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Abstrakt 

Detta arbete undersöker hur man på bästa sätt informerar om ideella organisationer i 

syfte att öka viljan till engagemang hos potentiella volontärer. 

 

De teoretiska utgångspunkterna behandlar trovärdighet inom välgörenhet, effektivitet 

och amatörism, trovärdighet i text och budskapsstrategier. Genom textanalyser och 

kompletterande intervjuer tydliggörs hur icke genomtänkt information kan skapa en 

missvisande uppfattning hos potentiella volontärer. Något som i förlängningen 

förvirrar och försvårar rekryteringsprocessen. 

 

Resultatet av arbetet är ett informationsmaterial utformat efter fem principer för att 

skapa förtroende i text och form – tala direkt till mottagaren, var transparent, förklara 

”hur” istället för ”varför”, håll det enkelt och redovisa resultaten. Detta skapar goda 

förutsättningar och underlättar en ideell organisations arbete. 

 

 

Abstract 

This work investigates how to best provide information on non-profit organizations in 

order to increase the potential volunteers will to commit. 

 

The theoretical approach treats credibility within charity, efficiency and amateurism, 

credibility in text and message strategies. Through textual analysis and additional 

interviews it is made clear how information not thought through may create a 

misleading perception for potential volunteers. Something that ultimately confuses 

and complicates the recruitment process. 

 

The result of this work is an information material designed from five principles for 

building trust in text and form – speak directly to the recipient, be transparent, explain 

"how" instead of "why", keep it simple and present the results. This creates favorable 

conditions and makes the work of a non-profit organization easier.  
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Förord 

Stort tack går till alla som hjälpt mig att hålla engagemanget och orken uppe under 

detta arbete. Tack till min handledare Björn Fundberg och vår härliga torsdagsgrupp, 

det har varit guld värt att tillsammans kunna bolla tankar och idéer. Jag vill också 

tacka Yvonne Litzén på Frivilligcentralen Eskilstuna för den hjälp hon bidragit med 

under arbetets gång. 

 

Titeln på mitt arbete Att förena nytta med rätt information syftar på en av de största 

utmaningar en ideell organisation ställs inför. Hur man informerar så att mottagaren 

faktiskt förstår vad det handlar om.  
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Inledning 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom bakgrunden till och syftet med mitt arbete, 

så väl som att definiera problemet och målgruppen. Avgränsningar och begrepp 

kommer också att klargöras. 

Bakgrund 

Rätt utformad information är idag avgörande för företags och organisationers 

framgång, en god idé faller lätt om den inte presenteras på rätt sätt. Det är därför inte 

helt oväntat att det läggs stora pengar på detta, informatörer och kommunikatörer har 

blivit en nödvändighet. Tyvärr har inte alla samma ekonomiska möjligheter och jag 

syftar då främst på de ideella organisationerna, där ”får duga” och ”tills vidare” blir 

lösningen på många informationsproblem. Min utgångspunkt för detta arbete har från 

början varit att göra en skillnad, något som känns värdefullt. Beslutet att arbeta mot 

en ideell verksamhet, snarare än ett företag, var därför inte svårt. 

 

Frivilligcentralen Eskilstuna, FCE, är en ideell förening med en samordnande roll för 

det frivilliga sociala arbetet i Eskilstuna. De fungerar som ett komplement till 

offentlig och privat sektor genom att förmedla, genomföra, samordna och öka 

frivilligarbetet inom kommunen. FCE:s vision är ”Vi ökar livskvaliteten för 

Eskilstuna medborgare.” (FCE 2013 s. 2). I dagsläget arbetar FCE mot sexton olika 

medlemsorganisationer så som Frälsningsarmén, Klassmorfar för barnen i 

Södermanland, Röda Korset, med flera. Utöver dessa finns även nio associerade 

organisationer, till exempel Mälardalens Studentkår och Odd Fellow (FCE 2013 s. 5). 

 

I en undersökning bland 2000 personer mellan 16 och 84 år, uppgav hälften att de 

ägnat sig åt ideellt arbete av något slag (Olsson, Svedberg och Jeppsson Grassman 

2005 s. 14). Ideella organisationer spelar bevisligen en viktig roll i vårt samhälle, 

Frivilligcentralen Eskilstuna är bara en av många sådana som ger människor en 

möjlighet att göra en skillnad genom volontärarbete. Mitt mål med detta arbete är att 

hjälpa dem att hjälpa fler. 

 

Vid min första kontakt med FCE stod det klart de led av flera brister rörande 

verksamhetens informationsmaterial. Med undantag för en logotyp, saknades grafisk 

profil helt och broschyrer, affischer och webbplats gav sammantaget ett rörigt intryck 

(Bild 1-3). Känslan var att informationen länge hade varit lågprioriterad, de ansvariga 

styrelsemedlemmarna för den organisatoriska delen hade varken kompetens eller tid 

för att arbeta med detta. FCE själva påtalade under de första samtalen problemet med 
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Bild 1-3. Ett urval av FCE:s 
informationsmaterial. 

att många personer som anmält intresse för volontärarbete inte 

blir aktiva, utan ”försvinner på vägen”. Då rekrytering och 

förmedling av volontärer utgör grunden i FCE:s verksamhet 

var dessa avhopp ett stort problem. Jag valde därför att i detta 

arbete fokusera på informationen kring rekrytering av nya 

volontärer. 

Problemformulering 

Jag kommer att analysera FCE:s skriftliga information till 

personer som anmält intresse för frivilligarbete. Alltså, med 

undantag av FCE:s webbplats, det som förmedlas från att en 

första kontakt tagits, till att personen i fråga blir en aktiv 

volontär. Detta för att ta reda på om, och i så fall hur, en 

missvisande bild av verksamheten ges. Då det uttalade 

problemet är de många avhoppen, vill jag undersöka om dessa 

kan undvikas med information som på ett bättre sätt speglar 

föreningens värderingar och arbete. Syftet är alltså att 

effektivisera informationen som omvandlar personer med en 

vilja att hjälpa till aktiva volontärer. 

Frågeställningar 

I mitt arbete utgår jag från två frågeställningar. 

 

 Vilken skriftlig information förmedlas från FCE till 

personer som anmält intresse för volontärarbete och 

vilken bild ger den? 

 

 Hur kan denna information effektiviseras och anpassas 

för att bättre spegla föreningen och dess verksamhet? 

Målgrupp 

FCE har i sin verksamhetsplan definierat tre grupper vilka de 

är till för – människor som behöver hjälp, människor som vill 

hjälpa andra och medlemsorganisationerna (FCE 2013 s. 3). 

Målgruppen för mitt arbete är människor som vill hjälpa andra. 

 



9 
 

70 procent av de personer som arbetar ideellt uppger att de främst ägnar sig åt 

styrelseuppdrag eller administration, medan så få som 14 procent uppger att de ägnar 

sig åt direkta hjälpinsatser. (Olsson, Svedberg och Jeppsson Grassman 2005 s. 17). 

Det som min målgrupp har intresse av, konkreta möten med hjälpbehövande, är alltså 

en jämförelsevis liten del. 

Avgränsning 

Fokus i mitt arbete kommer att ligga på den textuella delen, även om jag också 

kommer ägna mig åt layout och formgivning. Jag kommer inte att arbeta med FCE:s 

webbplats. Detta då det skulle innebära ett alldeles för omfattande arbete, då det 

ligger utanför mitt kompetensområde. Min kontaktperson på FCE uttryckte också 

tidigt en önskan om att förbättra det tryckta materialet, då föreningen arbetar mer med 

broschyrer och liknande än med webbplatsen (Litzén 2013). Jag ansåg därför ett 

tryckt material vara till störst nytta för FCE. 

 

Efter de inledande samtalen med FCE har jag även förstått att etiska aspekter som rör 

ideellt arbete lämpar sig bäst att behandla muntligt. Främst då vad gäller arbete med 

äldre, där man som volontär går in i någon annans hem. Detta innebär moraliska 

frågor som kan kräva vidare diskussion. Att min målgrupp, när de blir aktiva 

volontärer, kommer att ge sig in i situationer som kan vara emotionellt eller moraliskt 

laddade (von Essen 2008 s. 27) är därför inte något jag kommer behandla i min 

gestaltning. 

Begrepp 

Jag använder i denna rapport begreppen frivilligt eller ideellt arbete för insatser och 

aktiviteter som oftast oavlönat utförs på frivillig grund och huvudsakligen med 

anknytning till frivilliga organisationer. Begreppen innefattar enligt denna definition 

alltså inte det avlönade arbete som utförs av anställda vid frivilliga organisationer. 

(Jeppsson Grassman och Svedberg 1995 s. 83) 
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Teori 

Detta kapitel kommer att behandla de olika teorier mitt arbete bygger på. Tonvikt 

ligger på de ideella organisationernas särskilda förutsättningar, utformandet av text 

inom informationsdesign och kommunikationsplanering. Jag kommer även att kritiskt 

granska de källor jag valt att stödja mitt arbete på. 

Trovärdighet inom välgörenhet 

För ideella organisationer är förtroende otroligt viktigt. En hög trovärdighet är 

avgörande för att fånga allmänhetens engagemang, både vad gäller bidrag i form av 

pengar, så väl som möjlighet att rekrytera och behålla volontärer. (Gaskin 1999 s. 

164). Människor ser generellt positivt på att stödja ideella organisationer, med pengar 

och framförallt tid, även om en brittisk studie visar att det allmänna förtroendet har 

sjunkit något. Förtroendet för lokala organisationer, som arbetar för att höja 

kvaliteten i samhället, är dock fortfarande högt (Gaskin 1999 s. 174). 

 

Gaskin (1999 s. 176) presenterar en rad lärdomar kring vad ideella organisationer bör 

tänka på för att bygga förtroende. Bland annat bör organisationens mål och syften, så 

väl som dess arbete förmedlas på ett tydligt sätt. Det skall inte råda något tvivel om 

vad de bryr sig om, varför och hur. Även resultaten är viktiga, organisationen bör 

vara specifik med vad som har uppnåtts. Vad gäller volontärer bör de värdesättas och 

erbjudas stöd, variation och olika grader av engagemang. Rätt utformad information 

bör enligt dessa principer vara så öppen och inkluderande som möjligt. Icke 

genomtänkt information som kräver pengar eller som inte stödjer ett tillräckligt 

relevant syfte, kan uppfattas påträngande och skapa en negativ reaktion hos 

mottagaren (Gaskin 1999 s. 175). 

