
Kommunikationsplan 2022
Inledning
Att marknadsföra Svf, en folkhögskola, är speciellt. Syftet är att fylla de platser vi har att erbjuda. Att sträva
efter är att på lång sikt ha ett jämnt och högt antal sökande till varje plats på Svf.

Vår primära målgrupp är unga vuxna. En grupp människor som är uppvuxna i en digitaliserad värld och inte
känner till något annat. De kommunicerar digitalt och snappar fort upp nya trender. Det ställer höga krav på
oss när det kommer till att vara relevanta – att vara det på rätt sätt och på rätt plats.

Svf-ambassadörer
Trots den enorma digitala arenan som finns idag är den viktigaste kommunikationskanalen genom tidigare
studerande – Svf-ambassadörer.

Det absolut viktigaste marknadsföringsarbetet görs därför av varje enskild
medarbetare på Svf varje dag. All personal måste tillsammans bidra till den bästa
möjliga “Svf-upplevelsen”  för varje deltagare varje dag.

Att vecka efter vecka sträva efter att ge alla deltagare en så god upplevelse av Svf som möjligt är det i särklass
viktigaste och mest effektiva vi kan göra när det kommer till marknadsföring.

Svfs varumärke
Det är vi som jobbar på Svf som är Svf. Och det är den bild som vi gemensamt förmedlar av Svf som är
varumärket. Vi som medarbetare är minst lika viktiga ambassadörer för Svf som examinerade deltagare.
Därför är vilken personal som rekryteras av stor vikt, och att vi som redan jobbar på Svf är medvetna om vår
potential och vårt ansvar som ambassadörer. Den visuella identitetens funktion är att stödja varumärket och
underlätta kommunikation av det samma.

Bygga varumärket inåt
Svf ska vara en attraktiv arbetsplats där personalen trivs. Trivs man har man goda förutsättningar för att
göra ett bra jobb och på så vis förmedla en bättre bild av Svf till alla kursdeltagare som är så viktiga
Svf-ambassadörer. Både våra lokaler och den yttre miljön bidrar till detta för både personal och deltagare.
Det är också viktigt att vara relevant både i kursinnehåll och i de praktiska verktyg som används. Även det
bidrar till högre tillfredsställelse bland både pedagoger och kursdeltagare. Det vill säga det bygger också
varumärket.
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Långsiktighet
Både tanken om ambassadörskap och att bygga Svfs varumärke måste vara långsiktig. Inget av det går att
göra snabbt och inget ger heller snabba resultat i form av plötsligt ökat söktryck.

Kommunikationen över året
Eftersom sökningar och antagningar sker i slutet av våren är vårmånaderna de allra viktigaste på året ur ett
marknadsförinsperspektiv. Mycket av marknadsföringen är därför koncentrerad till februari, mars och april.
Då bör marknadsföringen vara målinriktad/“försäjningsdrivande” och syfta till att så många som möjligt ska
söka till våra olika utbildningar.

Under hösten gör vi färre satsningar och till skillnad från våren är det vi gör på hösten istället huvudsakligen
varumärkesbyggande. Det syftar främst till att höja medvetandet om Svf och kan också vara lite bredare
riktad än den målinriktad marknadsföringen som görs på våren.

Strategi
2022 blir ett annorlunda år jämfört med hur Svf marknadsförts under flera år tidigare. De digitala
plattformarna har tidigare fått den enskilt största budgetposten då vi annonserat mycket på Youtube,
Instagram och Facebook. Under 2022 kommer vi inte göra det alls.

Problemet med tech-jättarnas affärsmodeller
Både Google (Alphabet) och Facebook (Meta), som också äger Youtube och Instagram, har i stort väldigt lika
affärsmodeller. Att locka sina användare in till och hålla kvar dem på plattformarna så mycket tid som
möjligt, samla så mycket data som går, och sedan sälja annonser som visas för de som använder
plattformarna. En verksamhet som vinner på att skapa beroende och att få användaren att fastna så länge
som möjligt.

Förändrad digital strategi
Ovan nämnda företag är inte leverantörer som Svf ska köpa några tjänster av, och därmed upphör vi med all
annonsering under verksamhetsområdet marknadsföring på deras plattformar (Google, Youtube, Facebook,
Messenger, Instagram, WhatsApp). Detsamma ska även gälla andra plattformar med samma affärsmodell.
Det kan exempelvis vara Snapchat, TikTok, Twitter och Pinterest.

Youtube och Instagram är trots allt viktiga kanaler, framförallt för att berätta om vad som händer och hur
det är på Svf, t.ex. genom den stafett som nu löpt flera år på Instagram. Youtube är också viktigt för att
publicera delar av det material som produceras på flera av utbildningarna. Denna aktivitet fortsätter vi med
tills vidare.

Andra vägar
Istället för att annonsera på tidigare nämnda plattformar behöver vi hitta andra sätt att föra ut vårt
erbjudande. Det kan bli exempelvis i form av sponsring av poddar och mer tryckt annaonsering. En

SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA Mångatan 10 | 554 39 Jönköping
tel: 036 – 30 69 00

www.svf.fhsk.se
svf@svf.fhsk.se



ytterligare idé är att rikta marknadsföring mot personer som har stort inflytande i vår primära målgrupp. 
Exempel på det är föräldrar och ledare inom kyrkan.

Tryckt annonsering görs där vi finner det relevant. Här finns exempelvis möjligheter att nå den indirekta 
målgruppen som har potentiellt inflytande över vår primära målgrupp unga vuxna.
Montring och sponsring fortsätter vi satsa och tro på, framförallt när det gäller att bygga varumärket. 
Exempelvis gör vi montring och eller andra insatser som film på stora skärmar i samband med konferenser, 
festivaler och liknande event som Hönökonferensen, UNITE, GF och olika Equmenia-event.
SEO (sökmotoroptimering) är viktigt för de som inte känner till Svf. Att ranka högt i sökresultatet kan ge 
mycket, men kostar mycket tid och engagemang. Men sajten ska fortsätta utvecklas och uppdateras. 
Framförallt innehållsmässigt, men även tekniskt för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bli 
hittade när de som söker letar efter det vi har på Google.

Till sist så har sajten folkhogskola.nu en viktigare roll för deltagarrekryteringen än vi tidigare förstått. Därför 
ska det innehåll som vi bidrar med dit få större vikt.

Övriga insatser
Utöver den planerade marknadsföringen finns Svf med i en rad olika sammanhang under året. Främst är det 
Musiklinjen och Bibellinjen som direkt fungerar som ambassadörer vid de tillfällen de har aktiviteter och 
åtaganden utanför Svf.

Utvärdering
Alla insatser och engagemang ska utvärderas och följas upp. Genom utvärdering lär vi oss vad som funkar 
och inte, var man ska gasa och var man ska bromsa.
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