgruppssegmentering
Inom ramen för utvecklingsgruppens arbete har ett förankringsarbete för
målgruppssegmentering pågått. Analysmetoden som SV tillämpar baserar sig bl.a. på
geodemografisk analys i form av Mosaic livsstilklassificering med bl.a. Orvestodata
applicerat på SV:s deltagardata och befolkningsunderlag.
Målet har varit att inom SV organisationen sprida en förståelse för värdet av att ha
insiktsfulla kunskaper om deltagare, identifiera och utnyttja olikheter som finns mellan olika
deltagarsegment. Målet har också varit att avdelningar i en större omfattning nyttjar de idag
befintliga analystjänsterna förbundskansliet tillhandahåller. Tjänsterna avser analyser som
tillämpas i lokala kampanjer och marknadsanalyser av mer strategisk karaktär.
Arbetet har även syftat till att pröva intresset inom SV-organisationen för att börja utveckla
någon form av ett delvis automatiserat lojalitetsprogram med bla ett CRM-system. Systemet
skulle kunna ha en segmentering av deltagarna som en utgångspunkt och ta till vara på
olikheterna i olika deltagargrupper.
Inom ramen för UGAs arbete har ett antal aktiviteter genomförts. På Workplace har en
introduktionsfilm av Mosaics livsstilsklassificering och exempel på inom SV genomförda
kampanjer publicerats. Orvestorapporter (målgruppsrapporter) har distribuerats till
avdelningar. Workshops utifrån lokala förutsättningar har genomförts med
avdelningsrepresentanter. Ett miniseminarium med extern expertis har genomförts på
Kompetensforum. Och, förstås, har en Podd i ämnet publicerats.
Det samlade intrycket är att intresset för målgruppssegmentering som metod är positivt.
Utöver UGAs inplanerade aktiviteter har ett antal olika aktiviteter genomförts. Bland annat
några lokala kampanjer med avdelningar som redan tillämpar förbundets analystjänster för
kampanjupplägg och ytterligare lokala workshops är inbokade.
Som sagt – intresset för metoden har varit positiv. Dock har inte alla avdelningar varit
involverade än. Inför hösten är ytterligare aktiviteter inplanerade för att få en än mer bred
förankring.

Trender – SV:s allmänmarknad år 2022
De beskrivna trenderna för SV:s allmänmarknad baserar sig endast på historisk, kvantitativt
data och den antagna, framtida statistiska utvecklingen av det. Trenderna utgår ifrån
slutsatsen att en historisk regelbundenhet över tid tenderar att fortsätta utvecklas i samma
riktning även i fortsättningen, i detta fall i 5 år.
Det historiska perspektivet är begränsat till 6 år tillbaka i tiden då SV gjorde en omfattande
omorganisation år 2012. Att gå längre tillbaka i tiden skulle föra med sig att även den
kommande trenden skulle basera sig på två, organisatoriskt, olika förutsättningar.
I sammanhanget bör dock nämnas att åren innan sammanslagningen 2012 var andelen av
SV:s studietimmar inom allmänmarknaden ca 16%, ca dubbelt så stor som 2017.
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Framtidstrend studietimmar allmänmarkanden
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Trendlinjerna visa utvecklingen ifall förutsättningarna i framtiden är snarlika som i dag.
Trendlinjen är linjär och logaritmisk, den sanna utvecklingen ligger någonstans mitt emellan.

Framtidstrend unika deltagare allmänmarkanden
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Trendlinjerna visa utvecklingen ifall förutsättningarna i framtiden är snarlika som i dag.
Trendlinjen är linjär och logaritmisk, den sanna utvecklingen ligger någonstans mitt emellan.
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Framtidstrend andel allmänmarknaden, SC ochAFV
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Andel unika deltagare