Effektivitet och amatörism 

Ytterligare en aspekt i sammanhanget är balansen mellan effektivitet och amatörism 

(Gaskin 1999 s. 177). De som stödjer organisationen vill se att verksamheten sköts 

effektivt. När pengar och tid är valutan bör de inte slösas på oväsentligheter. 

Samtidigt får en ideell verksamhet inte framstå som för affärsmässig, genom påkostad 

marknadsföring och liknande. Denna tes stöds av Bekkers och Crutzen (2007 s. 371), 

vilka väljer att ifrågasätta tidigare forskning som pekat på att ”attraktivt designat” 

informationsmaterial gör människor mer benägna att skänka pengar. Kritiken baseras 

dels på att denna forskning bara påvisar en vilja att skänka, inte en faktisk handling. 

Dels på att respondentgruppen var relativt liten (Diamond och Gooding Williams 
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2002 s. 237). Snarare är det så att en designmässig återhållsamhet i 

informationsmaterial genererar ett högre stöd och förtroende hos mottagaren 

(Bekkers och Crutzen 2007 s. 376). Det är dock inte omöjligt att en återhållsam 

formgivning uppmärksammas, och därmed skapar stöd, genom att helt enkelt sticka 

ut mot annat mer ”attraktivt” material (Bekkers och Crutzen 2007 s. 377). 

Trovärdighet i text 

Enligt Pettersson (2002 s. 102) finns det fyra aspekter i en text som bygger förtroende 

hos mottagaren – avsändaren, budskapet, mediet och kontexten. En avsändare kan 

innebära allt från ett företag, en myndighet eller en organisation till en privatperson. 

Dennes trovärdighet kan byggas genom att den visar sig vara pålitlig, eller genom att 

den har en hög nivå av expertis (Pettersson 2002 s. 103). Mediets trovärdighet beror 

på flera variabler, så som mottagarens ålder, kön och utbildningsnivå. Vidare kan ett 

materials utseende spela in, ett budskap har större chans att nå fram om det är 

tillräckligt estetiskt tilltalande. Den grafiska formen kan generera positiva eller 

negativa förväntningar, medan typografi och layout kan skapa en förförståelse för 

budskapets innehåll (Pettersson 2002 s. 104). Grundläggande för ett trovärdigt 

budskap är att det som sägs är både förståeligt och ger ett intryck av att vara korrekt. 

God struktur, övertygande argument, korrekta referenser och relevanta exempel 

spelar även in (Pettersson 2002 s. 105).  Till sist kan även kontexten i vilken ett 

budskap presenteras påverka dess trovärdighet. Den sociala kontexten, så väl som 

budskapets inre kontext, är båda relevanta för hur mottagaren väljer och processar 

information (Pettersson 2002 s. 106). 

Budskapsstrategier 

Palm (2006 s. 59) hävdar att ett intresse för ämnet är av absolut vikt för att budskapet 

ska nå fram, ett vanligt misstag är att felaktigt ta mottagarens intresse för givet. 

Begreppen närhet och känsla blir här relevanta i sammanhanget. 

 

Närhet innebär att mottagaren berörs personligt av ämnet och att konsekvenserna av 

det ligger nära i tiden. Detta kan enligt Palm (2006 s. 60-61) främst skapas på tre sätt. 

Igenkänning förankrar budskapet i redan känd information, genom exempel och 

hänvisningar. Personifiering knyter budskapet till enskilda individer eller familjer, 

istället för ett stort kollektiv. Konsekvensbeskrivning förklarar budskapets följder om 

det följs eller inte följs. Även om dessa delar innehållsmässigt kan ta mycket plats, är 

de enligt Palm (2006 s. 61) avgörande för att väcka intresse hos mottagaren. Han 

ställer sig här emot uppfattningen att kortfattade texter automatiskt är mer lättlästa. 
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Dock varnar Palm (2006 s. 65) även för att bli överambitiös i fråga om mängden 

information, och medger att allt för mycket är verkningslös och rent av skadlig. 

 

Ämnen kan också ha en varierande grad av känsla. Har det aktuella ämnet ingen 

inbyggd känsla är det informatören eller kommunikatörens uppgift att ladda det. 

Detta görs delvis med samma grepp som för närhet, genom personifiering och 

konsekvensbeskrivning (Palm 2006 s. 62). Enligt Gaskin (1999 s. 171) bör dock viss 

varsamhet tas i utformandet av budskap, alltför manipulativa och skuldbeläggande 

sådana kan skapa en negativ känsla hos mottagaren. 

 

Positiva resultat inom utformandet av budskap kan också uppnås genom goda 

förebilder. Inför uppmaningar att ändra invanda beteenden kan en mottagare lätt 

uppleva en känsla av otillräcklighet, eller oförmögenhet att ändra sig. Detta kan 

motverkas genom förebilder, i form av vanliga människor som mottagaren kan 

identifiera sig med. Att presentera information som förklarar ”hur” istället för 

”varför” kan vidare hjälpa, då det minskar den mentala energin som krävs för att 

ändra ett beteende (Palm 2006 s. 68). 

Källkritik 

Denscombe (2009 s. 301) påpekar att dokumentära källor inom forskning aldrig får 

accepteras ”som de är”. För att fastställa mina källors validitet har jag därför granskat 

dem utifrån fyra kriterier – autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd.  

 

En källas autenticitet avgörs av om den är äkta och ursprunglig, om den är vad den 

utger sig för att vara. Dess trovärdighet baseras på om den är riktig och fri från 

förutfattade meningar och fel. Detta innefattar i vilket syfte den är skriven, 

författarens status och åsikter, på vilket sätt den förhåller sig till de händelser den 

redogör för och i vilken kontext den presenteras. Dess representativitet avgörs av om 

den är typiskt för sitt slag och om den är fullständig eller redigerad. Slutligen utläses 

en källas innebörd av om den är tydlig och entydig. Det vill säga om den innehåller 

undermeningar, särskild jargong, eller implicit information. 

 

Katharine Gaskins artikel Blurred vision: Public trust in charities är publicerad i 

International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, en tidskrift med 

fokus på forskning kring marknadsföring inom välgörenhetssektorn. Tidskriften har 

funnits sedan 1996 och tillämpar referentgranskning, så kallad ”peer rewieving”. 

Detta innebär att en publicerad artikel upprätthåller krav på vetenskaplig standard och 

objektivitet, löst grundade åsikter hålls därmed på ett minimum. I och med att artikeln 
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är skriven i ett klart forskningssyfte, med ett uttalat mål, samt publicerad i detta 

medium har den goda förutsättningar för att vara autentiskt, trovärdig, representativ 

och ha en tydlig innebörd. Det som talar emot källans validitet är dess ålder, artikeln 

är publicerad 1999 vilket gör den fjorton år gammal. Dock anser jag de 

rekommendationer Gaskin lyfter fram vara tillräckligt relevanta och allmängiltiga för 

att med goda resultat kunna tillämpas än idag. Källan är därmed valid. 

 

Även René Bekkers och Olaf Crutzens artikel Just keep it simple: a field experiment 

on fundraising letters är publicerad i International Journal of Nonprofit and 

Voluntary Sector Marketing och uppfyller därmed samma krav som Gaskins artikel. 

Den är publicerad 2007 och är därför mer uppdaterad. Även denna har ett tydligt 

forskningssyfte, med få lösa åsikter och jag anser den vara en valid källa. 

 

Rune Petterssons bok Information Design: An introduction är utgiven av John 

Benjamins Publishing Company, ett förlag med fokus på språk och lingvistik som 

funnits i fyrtio år. Rune Pettersson är professor i informationsdesign och har gett ut 

över sjuttio böcker inom ämnet. Boken jag använt mig av är utgiven 2002 och 

därmed aktuell. Pettersson skriver i syfte att lyfta fram sitt ämne i ett fördelaktigt ljus 

och är av åsikten att hans synsätt är det rätta, vilket jag kommer ha i åtanke under mitt 

arbete. Jag anser källan vara särskilt representativ för ämnet och valid enligt tidigare 

nämnda kriterier. 

 

Lars Palms bok Kommunikationsplanering – En handbok på vetenskaplig grund är 

utgiven av Studentlitteratur, ett förlag med fokus på läromedel, kurslitteratur och 

facklitteratur. Studentlitteratur har varit verksamma i femtio år och deras böcker är 

väl använda inom undervisning på universitet och högskolor. Lars Palm är professor i 

medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och därför kunnig 

inom ämnet. Boken jag använt mig av aktuell, då den är utgiven 2006. Jag har inte 

kunnat uttyda något annat syfte med boken än att informera om och öka förståelsen 

för ämnet. Palms personliga åsikter görs inte helt tydliga och jag ställer mig därför 

kritisk gentemot vissa av hans rekommendationer. Jag anser ändå denna källa vara 

tillräckligt valid.  
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Metod och genomförande 

I detta kapitel kommer jag att presentera så väl som kritiskt granska de olika metoder 

jag använt, samt redogöra för dess genomförande och resultat. 

Metodval 

Mina metoder har främst bestått av textanalyser av FCE:s och övriga ideella 

organisationers informationsmaterial. Detta fick jag tag på genom direkt kontakt med 

organisationerna, samt från deras respektive webbplatser. Syftet har varit att utifrån 

mina frågeställningar dels undersöka vilken bild FCE:s information förmedlar, dels 

att se hur andra organisationer informerar, för att eventuellt finna ett mer effektivt och 

bättre anpassat tillvägagångssätt. 

