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Bakgrund
De frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) har en viktig roll i Sveriges  
beredskap. Av de många medlemmarna i organisationerna är det en 
liten andel som tecknar avtal och utbildar sig för att stärka myndig- 
heter och kommuners beredskap. 

Samtidigt ser vi att fler och fler samhällsaktörer efterfrågar organi-
sationernas kunskaper och insatser. Det är mot denna bakgrund som 
vi nu har utformat en kampanj där vi riktar oss till främst befintliga 
medlemmar. Syftet är att få fler att engagera sig så att organisationerna 
kan möta det ökade behovet. I ett läge där samhället är extra utsatt 
tror vi att det finns ett stort sug efter att vara med och bidra. 

I denna manual kan du läsa om kampanjens budskap och olika delar, 
och om hur ni kan vara med och sprida kampanjen. Kampanjens 
material är tänkt att kunna användas under en längre tidsperiod, när det 
passar er organisation.

Tack för att ni hjälper till. 

Målgrupper
Primärt riktar vi oss till befintliga medlemmar som har visat intresse 
för er organisation och som vill ta steget och utbilda sig och teckna 
avtal, men av någon anledning inte gjort det ännu. Kampanjen  
kommer även att fungera för rekrytering av nya medlemmar. 

Huvudbudskap
Kampanjens huvudbudskap är: Din insats är viktig för Sveriges 
beredskap. 

Syfte
Vi vill öka kunskapen om organisationernas roll i Sveriges beredskap, 
och få fler medlemmar att engagera sig aktivt. Målet är att fler ska 
välja att utbilda sig och teckna avtal för stöd till ansvariga aktörer i 
totalförsvar och krisberedskap.

Hjälp oss sprida budskapet! 
För att kampanjen ska få ett så stort genomslag som möjligt behövs 
er lokala närvaro och kunskap. Ni kan hjälpa till genom att sprida 
budskap, filmer, broschyrer, affischer och annonser.  
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Kampanjens olika delar och vad vi vill 
nå fram med
Kampanjen består av långa och korta fi lmer, en broschyr, affi  scher 
och annonser. Genom kampanjen vill vi inte bara berätta att man kan 
göra en insats för Sveriges beredskap utan också nå fram med att man 
får mycket tillbaka själv. Vi vill visa på att de som engagerar sig blir en 
del av en gemenskap, får bra utbildningar och växer som människor. 
Genom de olika enheterna vill vi beröra, väcka nyfi kenhet och få 
människor att vilja ta steget. 

msb.se/ffo

Alla enheter leder till msb.se/ff o där man kan läsa mer om de olika 
organisationerna och hur man kan ta steget mot att göra en insats. 
Från sidan hänvisas besökaren också vidare till frivilligutbildning.se 
och de 18 organisationernas webbplatser. 

Kampanjmaterial

På lastkaj.msb.se kommer ni att hitta kampanjens olika delar för 
nedladdning. Denna webbplats är enbart till för er i ert arbete och för 
att ni ska kunna ladda ner materialet. Den ska alltså inte spridas till 
målgrupperna.

Film
Här skildrar vi medlemmar som deltar aktivt i övningar och insatser. Vi 
vill lyfta fram deras uppoff ringar men också visa på hur mycket de får 
tillbaka, bland annat genom den gemenskap som fi nns i organisationerna. 

Filmen fi nns i en längre och en kortare version. De kan läggas upp i 
era egna kanaler, som till exempel hemsida eller sociala medier. 

https://lastkaj.msb.se/Medlemskampanj%20FFO/
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Broschyr
Här beskrivs vad frivillig försvarsverksamhet är, vilken roll FFO har i 
Sveriges beredskap och hur resan från utbildning till skarp insats kan 
se ut. För att presentera alla 18 organisationerna har vi gjort kortare 
intervjuer där aktiva medlemmar berättar om vad de gör och varför de 
sätter ett stort värde på det.

1Din insats är viktig för Sveriges beredskap

Din insats är viktig för 
Sveriges beredskap
– som medlem i en frivillig  
försvarsorganisation gör du skillnad

Broschyren är främst avsedd att användas i kommunikationen med 
befintliga medlemmar men kan även användas vid mässor och ges till 
nya medlemmar. Varje organisation får ett antal broschyrer från MSB.   

Affischer

I samarbete med Sveriges  
frivilliga försvarsorganisationer

Din insats är viktig  
för Sveriges beredskap.
De frivilliga försvarsorganisationerna stärker Sveriges  

motståndskraft vid kris och krig. Som medlem i en frivillig  
försvarsorganisation får du utbildning och kunskaper som  

du har nytta av hela livet. Vill du också göra skillnad?  
Ta steget. Läs mer på msb.se/ffo

   
I samarbete med Sveriges  
frivilliga försvarsorganisationer

Din insats är viktig  
för Sveriges beredskap.
De frivilliga försvarsorganisationerna stärker Sveriges  

motståndskraft vid kris och krig. Som medlem i en frivillig  
försvarsorganisation får du utbildning och kunskaper som  

du har nytta av hela livet. Vill du också göra skillnad?  
Ta steget. Läs mer på msb.se/ffo
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Affi  scherna kan tryckas eller skrivas ut och användas på exempelvis 
mässor, utbildningar eller i organisationens lokaler. Varje organisation 
får ett antal affi  scher från MSB.

Annonser för tryck

I samarbete med Sveriges 
frivilliga försvarsorganisationer

Din insats är viktig 
för Sveriges beredskap.
Ta steget. Läs mer på msb.se/ffo

   

Din insats är viktig 
för Sveriges beredskap.
Ta steget. Läs mer på msb.se/ffo

I samarbete med Sveriges 
frivilliga försvarsorganisationer

Din insats är viktig 
för Sveriges beredskap.
Ta steget. Läs mer på msb.se/ffo

I samarbete med Sveriges 
frivilliga försvarsorganisationer

Annonserna kan exempelvis användas i era medlemstidningar eller som 
en del av ett nyhetsutskick. De kan även delas i sociala medier.

Annonser och bilder för digitala format
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Annonserna och bilderna finns i flera olika format och kan till exempel 
användas på er webbplats eller som en del av ett nyhetsutskick. Bilderna 
kan även kan delas i sociala medier tillsammans med en inläggstext.

Tips för sociala medier
Tänk igenom vad ni skriver för inläggstext till filmer, annonser eller 
bilder. Här nedan kommer ett förslag. Anpassa gärna så att inlägget 
handlar om er organisation, men det bör hänga ihop med huvud-
budskapet. 

Exempel på inläggstext för Facebook och Instagram

Din insats är viktig för Sveriges beredskap. Som medlem i (er  
organisation) kan du göra en stor skillnad. Läs om hur du tar steget på 
msb.se/ffo och länka till er egen organisations webbadress med särskild 
information om utbildningar och befattningar.

Tips på övrig marknadsföring  
– lyft fram engagerade medlemmar
Lyft fram medlemmar som idag engagerar sig aktivt. Ett tips är att be 
dem att inte bara berätta om vad de gör utan även lyfta fram vad de får 
ut av sitt engagemang. Exempelvis vänner för livet, självförtroende, 
gemenskap och utbildning. De aktiva medlemmarnas redogörelser kan 
exempelvis lyftas fram i sociala medier eller i er medlemstidning. Kan-
ske kan de medverka på informationsträffar? 

Rättigheter
Användarrättigheter för allt material gäller till och med december 
2024 för era egna kanaler, så som webbplats, sociala medier, anslags-
tavlor och medlemstidningar. 
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