Trendlinjerna visa utvecklingen ifall förutsättningarna i framtiden är snarlika som i dag.
Trendlinjen är linjär och logaritmisk, den sanna utvecklingen ligger någonstans mitt emellan.
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Podd 8 – Upplevelser och
sommarkurser (7:26)
Sommarkurser i Kronberg
• Hantverk som upplevelse på sommaren – hantverk som friskvård.
• Satsat på miljön – historisk miljö med vackra byggnader.
• Samarbete med Hemslöjden – kvalitetsstämpel – nationella kontakter – ta in
namnkunniga ledare som folk känner till som drar folk.
• Samarbetet gör att vi dessutom kan marknadsföra nationellt i tidningen Hemslöjden.
• Annonserar på STF:s hemsida, vi riktar oss till hela Sverige med dessa kurser.
• Täljkurs, Pilflätningskurs, Slöjden och maten – man täljer sina köksredskap som man
sedan lagar mat med på kvällen tillsammans med en kock.
• Färgtillverkning från förr, ådring, tapetsering mm.
• Man kan anmäla sig till hela veckan eller plocka ut delar av kursen. Erbjuder boende i
olika prisklasser samt mat, föreläsningar och underhållning.
• Blir ett rejält paket som man kan ta betalt för.
• Mycket fint mottagande, kurserna har fyllts.
• Miljön och ledarna är framgångskonceptet.
• Spännande och annorlunda miljöer – mervärde, känsla, oväntat, vackert.
• Skickliga ledare, samarbeta med andra organisationer.
• Upplevelsen är viktig!
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Podd 9 – Frihetsakademin skapar
rubriker (11:14)
Frihetskademin – en satsning med konkret målgrupp – seniorer som
slutat jobba.
• Fånga en målgrupp med nya behov – koncept.
• Det finns inga quick-fixes!
• Medial uppmärksamhet kring koncept och namn – namnet ger fina associationer hos
målgruppen – fin respons.
• Arbetsplan – framtidsperspektiv – lång process.
• Utforska – friheten att testa som VU.
• Bra att veta vad man har i boxen innan man går utanför den.
• Satsningar bör bottna i en faktabas – hur skapar vi ett koncept för äldre som håller sig
över tid?
• Analysföretaget Kairos Future har skrivit om den här generationen – nya frihetstiden –
de blir fler, ökar i antal, lever längre. Nya frihetstiden. Nya tonårstiden.
• Omvärldsbevakning – 60, 70 åriga modeller hos t ex Åhléns, äldre och livsbejakande.
• Hälften av SV:s deltagare är 60 plus, vi har verktygen, vi behöver utveckla och förfina .
• Finns redan bra material, konkreta verktyg, finns saker i boxen.
• WP-grupp man kan gå med i – Frihetsakademin.
• Lång resa – fokus, energi, låt det ta tid så blir det bra!
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10 – Slutreflektioner
Medarbetare - utbildnings- och informationsinsatser
•
•
•
•

Hitta systematik i arbetssättet kring allmänmarknad – allt från organisering av
personal till fokusering, planering, möten, utvärderingar osv.
Ständig uppföljning och förbättring av detaljer som bygger helhet enligt en viss
struktur.
Inspireras av varandra – gör studiebesök, dela erfarenheter och misstag.
Utbildning kring hur man annonserar på digitala medier.

Allmänmarknad som strategiskt verksamhetsområde för SV
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmänmarknaden finns i nuläget inte med i SV strategiska plan – vilket det borde
vara då den är av avgörande betydelse för SVs övergripande verksamhetsmål att öka
antalet unika deltagare och den strategiska prioriteringen att bredda intäktsbasen.
Det är här vi har bäst möjlighet att nå nya och unika deltagare. 2017 stod
Allmänmarknaden för ca 21% av våra unika deltagare.
Gör kurser, bildning och kultur tillgängligt för människor.
Folkbildningen måste kunna vara tillgänglig för alla människor som inte är
medlemmar i en förening, vilket blir allt fler.
Du ska kunna nå SV och folkbildningen utan att tillhöra en viss grupp tex en
förening.
Allmänmarknaden är ett sätt att göra oss synliga och marknadsföra helheten
En anledning att ha centrala lokaler.
Ekonomisk möjlighet till överskott – för att finansiera annan verksamhet.

Övriga reflektioner
• Hur ska förbundskansliet stötta - ska vi ha någon som arbetar fram koncept eller
någon som kan stötta med t ex segmentering om man kommer och frågar?
• Hur kan avdelningarna få mer systematiska utbyten emellan sig?
Storstadsregionerna träffas och utbyter erfarenheter. Andra likartade avdelningar
kunde också träffas mer kontinuerligt och utbyta erfarenheter. Olika närverk på
rimligt avstånd.
• Genomlysa kursverksamheten – samla in alla kursprogram från alla avdelningar –
vad är det vi erbjuder inom SV?
• Varför skickar vi inte kursprogrammen till varandra varje termin som vi kan bläddra
i. Vi stirrar på antalet timmar, men vad gör vi runt om i Sverige.
• En utvecklingsgrupp utan budget och mandat har svårt att få det gehör som behövs
för ett arbete med kontinuitet.
• Svårt för enskilda personer att driva arbetet ovanpå sin ordinarie tjänst.
• Någon måste nationellt tänka på och samordna detta – en resurs behövs för detta
område.
• Någon behöver moderera utvecklingsarbetet för Allmänmarknad – en synlig person
som blir navet kring utvecklingsarbetet som åker runt och träffar avdelningar och
plockar upp goda exempel och sprider dem vidare aktivt.
• Ständigt levande flöde med någon som har mandat att driva frågan nationellt
tillsammans med avdelningarna. Kan koppla samman folk.
• Hjälper avdelningarna att utveckla – feedback och aktivt bollplank .
• Systematisera arbetet – ej ad hoc.
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Medverkande från vänster: Kenneth Kajander,
Förbundskansliet, Carina Lännerberg, SV Malmö, Britt
Nilsson, SV Kronoberg och Kristina Svahn, SV Halland,
sammankallande.
Stort tack till Matilda Asp för idéer, medverkan och
utveckling kring produktionen av poddarna!
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