 

Detta har inneburit småskaliga kvalitativa analyser, något Denscombe (2009 s. 320) 

förespråkar då ord eller bilder snarare än siffror är den centrala analysenheten. De 

kvalitativa analysernas fokus, samt det begränsade urvalet hindrar mig från att dra 

några generella slutsatser om sättet ideella organisationer informerar på. Detta skulle 

ha krävt en mer omfattande kvantitativ undersökning, vilken hade tagit allt för 

mycket tid i anspråk. I kvalitativa analyser av detta slag talar man därför snarare om 

överförbarhet än generaliserbarhet, forskaren frågar sig då i vilket utsträckning hans 

eller hennes fynd skulle kunna överföras till andra fall (Denscombe 2009 s. 382). Jag 

ansåg därmed denna metod stämma överens med mitt mål att effektivisera FCE:s sätt 

att informera, så väl som väl lämpad för mitt arbetes tidsram. 

 

Textanalyserna har jag genomfört utifrån Lennart Hellspongs metoder. Hellspong är 

professor i retorik vid Södertörns högskola och författare till en mängd böcker om 

retorik och argumentation, jag har bedömt honom vara en kunnig och trovärdig källa. 

 

Jag har även genomfört intervjuer med min kontakt på FCE, samt med en person ur 

min målgrupp. Dessa har utförts i syfte att få en fördjupad förståelse om 

informationsproblemet, så väl som bekräfta de resultat mina textanalyser gett. 

 

Kvalitativa intervjuer av detta slag är lämpliga då forskaren är intresserad av åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe 2009 s. 233), vilket 

överensstämmer med mitt syfte. En nackdel med denna metod kan vara 

tillförlitligheten i insamlad data, då intervjuarens och kontextens inverkan kan 

påverka svaren. Vad gäller intervjun med FCE ansåg jag denna inverkan vara 

jämförelsevis liten, då det låg i FCE:s intresse att vara så ärliga som möjligt för bästa 
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resultat. Vad gäller intervjun med en person ur målgruppen, spelar även vad 

Denscombe (2009 s. 269) kallar intervjuareffekten in. Det vill säga att vad människor 

säger att de gör, inte alltid är sanningen. Jag har därför valt att använda resultaten från 

denna intervju som komplement till mina textanalyser, snarare än som en fristående 

källa. 

Kontakt med FCE 

Jag har under arbetets gång haft löpande kontakt med Yvonne Litzén på FCE. Tack 

vare henne har jag fått en inblick i den process vilken omvandlar en person med 

intresse att hjälpa, till en aktiv volontär. Denna inleds vanligtvis med att en första 

kontakt tas över mejl eller telefon, personen i fråga blir då registrerad av FCE som 

intresserad av deras frivilligarbete. När tillräckligt många visat intresse arrangeras en 

introduktionsträff, där det dels informeras mer ingående om FCE, dels diskuteras 

etiska frågor med en närvarande diakon. Efter detta tilldelas passande uppdrag till de 

nya frivilligarbetarna. 

 

Yvonne har bidragit med många värdefulla insikter om föreningen och dess 

frivilligarbete. Så väl som tillhandahållit FCE:s befintliga material, förtydligat termer 

och begrepp, och förmedlat kontakter med FCE:s frivilligarbetare. 

Textanalys 

Som tidigare nämnt står FCE som avsändare för en mängd broschyrer, vilka jag under 

arbetets inledande skede tagit del av. Via FCE kom jag dock att förstå att endast en av 

dessa var relevant för målgruppen, foldern ”Frivilligcentralen Eskilstuna”. Då det 

övriga materialet till stor del var inaktuellt och på väg att fasas ut (Litzén 2013). Jag 

har därför valt att fokusera min analys på denna, i syfte att se vad den förmedlar och 

hur väl det stämmer överens med FCE:s verksamhet. 

 

Jag även undersökt webbtexter från frivilligorganisationerna Erikshjälpen, 

Mattecentrum och Öppen gemenskap, i syfte att se om deras sätt att informera skiljer 

sig från FCE:s och i så fall hur. Valet att titta på webbtexter och inte tryckt material är 

grundat i att de allra flesta organisationer enbart informerar via sina webbplatser. Min 

jämförelse kan ändå anses relevant då det jag tittar på är hur de olika verksamheterna 

beskrivs, fokus ligger på budskapet och inte på mediet. För att få ett innehåll 

motsvarande det i FCE:s folder har jag gjort ett urval på två ämnen per organisation, 

”om oss” och ”volontärarbete”. Snarlika avsnitt återfanns hos alla tre. 
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Bild 4. Foldern ”Frivilligcentralen Eskilstuna”, insida. 

Bild 5. Foldern ”Frivilligcentralen Eskilstuna”, utsida. 

I mina textanalyser har jag använt två av Hellspongs modeller. Dels modellen för en -

strukturell analys, vilken syftar till att lära känna en text som en strukturerad helhet 

(Hellspong 2001 s. 61). Dels modellen för en komparativ analys, vilken jämför olika 

texter för att undersöka likheter, skillnader eller påverkan dem emellan (Hellspong 

2001 s. 79). 

Foldern ”Frivilligcentralen Eskilstuna” 

”Frivilligcentralen Eskilstuna” är ett 

fyrsidigt material i A5-format (Bilaga 1). 

Den är senast uppdaterad i mars i år och 

därmed aktuell. Folderns primära syfte tycks 

vara att ge en överskådlig bild av 

verksamheten för en icke insatt, så väl som 

att engagera denne i frivilligarbete. Ett 

sekundärt syfte tycks vara att informera om 

vikten av frivilligarbete, vilket görs genom 

kort fakta om bland annat antalet ideella 

föreningar i Sverige. Avsändaren är 

Frivilligcentralen Eskilstuna vilket framgår 

genom logotypen på förstasidan (Bild 4), men 

även genom upprepning av namnet i 

rubriker och löpande text. Mottagare är 

potentiella volontärer, vilket fastställs tidigt 

i form av ett ”du”-tilltal på första sidan. 

Relationen mellan sändare och mottagare är 

asymmetrisk, då sändaren sitter inne med 

information och agerar utbildare i 

sammanhanget. Foldern är informerande 

och till viss del argumenterande, då den 

berättar om föreningen och uppmanar till 

engagemang. Även om fackuttryck används 

sparsamt är språket bitvis väl avancerat 

(Bild 6), med fraser som ”Frivilligarbetarna 

ska få handledning och fortbildning”. 

 

Sett ur en kulturell kontext platsar texten i ett välgörenhetssammanhang. Aspekter 

som socialt ansvar och personligt förverkligande spelar därför in. Mycket i texten 

anspelar på vad som är moraliskt rätt att göra, så som att ”hjälpa medmänniskor”. 

Värdenormer spelar en stor roll och är här underförstådda. 
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Bild 6. FCE:s folder har ett bitvis väl avancerat språk. 

 

Textens lexikon består övervägande av substantiv, vilket skapar en innehållstät och 

svårläst text (Hellspong 2010 s. 28). Vad gäller termer kräver de en viss förförståelse, 

som exempelvis ”frivilligt socialt arbete”, ”frivilligengagemang” och ”idéburna 

organisationer”. Meningarna är generellt korta och bitvis ofullständiga, det är svårt att 

avgöra var en slutar och nästa börjar. Bara fyra av de sex påståendena på förstasidan 

avslutas med en punkt, vilket ger ett hackigt intryck. Till textens fördel används dock 

inte många bisatser och meningarna är till största del högertunga, vilket gör texten 

lättare att ta till sig (Hellspong 2010 s. 28). Texten består av fyra huvuddelar. Första 

sidan är ett slags intro till föreningen, andra sidan är en punktlista vilken beskriver 

föreningen mer ingående, tredje sidan har den ambitiösa rubriken ”Samverkan för 

frivilligt socialt arbete i Eskilstuna” och listar FCE:s medlemmar, fjärde sidan 

innehåller kompletterande information om frivilligarbete, styrelsen och hur FCE 

kontaktas. Det går inte att urskilja någon tydlig dispositionsprincip i materialet. 

 

Textens makrotema är föreningen FCE och deras verksamhet, vilket märks tydlig då 

logotypen och namnet upptar halva första sidan. Textens mikrotema är FCE:s 

medlemmar, styrelse och kontaktinfo, men även frivilligarbete i allmänhet. 

Författarperspektivet skiftar något genom texten, från användandet av ”FCE” till 

”oss”, vilket förstärker det hackiga intrycket i övrigt. Läsarperspektivet skiftar från 

”du” till ”frivilligarbetarna”. 

 

Textens språkhandlingar består till största delen av påståenden, men även 

uppmaningar så som ”BLI FRIVILLIG – GÖR SKILLNAD IDAG!” förekommer. 

Argument som ”ALLA har möjlighet att engagera sig” används också, även om 

säljstrategierna hålls på en relativt låg nivå. Attitydmässigt visar texten en tydlig 

positiv hållning till sitt ämne, med garderingar som att man delar med sig av sin ”tid, 
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Bild 7. Erikshjälpens webbtext innehåller många positivt laddade ord. 

energi och glädje” och att FCE ”ökar livskvaliteten hos Eskilstunas medborgare”. 

FCE som textjag har rollen av utbildare och bitvis övertalare, medan mottagaren eller 

textduet bara är kort närvarande i första sidan. Denna ram resulterar i att mottagaren 

till största del blir exkluderad från det som sägs. 

 

Textens kontext förstärker FCE:s roll som utbildare, den delas oftast ut i till personer 

som inte är insatta i FCE:s verksamhet och frivilligarbete. På detta sätt blir FCE som 

avsändare ”experten”, vilket skapar ett extra hinder då mottagaren försöker sätta sig 

in i ämnet. Trots detta kan foldern ses som informativ och uppfyller sitt syfte att 

informera om FCE:s verksamhet. 

Webbtext från Erikshjälpen 

De två texterna från Erikshjälpen (Bilaga 2) är publicerade under ”Om Erikshjälpen” 

(Erikshjälpen 2013a), respektive ”Volontär i butik” (Erikshjälpen 2013b). Relationen 

mellan Erikshjälpen som sändare och den potentiella volontären som mottagare är 

något asymmetrisk, med sändaren som i rollen utbildare. Innehållet är bitvis 

informationspackat, trots en bred kod med få fackuttryck. 

 

Vad gäller textens lexikon är substantiven något överrepresenterade, vissa 

komplicerade ord som ”administrationskostnader” används. Många positivt laddade 

ord förekommer, exempelvis ”drömmar”, ”drivkraft”, ”möjlighet” med flera (Bild 7). 

