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MERA INTÄKTER FRÅN
ADVENTSKALENDERFÖRSÄLJNINGEN



VI ÖKAR VÅRA 
RESURSER FÖR 
VERKSAMHET

År 2019 kostar adventskalendern 10 euro. 

Syftet till prishöjningen är att öka resurserna 
både i kåren, distrikten/FiSSc och FS för 
scoutverksamheten. 

Priset på adventskalendern har senast justerats 
år 2013. 

För att även i framtiden kunna konkurrera för barn 
och ungas fritid och de krav som ställs på 
hobbyverksamhet, behövs mer resurser för scouting.



FÖRDELAR 
Mera resurser för scoutverksamheten: 

– framöver får kåren 55% mera pengar för 
sålda kalendrar.

Lättare hantering av pengar: priset på 10 
euro gör det betydligt lättare, speciellt för 
de yngre, att hantera kontanter vid
försäljningen. 

Returprocenten höjs från 35% → 50%



SÅHÄR FÖRDELAS INTÄKTERNA

2018 2019

Kåren 2,90 € 4,50 €  

FiSSc 2,23 € 2,85 €  

SP-FS 1,87 € 2,65 €  

Alla produktionskostnader (planering, marknadsföring, 
tryck, lager och frakt till distrikt/FiSSc) betalas med FS 
andel. 



Dethär betyder att ni, kårerna, har
en möjlighet att öka era resurser in

om kåren!



VARFÖR KÖPER 
KUNDEN EN  
ADVENTSKALENDER?

Då kunder köper en adventskalender, är det
framför allt för att stöda kårens verksamhet. 
Som bonus för sitt bidrag får kunden en 
adventskalender. 



VARFÖR KÖPER 
KUNDEN EN  
ADVENTSKALENDER?

74 % av finländarna bidrar på något sätt till
välgörenhet. 

För köpare är en personlig orsak (43%) den
viktigaste orsaken till att bidra. 

På andra plats är viljan att vara med och
förändra och förbättra världen (18 %). 

Källa: Vastuullisen lahjoittamisen tutkimus 
2017 

http://news.cision.com/fi/republic-of-communications/r/tutkimus--suomalaiset-luottavat-kerayksiin-ja-haluavat-lahjoittaa,c2277946


Den främsta orsaken till köpbeslut hos
kunden är viljan att understöda det

lokala ungdomsarbetet.



Scouternas adventskalender är en traditionell, känd produkt som h

ar ett starkt fäste i kundernas väntan på jul.

Tidigare höjningar av adventskalenderpriset har inte haft en ne

gativ effekt.



UPPNÅDDE VI MÅLEN 2018?
Försäljningen ökar 1% jämfört med året innan. Innebär nationellt 310 000 sålda kalendrar.

– Nej: vi sålde 2,2 % färre kalendrar än år 2017. 
FiSSc -6%, 3.7kalendrar/medlem



UPPNÅDDE VI MÅLEN 2018?
Alla kårer marknadsför sina försäljningsställen på adventtikalenteri.fi –sidan

– Antalet kårer som marknadsförde sina kampanjer ökade med 40,6 % jämfört med år 2017. Dock är 
det enbart 35 % av kårerna som marknadsför sin kampanj på sidan.

FiSSc: 12 kårer av 49 deltagande kårer marknadsför sin kampanj på sidan



UPPNÅDDE VI MÅLEN 2018?
Kårerna får information om alternativa betalsätt. Allt fler kårer har även övriga betalsätt i 
bruk för sin kampanj.

– Övriga betalsätt har ökat sedan tidigare år, 26 % av kårerna uppger att de tagit i bruk minst ett 

övrigt betalsätt utöver kontanter (år 2017, 20%). Kårer som hade tagit i bruk övriga betalsätt (utöver 

kontanter) sålde 21,8 % mer kalendrar än medeltalet.

Alla kampanjchefer vet vad Fundraiser OpenBadge är och vet hur man ansöker om det.

Ja Nej

Etelä-Karjalan Partiolaiset 85 % 15 %

Hämeen Partiopiiri 88 % 13 %

Järvi-Suomen Partiolaiset 41 % 59 %

Kymenlaakson Partiopiiri 33 % 67 %

Lapin Partiolaiset 18 % 82 %

Lounais-Suomen Partiopiiri 54 % 44 %

Pohjanmaan Partiolaiset 30 % 65 %

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 68 % 32 %

Uudenmaan Partiopiiri 55 % 41 %

Finlands Svenska Scouter 82 % 18 %



VAD KAN VI GÖRA BÄTTRE?



Baserat på de svar som julkampanjcheferna

uppgett i feedbackförfrågan har vi gjort några

observationer!



Kårer som ställt upp ett försäljningsmål, uppnår 14,6% 

bättre resultat än medeltalet.



Kårens storlek påverkar inte märkbart den genomsnittliga 

försäljningen.



Antalet försäljningssätt påverkar resultatet!

- Kårer som enbart säljer dörr till dörr, säljer i medeltal 12,2% färre 

kalendrar.

- Kårer som använde sig av flera (mer än 2) försäljningssätt 

(dörr till dörr, utanför affär, basarer etc.) uppnådde 25,3 % 

bättre resultat än medeltalet.



Kårer som marknadsför sin försäljning på www.adventtikalenteri.fi –

sidan uppnår 23,3 % bättre resultat än medeltalet. Dessa kårers 

resultat är t.o.m. 35,5 % bättre än de kårers som inte använde kanalen.



Kårer som erbjuder mobilbetalning uppnår 21,8 % 

bättre resultat än medeltalet.



Kårer som använder två eller flera marknadsföringskanaler säljer bättre 

än medeltalet.



VAD KAN VI GÖRA BÄTTRE?

Vi kan kanske ändå inte påstå att det finns ett direkt orsakssamband 
mellan dessa påståenden och försäljningsresultatet. 

Mer sannolikt är att kårer som lyckas med sin försäljning har 
en aktiv julkampanjchef eller ett julkampanjteam!

En aktiv kampanj påverkar resultatet positivt!





UPPGIFT!
Planera kårens adventskalenderkampanj 2019

– Målsättning
(t.ex. ny utrustning, understöd för kåren Najs-deltagare, 

resorna till Najs2020, kårevenemang…)

– Kampanjtidtabell
(rekrytering av chef + kampanjteam, infoutskick, 

marknadföring på orten, försäljningsjippo…)

– Försäljningssätt… (Kan ni testa på något nytt?)

– Betalningssätt… (mobilePay, Izettle etc.)

Tid: 10-15 min + 5 min snabb genomgång

Fylli padletten som hittas här:

https://padlet.com/jockum_lundsten/Scoutledar19

https://padlet.com/jockum_lundsten/Scoutledar19


Frågor?

Bilder: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Josefiina Lilja, Atte Kesti 