Meningarna är långa, med runt 15 till 25 ord, och främst högertunga. Ordval är något 

abstrakt, företeelser som ”insatser för utbildning” förklaras inte närmare. 
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Bild 8. Mattecentrums webbtext har en specificerande disposition. 

Dispositionsprincipen är specificerande och berättar från allmänt till detaljerat om 

verksamheten. Metatext saknas helt. 

 

Makrotema är Erikshjälpens verksamhet, mikrotema är dess volontärarbete. 

Författarperspektivet, Erikshjälpen, är närvarande men även ett aktörsperspektiv i 

form av en aktiv volontär som berättar om sitt arbete. 

 

Språkhandlingarna består främst av upplysningar om verksamheten, men även av 

vissa uppmaningar i länkform som ”Ge av din tid – anmäl ditt intresse nedan!”. 

Argument förekommer, exempelvis ”Tillsammans skapar vi en unik butik!”. 

Understrykningar och garderingar används sparsamt. Närhet skapas genom ordval 

som ”tillsammans”, men även genom att en aktiv volontär får komma till tal.  

Webbtext från Mattecentrum 

Texterna från Mattecentrums webbplats (Bilaga 3) består av ”Om oss” (Mattecentrum 

2013a) och ”Bli volontär” (Mattecentrum 2013b). Sändare är Mattecentrum vilket 

märks i formuleringar som ”vi arbetar aktivt”. Mottagare är personer i behov av hjälp 

samt potentiella volontärer. Relationen dem emellan är asymmetrisk vilket förstärks 

av de implicita krav som ställs på den potentiella volontären. Även om det hävdas att 

volontären inte ”förbinder sig på något sätt” och att arbetet är ett ”hedersuppdrag”, så 

klargörs det att ”som volontär förväntas att man uppför sig på ett ansvarsfullt sätt”. 

Texten har en bred kod utan några utmärkande fackord. 

 

Texten innehåller fler substantiv än verb, även om det är med liten marginal. Vissa 

komplicerade ord används, till exempel ”etnicitet” och ”matematiska verktyg”. 

Meningarna är omväxlande korta och långa på runt 15 ord var och främst högertunga. 

Textens huvuddelar är de två avsnitten, ”Om oss” och ”Bli volontär”. Dispositionen 

är specificerande, texten går från en allmän information om organisationen till mer 

detaljerad sådan om de olika delarna (Bild 8). Metatext saknas helt. 
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Bild 9. Öppen gemenskaps webbtext gör vissa anspelningar på friskvårdsinformation. 

 

Textens makrotema är organisationen Mattecentrum, mikrotema är de så kallade 

räknestugorna, verktyget matteboken.se och volontärverksamheten. 

Författarperspektivet är närvarande, vilket märks i formuleringar som ”vi arbetar” och 

”våra volontärer”. 

 

Textens språkhandlingar består främst av upplysningar och frågor. Uppmaningar 

används någon enstaka gång i samband med volontärverksamheten, exempelvis 

”Skriv till Rasmus om du vill bli volontär…”. Väldigt få argument framförs i texten, 

det berättas att Mattecentrum finns, inte varför. Vad gäller attityd känns den ovanligt 

neutral för sammanhanget, med en tydlig avsaknad av understrykningar eller 

garderingar. Ingen klar strategi kan heller urskiljas för att skapa närhet med 

mottagaren, förutom användning av förnamnen ”Rasmus” och ”Sara” i avsnittet om 

hur man kontaktar organisationen. 

Webbtext från Öppen gemenskap 

De två texterna från Öppen gemenskap (Bilaga 4) återfinns på deras webbplats under 

”Om oss” (Öppen gemenskap 2013a) respektive ”Du kan hjälpa” (Öppen gemenskap 

2013b). Avsändare är Öppen gemenskap, vilket syns i formuleringar som ”vi kan hela 

processen” och ”vår verksamhet”. Mottagare är främst potentiella volontärer. 

Relationen dem emellan är relativ jämn, även om Öppen gemenskap är utbildaren i 

sammanhanget. Mottagaren blir väl bemött genom att ges en mängd olika alternativ 

för hur de kan hjälpa till, samt genom att de försäkras att de som volontärer ”alltid 

haft en självklar plats” hos organisationen. Koden är bitvis smal, med användning av 

fackuttryck som ”ett salutogent synsätt” och ”Minnesota-modellen”. 

 

Trots att texten presenteras i ett tydligt välgörenhetssammanhang, görs vissa 

anspelningar på friskvårdsinformation (Bild 9), i och med det ingående avsnittet om 

arbetssätt och motivationsmodeller. 
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Vad gäller textens lexikon är substantiven fler än verben. Många långa och 

avancerade ord förekommer, exempelvis ”förutsättningar”, ”livssituationer” och 

”delfinansieras”. Texten innehåller även organisationsrelaterade fackord, som 

”allmännyttig” och ”projektbidrag”. Meningslängden skiljer sig något mellan de olika 

delarna. I avsnittet om Öppen gemenskaps verksamhet är meningarna mellan 10 till 

30 ord långa, medan de i avsnittet om volontärverksamheten ligger på runt 10 ord var. 

Meningarna är främst högertunga, med många bisatser. Texten ger ett konkret intryck 

i och med användning av många egennamn. Textens huvuddelar är organisationen 

och dess verksamhet, samt en beskrivning om volontärarbetet. Dispositionen är inte 

helt tydlig, även om vissa specificerande drag kan anas. All form av metatext saknas. 

 

Textens makrotema är Öppen gemenskaps verksamhet, textens mikrotema är 

organisationens arbetssätt samt deras volontärverksamhet. Författarperspektivet är 

närvarande, genom användning av ”vi”, ”vår” och liknande ordval. 

 

Textens språkhandlingar består av upplysningar i form av information om 

organisationen och dess verksamhet, men också i försiktiga uppmaningar som ”du 

kan även göra en insats” och ”du väljer själv hur”. Argument förmedlas tydlig med 

punktlistor som ”Därför behövs du som volontär!”. Texten är positivt hållen, med 

understrykningar som ”sanningen är”. Närhet skapas genom tilltalet ”du”, samt att 

”medarbetare, anställda och volontärer” tydligt jämställs i texten. 

Resultat 

Fokus i Hellspongs komparativa analysmodell ligger på texternas sammanhang, 

språk, innehåll, social ton och stil (Hellspong 2001 s. 79). Det är utifrån dessa fem 

kriterier jag har jämfört FCE:s folder med webbtexterna från Erikshjälpen, 

Mattecentrum och Öppen gemenskap. 

 

Även om texterna ingår i samma sammanhang, ideell verksamhet, så skiljer sig deras 

yttre förutsättningar åt markant. FCE:s folder är ett tryckt material, de övriga texterna 

läses främst på skärm, detta påverkar självklart mottagarens uppfattning om dem.  

 

Vad gäller språket varierar det stort mellan de fyra exemplen. FCE:s folder tampas 

med ett krångligt ordförråd och ofullständiga meningar. Detta i kombination med 

irrelevanta exempel ger ett rörigt och informationspackat intryck. Erikshjälpens text 

innehåller många positivt laddade ord vilket skapar en inspirerande och hoppfull 

känsla, något Palm (2006 s. 59) förespråkar för att bygga intresse hos mottagaren. 

Erikshjälpens text innehåller mycket information som de lyckas använda för att skapa 
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förtroende, de ger intryck av att vara experter inom ämnet (Pettersson 2002 s. 103). 

Mattecentrums text utmärker sig inte språkligt sett, medan Öppen gemenskaps text 

har uppenbara brister med stavning och meningsbyggnad, vilket ger ett både slarvigt 

och oseriöst intryck. 

 

Alla fyra texter har liknande innehåll om organisationerna och deras 

frivilligverksamhet. FCE:s text har ett något större fokus än de övriga på själva 

organisationen jämfört med verksamheten. En beskrivning av vad ett frivilligarbete 

hos FCE innebär hade varit att önska. 

 

Vad gäller språkhandlingar är uppmaningar klart överrepresenterade i FCE:s folder. 

Även om det är en fördel för mottagaren att få klart för sig hur de ska agera, blir 

resultatet något tamt. Det är tveksamt om någon blir motiverad, då de inte vet vad ett 

engagemang innebär i praktiken. Gaskin (1999 s. 171) tydliggör att för att människor 

ska vilja engagera sig, krävs att de vet vad som ska göras och även bedömer detta 

som ett viktigt ändamål. 

 

Attityderna är klart positiva i FCE:s, Erikshjälpens och Öppen gemenskaps texter. 

Mattecentrum däremot håller en svalare ton med ett neutralt språk utan 

känslomässiga laddningar, vilket skapar en viss distans till mottagaren. Vad gäller 

övertalningstaktiker får Erikshjälpen ses som det bästa exemplet, då den potentiella 

volontären inbjuds i sammanhanget utan att vare sig krav- eller skuldbeläggas. Detta 

är helt i linje med Gaskins rekommendationer (1999 s. 177) för tillit och respekt, 

vilka säger att välgörenhet bör ses som en gemensam insats mellan organisation och 

volontär. 

 

FCE:s, Erikshjälpens och Öppen gemenskaps texter ger ett informellt intryck, vilket 

stämmer överens med den förväntan på amatörism som människor har i 

sammanhanget (Gaskin 1999 s. 176). Mattecentrums text befinner sig på andra sidan 

skalan, den sakliga formella stilen anspelar snarare på en företagsmentalitet. Liksom 

Öppen gemenskaps webbtext, brister dock FCE:s folder vad gäller effektivitet (Gaskin 

1999 s. 176). En krånglig disposition och ett innehåll som ger intryck av att ha klippt 

och klistrats förvirrar och försvårar för budskapet att nå fram. 

Kompletterande intervju 

Jag genomförde även en kompletterande kvalitativ intervju med en ”avhoppad” 

volontär (Bilaga 6). Det vill säga en person som anmält intresse att hjälpa till, men ej 

blivit aktiv i föreningen. Detta i syfte att se om mina intryck av FCE stämde överens 
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med målgruppens. Intervjun hade karaktären av en semi-strukturerad sådan. Denna 

kännetecknas av att intervjuaren har en lista med ämnen och frågor som ska 

behandlas, men samtidigt är flexibel med ämnenas ordningsföljd och låter den 

intervjuade utveckla sina idéer fritt (Denscombe 2009 s. 234). Inför intervjun hade 

jag sammanställt en så kallad intervjuplan (Bilaga 5), det vill säga en skriftlig 

förteckning över de frågeområden jag var intresserad av, så väl som intervjuns syfte, 

frågeställning, upplägg och tänkta användning. (Lantz 2007 s. 63-64). 

Genomförande 

Under intervjun framkom det att min intervjuperson kommit i kontakt med FCE 

genom en intresseförfrågan över mejl. Från ett första möte på FCE:s kontor fick hon 

med sig foldern ”Frivilligcentralen Eskilstuna”, det enda material som fanns 

tillgängligt då. Foldern gav dock inte en fullständig bild av verksamheten, utan det 

krävdes flera besök innan hon förstod vad föreningen och dess verksamhet handlade 

om. 

 

Trots detta kände min intervjuperson att informationen var bra. Medlemslistan 

förvirrade dock något, då det ”bara var privatpersoner på deras möten” och inte 

representanter från några andra organisationer. Hon deltog även på två 

informationsträffar. Dels en på FCE:s kontor, där föreningen presenterades mer 

ingående. Dels en på ett ålderdomshem, där det informerades om demens och andra 

aspekter rörande äldre. 

 

Det största problemet min intervjuperson upplevde var FCE:s organisation, då 

processen mot att bli aktiv volontär upplevdes som ”utdragen”. Det bestående 

intrycket av FCE och deras vision blev ändå positivt, även om all information inte 

nått fram på en gång. Hon uttryckte det som ”Jag känner att det är väldigt många som 

vill hjälpa till på något sätt, och de har inte fått information.”. 

Resultat 

Trots vissa organisatoriska brister, ger FCE sammantaget ett gott intryck. Detta kan 

till stor del bero på att verksamheten har vad som uppfattas som ett viktigt ändamål, 

något som är avgörande för människors vilja att engagera sig (Gaskin 1999 s. 171). 

Att FCE förmedlar mycket av sin information muntligt, skapar närhet och genererar 

amatörismens positiva effekter. Vad gäller effektiviteten finns däremot 

förbättringsmöjligheter. Man kan även anta att tydligare information, förmedlad 

tidigare i rekryteringsprocessen sparar tid och håller engagemanget uppe hos den 

potentiella volontären. 
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Bild 10. Skiss för ett tryckt material. 

Gestaltning 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för gestaltningsförslag, tillämpning av teori, 

utprovning och omarbetningar längs vägen. 

Inledande idéer 

Det blev i mina undersökningar tydligt att FCE har ett stort överflöd av information. 

En rad olika broschyrer och affischer så väl som en webbplats finns. Informationen är 

splittrad och bitvis irrelevant. Informationsmaterialet har heller inte mycket 

gemensamt vad gäller det språkliga eller det formmässiga. 

 

Det visade sig också att många ideella 

organisationer informerar via sina webbsidor snarare 

än med tryckt material. Detta är förståeligt då det är 

ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att arbeta på. 

Grundat i FCE:s önskemål och sätt att arbeta valde 

jag dock att utforma ett tryckt material (Bild 10). Att 

helt ersätta det befintliga materialet med digital 

information, hade i detta sammanhang inneburit en 

allt för stor organisatorisk omställning för FCE. 

Broschyrer är något de regelbundet använder sig av i 

samband med informationsträffar, informella möten, 

mässor, med mera (Litzén 2013). Denna personliga 

karaktär i FCE:s arbetssätt ligger helt i linje med 

Gaskins rekommendation (1999 s. 176) för 

omvärldsrelationer, vilken säger att möten ansikte 

mot ansikte spelar stor roll i att bygga förtroende för 

en organisation. Ett representativt tryckt material 

uppfyller därmed ett tydligt behov hos FCE. 

 

Min lösning på FCE:s informationsproblem är att skapa en ny broschyr att ersätta det 

gamla materialet med (Bilaga 7). Därmed elimineras den förvirring som skapats av 

överflödig information. Min gestaltning syftar till att på ett relevant sätt informera 

målgruppen om FCE och framförallt då deras frivilligverksamhet. 
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Bild 11-12. Mitt första gestaltningsförslag, ut- och insida. 
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Bild 13. Texten i avsnittet ”Kontakta oss” 
är exempel på s.k. HUR-information. 

Text 

Broschyrens text har baserats på Petterssons teorier om att skapa trovärdighet för 

avsändare och budskap (Pettersson 2002 s. 103-105). Avsändaren, FCE, presenteras 

som en oberoende och ideell förening, vilken samarbetar med en rad välkända 

organisationer så som Röda korset och Frälsningsarmén. Budskapet, att engagera sig, 

lyfts fram genom sakliga så väl som emotiva argument. Dessa argument syftar till att 

skapa intresse för ämnet, genom närhet och känsla. Genom att anknyta till Eskilstuna 

och dess invånare berör budskapet mottagaren personligen (Palm 2006 s. 60). Genom 

att ta upp ämnen som att hjälpa sina medmänniskor och att göra skillnad laddas 

budskapet med känslor, vilket gör mottagaren mer mottaglig för det. 

Innehåll 

Vad gäller textens innehåll har jag strävat efter ett 

kortfattat och relevant innehåll. Strukturen är 

avgörande för mottagarens förståelse och jag 

definierade därför tidigt tre avsnitt, vilka jag delade in 

efter rubrikerna ”Föreningen”, ”Du kan hjälpa till” och 

”Vi samarbetar med”. Dessa baserade jag på Gaskins 

strategier (1999 s. 176) om att bygga förtroende hos 

allmänheten, genom att tydligt redogöra för en 

organisations mål, syfte och arbete. Min ursprungliga 

tanke var att inkludera ytterligare ett avsnitt om 

resultat, genom att låta en aktiv volontär berätta om 

sina erfarenheter. Palm benämner detta som en förebild 

(2006 s. 67), ett effektivt sätt att skapa intresse. Jag 

valde dock att utesluta detta, dels på grund av det 

begränsade formatet, dels på grund av en avvägning 

efter Palms teori (2006 s. 68) om HUR- och 

VARFÖR-information. Denna teori säger att det är 

viktigare att tala om för en mottagare hur den ska gå 

tillväga än varför, därför inkluderade jag istället ett 

avsnitt med rubriken ”Kontakta oss” (Bild 13). Jag 

skapade även ett avsnitt med rubriken ”En 

frivilligarbetare kan till exempel”, där jag 

förtydligar vad ett frivilligarbete kan innebära i 

praktiken. Detta visar också på den variation i 

uppdrag som erbjuds volontärer, något Gaskins 

rekommenderar (1999 s. 176).  
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Bild 14. FCE:s logotyp. 

Ordval 

Då jag ville göra texten tillgänglig för en så bred målgrupp som möjligt, valde jag att 

undvika långa och krångliga ord. Genom att skriva mer vardagligt och exempelvis 

använda ”samarbete” istället för ”anslutna organisationer”, blir texten lättare att förstå 

(Sundin 2007 s. 133). Jag har även rådfrågat min kontakt på FCE om vissa termer. 

Rekommendationerna jag fick var att benämna volontärerna som ”frivilliga” eller 

”frivilligarbetare” och det ideella arbete som utförs som ”frivilligarbete” (Litzén 

2013). 

Ton och tilltal 

För att ytterligare bygga förtroende har jag använt en öppen och inkluderande ton, 

detta visar potentiella volontärer att de räknas som en viktig del av verksamheten 

(Gaskin 1999 s. 176). Genom att använda ett tydligt ”du”-tilltal förstärks ytterligare 

jämlikheten mellan förening och volontär. Den informella tonen visar även på det 

mått av amatörism som Gaskin rekommenderar (1999 s. 176) för ideella 

organisationer. 

Form och färg 

I formgivningen av min broschyr har jag tillämpat den designmässiga återhållsamhet 

Bekkers och Crutzens förordar (2007 s. 376), detta genom en sparsam användning av 

grafiska element och bilder. Jag har även tagit hänsyn till Gaskins teori (1999 s. 176) 

om effektivitet och amatörism. Min enkla design visar på en förening, som inte slösar 

allt för mycket resurser på extravagant reklam. 

Format 

På grund av FCE:s ideella karaktär har arbetat utifrån en ekonomisk aspekt. Detta 

fick mig att välja ett vanligt A4-format med två vikningar på längden, vilket 

resulterade i ett smalt stående format. Bergström (2009 s. 224) beskriver detta som 

något ögat snabbt kan läsa av, därmed lämpar det sig väl för mitt ändamål. 

Grafiska element 

De grafiska elementen i min gestaltning består främst av FCE:s 

logotyp (Bild 14), vilken jag har använd på både fram- och baksida 

för att skapa igenkänning. Jag valde att utesluta bilder, även om 

Bekkers och Crutzen (2007 s. 377) inte helt kunde fastställa en 

negativ effekt av dessa i välgörenhetsmaterial. Utifrån Gaskins 

teori om amatörism kändes det ändå som ett klokt val, ett allt för 

”attraktivt” material skulle ge ett oönskat påkostat intryck. 
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Bild 15. Ett färgfält drar 
blickarna till FCE:s vision. 

Färgval 

Färgerna i min broschyr är de från FCE:s logotyp, svart och 

orange. Dessa använde jag för att skapa igenkänning, så väl 

som för att attrahera och strukturera (Bergström 2009 s. 

257-258). Ett orange färgfältet drar blickarna till FCE:s 

vision ”Vi ökar livskvaliteten för Eskilstunas medborgare” 

(Bild 15), medan de orangea linjerna fungerar som avdelare 

till listan över samarbetsorganisationer. Då jag ville ha en 

variation i materialet, valde jag även att i vissa delar ha vit 

text på orange bakgrund. För att bibehålla en god lärbarhet 

använde jag då ett fetare typsnitt. 

Användbarhet 

Då jag i min gestaltning har arbetat mycket med strategier 

för att bygga förtroende genom text och form, behövs det 

även tas ett steg bakåt och ses till FCE:s informations-

situation i stort. För att min broschyr ska nå bästa effekt, 

bör material med motstridiga signaler inte användas, det 

vill säga de flesta av FCE:s befintliga broschyrer och 

affischer. För mycket fakta och för lite sammanhang 

förvirrar mottagaren och försvårar för budskapet att nå fram 

(Bergström 2009 s. 71). 

Utprovning 

När mitt första gestaltningsförslag var sammanställt genomförde jag en utprovning, i 

syfte att se om min broschyr lyckades förmedla budskapet på ett tillfredställande sätt. 

För min utprovning använde jag mig av ett frågeformulär med en rad öppna frågor. 

Denscombe (2009 s. 209) förespråkar denna sorts undersökning för att samla två 

typer av data, fakta och åsikter. Då jag ville undersöka dels om texten upplevdes 

lättförståelig och läsbar, dels ville se vilka intryck och känslor den gav upphov till, 

fann jag detta vara en lämplig metod. Jag ville också undersöka eventuella 

förbättringsmöjligheter i min gestaltning och valde att arbeta med öppna frågor, vilka 

låter respondenten själv formulera sina svar och möjliggör för en större komplexitet 

(Denscombe 2009 s. 221). 

 

Trots att frågeformulär traditionellt sett genomförs över e-post eller liknande 

(Denscombe 2009 s. 207), valde jag att träffa mina respondenter ansikte mot ansikte. 
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Detta då jag ville presentera min broschyr på ett korrekt sätt i den kontext den är tänkt 

att förekomma. En digital ovikt PDF-variant hade helt enkelt inte gett samma intryck 

som en tryckt sådan. 

Genomförande 

Min utprovningsgrupp bestod av tre kvinnor och tre män mellan 20 och 35 år, vilka 

jag mötte enskilt. Innan de besvarade mina frågor informerade jag om vem jag var, 

vilket syfte mitt arbete hade, att svaren skulle komma att redovisas anonymt och att 

deltagande var helt frivilligt. Jag gav dem även information om hur frågeformuläret 

var utformat. 

 

Efter att ha studerat mitt gestaltningsförslag fick respondenterna svara på fem korta 

frågor kring FCE:s förening och verksamhet, samt texten i övrigt. De besvarade 

formulären numrerade jag sedan med 1 till 6 (Bilaga 8). Själva frågeformuläret 

bestod av fem frågor. 

 

 Vad är dina intryck av föreningen Frivilligcentralen Eskilstuna? 

 

 Vad är dina intryck av Frivilligcentralen Eskilstunas frivilligarbete? 

 

 Känns Frivilligcentralen Eskilstuna som en pålitlig förening och varför? 

 

 Var det något i texten som du fastnade på, eller tyckte lät konstigt? 

 

 Övriga synpunkter på foldern? 

 
 

Vad gäller intryck av föreningen FCE, var resultaten genomgående positiva. 

Föreningen lovordades både vad gällde deras målsättning vilken beskrevs som ”en 

god sak” och ”ett mycket bra initiativ”, så väl som för deras trovärdighet. Tre av sex 

respondenter ansåg FCE vara en ”seriös” förening. 

 

FCE:s frivilligarbete uppfattades positivt även det. Förutom den ideologiska aspekten 

av att vara ett arbete vilket ”verkligen behövs”, beskrevs det som ”uppstyrt” med ”rätt 

man /kvinna på rätt plats”. Att FCE erbjöd utbildning till sina frivilligarbetare 

uppskattades, arbetet omnämndes också som en ”möjlighet till god 

kompetens(utveckling)”. 
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Bild 16. Överlappning av exempelruta och 
invikning, vilken jag valde att behålla. 

Förtroendet för FCE blev högt hos respondenterna. Föreningens ideella natur 

undanröjde eventuella ”baktankar” och deras samarbetspartners uppfattades som 

”respektabla”, även om en respondent ställde sig tveksam till att så många av dessa 

hade kristna värderingar. Informationen upplevdes som ”konkret” och ”koncis”, med 

undantag av FCE:s webbside- och mejladress vilka beskrevs som ”flummiga”. 

Två av respondenterna hade svårigheter med texten. Den ena uppfattande inte ordet 

”inte” i meningen ”Frivilligcentralen arbetar inte för att tjäna pengar…”, utan fick 

läsa den en andra gång. Den andra respondenten förstod inte riktigt vad som menades 

med ”handling” och ”anhörigsupport genom att avlasta några timmar” i 

exempelrutan. 

 

Övriga synpunkter kring min gestaltning gällde främst formen. I stort uppfattades 

broschyren som ”informativ”, ”lättförståelig” och med en bra disposition, vilken 

beskrevs som att ”frågorna besvaras i takt med att de dyker upp”. En respondent 

tyckte det var tråkigt att exempelrutan om frivilligarbete hamnade i ett veck, 

ytterligare en förstod inte riktigt vad FCE faktiskt arbetade med förrän denna ruta dök 

upp. Utseendemässigt gick åsikterna lite isär, även om majoriteten ansåg att 

broschyren var snygg. 

Omarbetning 

Efter utprovningen beslutade jag att göra vissa ändringar i min gestaltning (Bilaga 9), 

huvudsakligen vad gällde språket och de exempel jag använt. Formuleringen ”hjälpa 

till med handling” ändrade jag till ”hjälpa till att handla”. Exemplet ”hjälpa till som 

anhörigsupport…” bytte jag ut mot ”starta upp och leda självhjälpsgrupper”, dels då 

det första var svårförklarat, dels för att få en större bredd i exemplen. 

 

Vad gäller formuleringen ”Frivilligcentralen 

Eskilstuna arbetar inte för att tjäna pengar, 

eller för något politiskt eller religiöst syfte.”, 

valde jag att inte göra några ändringar. Då jag 

ansåg den vara tillräckligt tydlig, endast en av 

respondenterna upplevde problem med den. 

Jag övervägde även att flytta exempelrutan 

till höger på insidan, då endast halva denna 

syntes med den orangea fliken invikt (Bild 

16). Jag beslöt dock att låta bli, då jag inte 

ville förstöra en disposition som fått gott 

utfall hos respondenterna. 
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Bild 17-18. Mitt slutliga gestaltningsförslag, ut- och insida. 

  



33 
 

Diskussion 

Valet att arbeta med en ideell förening har gett många inblickar i en verksamhet med 

unika förutsättningar så väl som utmaningar. Att skriva och utforma material kring 

ämnen som medmänsklighet och socialt ansvar har på många sätt varit givande. Den 

absolut viktigaste aspekten har i detta sammanhang visat sig vara trovärdighet, 

närmare bestämt den ideella organisationens trovärdighet i allmänhetens ögon. För att 

skapa trovärdighet krävs inte bara att organisationen stödjer en ”värdig” sak, utan 

förtroende är något som bör förmedlas genom allt som sägs och görs. Mitt 

ursprungliga arbete, att effektivisera information kring rekrytering av nya volontärer, 

har därför snarare kommit att utmynna i ett arbete om att bygga förtroende genom rätt 

information. 

 

Vad gäller FCE:s informationsmaterial fanns det från dag ett mycket att arbeta med, 

mitt största problem var att besluta vilka delar jag skulle ta tag i. Det vill säga vilka 

delar som var mest relevanta för föreningens fortsatta framgång. Materialet var 

splittrat och omfångsrikt, då grafiska riktlinjer saknades helt. Broschyrer, affischer 

och webbplats hade alla haft sitt eget manér och mängden material stjälpte snarare än 

hjälpte. 

 

Även om urvalet för mina textanalyser bestod av både tryckt material och webbtexter, 

visade de på flera exempel av mer eller mindre lyckade sätt att informera. Mina 

kompletterande intervjuer gav överlag ett bra underlag för arbetet. Dock kan jag i 

efterhand känna att ett större antal intervjuer bland målgruppen, hade gett mig större 

insikt i problemets komplexitet. Detta var också min ursprungliga plan. Tyvärr hann 

jag inte med detta på grund av tidsbrist så väl som stora svårigheter att kontakta 

personerna i fråga. De undersökningar jag genomförde pekade dock på samma sak. 

FCE:s material, hur omfångsrikt det än var, informerade inte om rätt saker. Trots att 

hela verksamheten bygger på ett engagemang från frivilliga, berättades det väldigt lite 

om vad ett frivilligarbete faktiskt innebar. Det rådde minst sagt informations-

förvirring hos Frivilligcentralen Eskilstuna. 

 

De teorier jag utgick från i min gestaltning var dem om trovärdighet inom text så väl 

som inom ideella sammanhang, effektivitet och amatörism, samt budskapsstrategier. 

Det har på inga sätt funnits en tydlig uppdelning dem emellan, de sammanfattar 

snarare de speciella villkor som gäller för sammanhanget FCE verkar inom. Min 

lösning på föreningens informationsproblem var att sammanställa en broschyr som på 

ett rakt och lättförståeligt sätt förklarade vad föreningen arbetade för, och framförallt 

gav potentiella volontärer relevant information kring frivilligarbete. 
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Som min utprovning visade var därmed det mål som titeln för mitt arbete anspelar på, 

att förena nyttan av ett ideellt arbete med en rättvisande information uppnått. 

 

Jag utgick i mitt arbete från två frågor. 

 

 Vilken skriftlig information förmedlas från FCE till personer som anmält 

intresse för volontärarbete och vilken bild ger den? 

 

 Hur kan denna information effektiviseras och anpassas för att bättre spegla 

föreningen och dess verksamhet? 

 

Genom min kontakt med FCE, men även via min kompletterande intervju, stod det 

klart att den skriftliga information som förmedlas bestod av FCE:s många broschyrer, 

så väl som av en webbplats. Det visade sig att mycket av informationen var utdaterad 

och missvisande. Mitt fokus kom därför att ligga på foldern ”Frivilligcentralen 

Eskilstuna”, vilken var mest relevant för målgruppen. Genom min textanalys stod det 

klart att även om det inte rådde något tvivel om att FCE arbetade för en god sak, blev 

intrycket av deras effektivitet lidande. Trots ett väl tillämpat personligt tilltal och en 

positiv ton, var texten informationspackad och rörig. Det var dessutom oklart vad ett 

frivilligarbete faktiskt innebar i praktiken, information som är avgörande för en 

potentiell volontärs vilja att engagera sig. 

 

I min komparativa analys fann jag både mer och mindre lyckade exempel på hur 

ideella organisationer anpassat och effektiviserat sin information. Tillsammans med 

mina teoretiska studier såg jag att fördelaktiga resultat går att uppnå. Detta genom att 

i utformandet av ett informationsmaterial, följa fem principer för att bygga förtroende 

med text och form. 

 

 Tala direkt till mottagaren – behåll ett visst mått av amatörism i 

kommunikationen och involvera målgruppen. Låt närhet och känsla bli 

ledorden för att försäkra att budskapet når fram. 

 

 Var transparent – redogör för organisationens mål, syfte och arbete. 

Målgruppen vill se att verksamheten sköts effektivt innan de beslutar sig för 

att stödja den. 

 

 Förklara ”hur” istället för ”varför” – målgruppen anser redan att ideella 

organisationer behövs. Berätta på vilket sätt mottagaren kan hjälpa till, istället 

för att argumentera för organisationens existens. 
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 Håll det enkelt – ett allt för påkostat utseende minskar förtroendet. 

Målgruppen vill se att pengarna läggs på rätt saker, det innefattar inte 

extravagant marknadsföring. 

 

 Redovisa resultaten – för bästa utfall bör mottagaren få en klar bild av vad 

som åstadkoms inom verksamheten. Goda exempel och förebilder inspirerar 

och hjälper målgruppen se att ett engagemang inte måste vara svårt eller 

tungt. 

Vidare forskning 

Under mitt arbete har jag stött på områden, som jag på grund av tids- eller 

kompetensbrist, inte kunnat fördjupa mig i. 

 

Att se över FCE:s hela informationsmaterial, det vill säga även studera webbplatsen 

så väl som träffarna, hade troligtvis gett en mer omfattande bild av föreningen och 

dess förbättringsmöjligheter. Speciellt intressant hade det varit att fördjupa sig i de 

aspekter som rör utformandet av en hel grafisk profil för en ideell organisation av 

detta slag. 

 

Att undersöka vilken information den fortlöpande utbildningen för aktiva 

frivilligarbetare innebar hade också det varit givande. Då de frivilliga utgör grunden 

för denna typ av verksamhet, finns mycket att tjäna på att se hur stor omsättning av 

frivilliga som råder, och om denna skulle kunna hjälpas med rätt anpassad 

information. 

 

Slutligen har jag kommit att förstå att många av de bakomliggande faktorerna för en 

vilja att engagera sig ideellt är psykologiska sådana, vilket jag tyvärr inte kunnat 

fördjupa mig i då det ligger utanför mitt kompetensområde. Det hade därför även 

varit intressant att genomföra en tvärvetenskaplig studie av dessa.  
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Bilaga 1: Folder, ”Frivilligcentralen Eskilstuna” 
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Bilaga 2: Webbtext, Erikshjälpen 

Om Erikshjälpen 
Erikshjälpen vill, med barns drömmar som drivkraft och verktyg, vara med och 
förändra världen. Genom insatser för utbildning, hälsa och rätt till skydd ger vi barn 
och unga runt om i världen hjälp och möjlighet att våga drömma om framtiden. 
Tillsammans med våra partnerorganisationer vill vi ge barn möjlighet att bli sedda 
och bli tagna på allvar. 
 
Verksamheten omfattar drygt 20 länder och sker tillsammans med 70 
partnerorganisationer i ca 100 projekt. I första hand arbetar Erikshjälpen i länder 
och regioner där behovet är störst och närvaron av andra biståndsaktörer är 
begränsad. 
 
Erikshjälpen har ett 90-konto som garanterar att gåvorna används rätt. 
Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som tillåter att högst 25 
procent används till insamling och administration. Erikshjälpens omkostnader är 
låga. Under 2012 var administrationskostnaderna 4,2 procent och 
insamlingskostnaderna 5,9 procent av de totala intäkterna. 
 

Om Erikshjälpen Second Hand 
Erikshjälpens första second hand-butik öppnade 1990. Nu, 20 år senare, finns det 
drygt 50 butiker runt om i Sverige. De senaste åren har intresset för second hand 
blivit större och större. Mycket påverkas när vi handlar i och skänker våra saker till 
second hand. 
 
Vi är rädda om vår miljö, tusentals människor får sysselsättning och ett 
sammanhang när de arbetar eller hjälper till ideellt – och självklart, anledningen till 
att den där första butiken en gång startade och som fortfarande är syftet med alla 
våra butiker: att överskottet blir till otroliga möjligheter för utsatta människor 
genom bistånd och social verksamhet. 
 
Butikerna omsatte 2012 totalt 190,2 miljoner kronor. 
 

Volontär i butik 
Ge av din tid - anmäl ditt intresse nedan! 
 
Om fingrarna brinner av kreativitet eller om dygnet har för många timmar så kanske 
vi är något för dig? I våra butiker behöver vi hjälp med allt från sortering och 
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skyltning till kassatjänstgöring och cafébiträdande. Oavsett om du är en skofantast, 
en bokmal, en tekniknörd eller en helt vanlig trendsättare så har vi en plats för dig 
som vill arbeta ideellt. Tillsammans skapar vi en unik butik!  
 
Johanna Jarl, volontär, Linköping  
 
Varför engagerar du dig som volontär? 
– Jag uppskattar att få göra något helt annat än vad jag gör till vardags, då jag jobbar 
som undersköterska inom hemtjänsten. När jag jobbar här på lördagar står jag i 
kassan – och jag tycker att det är kul att få ge service. En annan anledning till att jag 
vill vara volontär är att jag tycker att second hand är bra på så många olika sätt. Jag 
tänker framför allt på miljön, men också på att pengarna vi får in går till bra saker. 
Det känns som att man gör nytta!  
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Bilaga 3: Webbtext, Mattecentrum 

Om oss 
Mattecentrum är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening som erbjuder 
gratis läxhjälp i högstadie- och gymnasiematematik. Föreningen grundades 2008 och 
hjälper idag över 120 000 barn och ungdomar med matten. 
 
I Mattecentrums öppna räknestugor får uppemot 4000 elever stöd och hjälp med 
matten. Till räknestugorna är alla välkomna oavsett skola, ålder, kön, etnicitet och 
kunskapsnivå, och på plats finns 300 volontärer i form av civilingenjörer och 
matematiker. Idag driver Mattecentrum 48 räknestugor i veckan i 19 städer från 
Malmö i söder till Luleå i norr. 
 
Via Mattecentrums internetbaserade pluggverktyg www.Matteboken.se kan man 
med teori, räkneexempel och videolektioner få stöd dygnet runt. Här finns även ett 
forum där man kan ställa frågor. Över 120 000 barn och ungdomar studerar 
regelbundet med Matteboken.se 
 
Vi arbetar aktivt med att öka barn och ungas kunskap i och intresse för matematik – 
alla våra tjänster är gratis och öppna för alla. 
 

Bli volontär 
Mattecentrum söker alltid nya volontärer till räknestugorna. 
När man börjar som volontär på Mattecentrum så förbinder man sig inte på något 
sätt, utan det är ett hedersuppdrag. Som volontär förväntas att man uppför sig på 
ett ansvarsfullt sätt. 
 
Volontärernas uppgift på Mattecentrum är inte att lösa uppgifterna åt eleverna utan 
att stötta dem så att de själva får en bättre förståelse och i framtiden bättre kan 
använda sig av de matematiska verktygen. 
Alla våra volontärer bör ha läst minst upp till och med matematik E eller 
motsvarande, samt gått ut gymnasiet. Uppfyller du inte dessa krav är du varmt 
välkommen att registrera dig på vårt forum och bli volontär där. 
 
Är du intresserad av att vara med som volontär? Skriv till Rasmus om du vill bli 
volontär i Stockholm. För andra städer kontakta Sara. Deras kontaktuppgifter hittar 
du här. 
 
Alla volontärer intervjuas innan de får följa med ut i räknestugorna.  

http://www.mattecentrum.se/raknestugor/
http://matteboken.se/
http://matteboken.se/forum
http://www.mattecentrum.se/forum/
http://mattecentrum.se/kontakt/
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Bilaga 4: Webbtext, Öppen gemenskap 

Öppen gemenskap - en bild av verkligheten  
Öppen gemenskap är en allmännyttig ideell förening i Umeå vars uppdrag är att 
skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och 
tillsammans med människor i utsatta livssituationer. 
 
Vi kan hela processen; från akutskedet till rehabilitering.  
En lite del av vår verksamhet delfinansieras via våra huvudmän, Svenska kyrka, EFS, 
Svenska Missionskyrkan, Frälsningsarmen och Hela Människan Västerbotten. 
 
Övrig finansiering sker genom att tillhandahålla tjänster till socialtjänst, försäljning i 
vår butik och verkstad samt genom erhållna projektbidrag.  
 
Hos Öppen gemenskaps medarbetare, anställda och volontärer, förenas 
professionalitet och engagemang 
 
Öppen gemenskap arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, då vi utgår från det 
friska och fungerande hos varje individ. I motivationsarbetet betonar vi tilltron till 
den egna förmågan att ta ansvar för sin egen förändring. 
 
Genom att använda ett salutogent synsätt är vi ett alternativ till Minnesota-
modellen. 
 
Vi har en bred verksamhet som består av bl.a. 
 

Arbetsträning via second handbutik, cykelverkstad, catering mm. 

Behandlingshem, internat och dagvård 

Fältarbete (klockan 8-24) för att motverka hemlöshet på lång sikt inkl. 
jourlägenheter 

Gruppverksamhet för barn, 7-12 år 

Konferensuthyrning av lokaler 

Opinionsbildning 

Rehabilitering 

Rådgivning och gruppverksamhet för den som är nära någon som dricker eller 
drogar 

Ungdomsverksamhet 

Utbildning och kursverksamhet 
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Öppenvårdsbehandling 

Öppet hus för alla inkl frukost, lunch och middag 

Öppet kök serverar husmanskost för alla 11:00-12:45 alla vardagar och arbetar med 
catering 

 
Behovet av stöd till Umeås socialt utsatta barn och vuxna är stort. 
 

Volontär  
Idag i Sverige är utanförskapet stort. Undersökningar visar gång efter gång att 
väldigt många människor mår väldigt dåligt. Exempelvis känner sig många osynliga 
eller bortglömda. Sanningen är att alla behöver en känsla av sammanhang och 
innehåll i tillvaron. 
 
Volontärer behövs inom många olika områden 
 
Under Öppet hus har volontärer alltid haft en självklar plats. Du kan även göra en 
insats i köket, vår butik eller handling för att nämna några exempel. Du väljer själv 
hur och i vilken utsträckning. 
 
Volontär på distans 
 
Öppet om du inte bor i Umeå eller helst av något skäl jobbar hemifrån finns det 
också möjlighet att hjälpa på distans. Vi behöver exempelvis hjälp inom områden 
som PR, juridik eller data. 
 
Därför behövs du som volontär! 
 
* Du gör en viktig insats för någon annan. 
 
* Du utvecklas som person.  
 
* Du har roligt och lär dig mycket nytt. 
 
* Du erhåller nya kunskaper och kompetens.  
 
* Du får ett arbetsintyg och har även möjlighet att använda Ög som referens i 
framtiden. 
 
* Du fyller din tid, och någon annans, med mening. 
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* Du lär känna nya människor och får också en meningsfylld fritid.  
 
* Som volontär känner du dig behövd. 
 
* Genom volontärinsatser är du med och skapar ett medmännskligare samhälle.  
 
* Volontärsinsatserna hjälper dig som volontär att ha en aktiv roll i samhället.  
 
* Volontärsinsatserna är en naturlig och viktig del av ett fungerande samhälle.  



47 
 

Bilaga 5: Intervjuplan 

Intervjuplan 

Samtycke 

Syftet med mitt arbete är att undersöka FCE:s informationsmaterial, för att se 

om det ger en korrekt bild av deras verksamhet så väl som vad det innebär att 

arbeta som volontär. 

Intervjun kommer att spelas in. Svaren kommer att redovisas i min rapport och 

kommer inte innehålla mer personuppgifter än eventuellt kön och ålder. 

Intervjupersonen kommer att få ta del av resultatet (rapporten), när arbetet är 

klart. 

 

Bakgrund 

 första kontakt med FCE och varför 

 FCE:s bemötande 

 för mycket eller för lite information 

 

Material 

 vilket material är bekant 

 intryck och känsla det ger 

 ytterligare information som förmedlats 

 

 intryck av FCE 

 intryck av volontärarbete 

 

 info som saknades eller hade önskats  
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Bilaga 6: Intervju 

Person 1 
 
Vilken var din första kontakt med FCE och varför togs den? 

Jag ville engagera mig som volontär, göra någonting för samhället. Först tänkte 

jag på Röda korset. Men sedan jag fick jag information på mejlen, från en 

förening som jag är med i, och då gick jag till kontoret (FCE:s) och pratade med 

dem. 

Vilken tryckt information fick du av FCE? 

Jag fick en sådan här broschyr (foldern ”Frivilligcentralen Eskilstuna”), det stod 

att det var flera föreningar som arbetade med det här. Jag gick med när de var 

rätt nya, så det vara bara den här broschyren jag fick. 

Vilket intryck fick du av föreningen, förstod du vad det handlade om? 

På ett ungefär. Jag fick gå dit flera gånger för att få en klarare bild av vad det var, 

och hur det här arbetet gick till. Det vara bara i början som jag var med, då hade 

de pratat om att det fanns läxhjälp och att man kunde besöka äldre på 

ålderdomshem. Läsa eller gå på promenad med dem. Det var bara några få saker 

som de hade. Det var de uppgifterna eller uppdragen som fanns. 

Överensstämde foldern med den information du fick av FCE? 

Det här förstod jag inte riktigt (medlemmarna), de skrev att det är många i 

föreningen som är med. Men det var bara privatpersoner som var där när jag var 

på deras möten. Sen har jag inte varit där så många gånger heller. Man fick två 

meddelanden som sa ”är du fortfarande intresserad?” och sen kunde man välja 

mellan alla de här (uppdragen). Jag ville specifikt ha läxhjälp, fast det startades 

aldrig riktigt igång. 

Hur kontaktade FCE dig då? 

Via mejl och sedan hade vi någon utbildningsdag. Då pratade de om vad 

Frivilligcentralen gick ut på. Jag var också på en annan på ett ålderdomshem, jag 

kommer inte ihåg vad det heter. Men de pratade om demens och om hur det är 
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att arbeta på ett ålderdomshem, vad man kunde göra för dem. 

Varför kom du inte igång med volontärarbetet? 

Det blev utdraget. Man fick mejl lite då och då, sen när man kunde gå på ett var 

man själv upptagen. Man fick ingen bra kontakt med de som jobbade där, 

administrationen då. 

Känner du att det var någon information du saknade, eller som du skulle vilja fått 

tidigare? 

Det räckte. Jag har förståelse för att de i början inte riktigt hade kommit igång, 

men det var rätt bra information jag fick. De behövde bara organisera lite mer, 

de som sköter uppdragen och så. 

Vad blev ditt bestående intryck av FCE? 

Bra arbete och deras vision är bra, men det behövs mer handlingskraftiga 

personer bland de som sköter det hela. Att de går ut mer med information om 

det. Jag känner att det är väldigt många som vill hjälpa till på något sätt, och de 

har inte fått information.  
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Bilaga 7: Första gestaltningsförslag 
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Bilaga 8: Frågeformulär 

 

Frågor 

 

1. Vad är dina intryck av föreningen Frivilligcentralen Eskilstuna? 

 
2. Vad är dina intryck av Frivilligcentralen Eskilstunas frivilligarbete? 

 
3. Känns Frivilligcentralen Eskilstuna som en pålitlig förening och varför? 

 
4. Var det något i texten som du fastnade på, eller tyckte lät konstigt? 

 
5. Övriga synpunkter på foldern? 

 

Person 1 

 
1. Proffsigt, seriöst, goda målsättningar. 

 
2. Möjlighet till god kompetens(utveckling). ”Snälla”, viktigt arbete, rycker 

in när samhället brister. 
 

3. Ja, konkret info, erbjuder utbildning, har respektabla 
samarbetspartners. 
 

4. Texten ”Frivilligcentralen Eskilstuna arbetar inte för att tjäna /…/” 
behövde jag läsa 2 gånger för att uppfatta inte. 

 
5. Färgschemat påminner lite om en folder Svenska kyrkan hade för ett 

par år sedan. Informativ. Tydlig. Lättläst. 

 

Person 2 
 

1. Ett mycket bra initiativ som hjälper de som inte har anhöriga att förlita 
sig på. 

 
2. Samma som förra frågan. Jag blandar ihop föreningen med arbetet. 

 
3. Ja, med flertalet seriösa arbetspartners känns det seriöst och pålitligt. 

Dock tycker jag mailadress och hemsideadress verkar lite ”flummig”. 
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4. Jag störde mig som sagt på hemsideadress och att gmail används. 
 

5. Lättförståelig, snygg och bra utformad. 

 

Person 3 
 

1. Konceptet är väldigt bra och mitt första intryck är att det verkar vara en 
seriös och välorganiserad organisation. 

 
2. Jag tycker om tanken på att alla kan hjälpa till. Föreningen sätter rätt 

man/kvinna på rätt plats och tillhandahåller utbildning vid behov. Allt är 
ideellt, de har många samarbetspartners och saken är god. Kanon helt 
enkelt! 

 
3. Absolut, foldern är tydlig, koncis, lagom informativ och lättöverskådlig. 

Foldern ger ett seröst intryck och ideella föreningar har fördelen att 
eventuella funderingar kring baktankar elimineras.  

 
4. Nej, jag såg inga som helst stav- eller syftningsfel (något som annars 

riskerar att ge föreningen ett mindre seriöst intryck). Bra och tydligt 
språk.  

 
5. Det märks att layouten är genomtänkt. Frågorna besvaras i takt med 

att de dyker upp. Snygg design. 

 

Person 4 
 

1. En godhjärtad förening med brett stöd. Mycket positivt. 
 

2. Många olika saker, lätt att engagera sig. 
 

3. Ja, stött av flera stora organisationer. 
 

4. Nej. 
 

5. Ser lite tråkigt ut att den orangea inforutan med exempel hamnar över 
ett veck i foldern. 

 

Person 5 

 
1. Jag får intryck av en seriös förening som framgångsrikt organiserat sig. 

TÄNKER MIG DRIVNA MEDLEMMAR! 
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2. Att det är uppstyrt och många engagerade vilket får mig mer sugen på 
att delta. 

 
3. Ja, de ger många exempel på vad jag som frivillig kan få som uppgift. 

Att uppgifterna kräver tillit ökar mitt förtroende för föreningen. 
 

4. Gillade beskrivningarnas korthet och disposition i form av flera korta 
stycken. 

 
5. Lite tråkig layout, exempelvis trista färger. 

 

Person 6 

 
1. Verkar vara en bra förening i bemärkelsen att den behövs. Bra för 

människor som är ensamma men ändå vill engagera sig för en god 
sak och arbeta med och träffa andra människor. 

 
2. Det behövs verkligen. Världen är full av ensamma människor. 

”Everybody need somebody …sometimes..” 
 

3. Eftersom de samarbetar med stora aktörer som gemene man känner 
igen så känns de trovärdiga. Även om majoriteten av 
samarbetspartners är/tillhör instanser med kristna värderingar. 

 
4. ”…hjälpa till med handling.” (inköp? vardagssysslor?) ”…hjälpa till med 

anhörigsupport genom att avlasta några timmar” (avlasta vad?) 
 

5. Jag förstod inte riktigt VAD FCE för förrän jag kom fram till den 
orangea rutan med exempel. Kanske bör detta vävas in mer i den 
inledande texten? 
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Bilaga 9: Slutligt gestaltningsförslag 
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