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Lathund för rekrytering till RFS (REGIONAL FÖRENING FÖR 

STUDERANDEMEDLEMMAR) 

2015 

 

Detta dokument är avsett att samla viktig information som annars skulle riskera att gå förlorad från termin till termin när 
studenter på högre terminer slutar och nya tar vid. Tack till dig som läser detta och valt att engagera dig – det är kul att just du 
vill lämna ett avtryck och maximera din tid som psykologstudent. Din insats för Sveriges Psykologförbund är viktig och gör 
skillnad.  

 

✓ Undersök först om det finns gott om informationsmaterial, promotionprodukter och 

medlemsansökningsblanketter kvar på institutionen att dela ut. Saknas detta på det ert 

lärosäte så behöver det beställas från förbundets kansli i Stockholm i god tid innan en 

rekrytering kan ske. Maila då förbundssekreteraren (se hemsida – när detta skrivs är det 

Mahlin Lenerius mahlin.lenerius@psykologforbundet.se) och be om påfyllning av 

relevanta trycksaker. Räkna med att det behövs material till hela gruppen av studenter ni 

besöker (100% kommer förmodligen inte gå med, men det är bra med lite marginal och det 

är bara att spara överblivet material till nästa rekrytering). Be om lite av varje som du tror 

är möjligt att få, t.ex. medlemsansökningar, tidningar, trycksaker från de senaste 

kampanjerna, tygväskor, pennor och de intressanta små böckerna Jag känner mig så 
konstig och En bok för vemsomhelst som förbundet tagit fram., Psykologassistent 

dokumentet. Det varierar lite från år till år vad som finns att tillgå, tygväskorna som togs 

fram 2014 med förbundets logotyp verkar hursomhelst vara populära. Fråga Mahlin om 

aktuellt material och be henne ta lite av varje om ni inte vet vad ni vill ha hon är insatt i 

aktuellt material. Alltid trevligt att räcka över något när den framtida yrkeskollegan fyllt i 

och lämnat oss sin medlemsansökan! 

 

✓ Räkna med att det kan ta två-tre veckor att få materialet till ert lärosäte, de har fullt upp 

med mycket annat än att packa lådor på förbundskansliet. Försäkra er också om att det 

finns en säker postadress på ert lärosäte där ni som studenter kan ta emot paketet, så inte 

paketavin drunknar och försvinner i universitetets posthantering. Alternativt kan 

förbundskansliet skicka det till hemadressen hos någon av er i RFS:en. 

 

✓ Planera rekrytering i första hand hos T1 och fullfölj detta innan ni planerar in fler 

rekryteringar samma halvår. Det är själva grundkravet som ligger på ert ansvar att göra i er 

RFS en gång varje termin som ert lärosäte antar nya psykologstudenter. Vänta förslagsvis 

tills de nya studenterna hunnit komma halvvägs in i terminen, de har så fullt upp med 

nollning och annat i början. Studera noga deras schema och hitta en bra dag för 

rekryteringsbesök. Välj helst inte heller en tid sent på dagen då en del kan ha bråttom till 

tåg eller redan hunnit gå hem. Besök gärna senare terminer med som kan vara aktuella då 
de närmar sig yrkeslivet.  

 

✓ Uppvakta den berörda läraren T1 har på sitt schema det tillfället i god tid innan och be om 

10 minuter av deras tid eller så - eller be att hen vädjar studenterna att stanna kvar en stund 
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extra. Fördelen med detta är att studenterna redan är samlade, men det är förstås fritt att 

experimentera med att kalla ihop studenterna för informationsmöte på annat vis.  

 

✓ Det finns pengar avsatta för rekrytering i varje RFS, maila förbundssekreteraren och se vad 

som är aktuell summa som finns möjligt att äska för er. Vad som kan äskas för i 

rekryteringsväg kan vara lite av varje, var kreativ! Förbundet ser dock helst inte att ni 

lägger hela potten på en enda dyr föreläsare. Sprid summan och förhandla smart! Kanske 

kan någon framstående psykolog på er ort som är förbundsmedlem komma och tala för en 

symbolisk summa och/eller en trevlig present? I övrigt så har rekrytering med tårtbjudning 

tidigare visat sig vara framgångsrikt på flera orter – fundera på sådana saker som lyfter 

tillfället från vanlig vardag och kan få svårlockade studenter att stanna kvar en stund extra. 

 

 

✓ Tänk inte på rekryteringen som något långt ambitiöst manusbundet föredrag, gå snarare ut 

från er RFS och tala lite från hjärtat som ni talar till vardags. Men det kan ju vara bra att 

förbereda stolpar så inte något viktigt glöms bort. Ta gärna med er några gamla nummer av 

Psykologtidningen som de kan bläddra i. Bara att den ingår som prenumeration hem i 

brevlådan gör det ju faktiskt till en bra deal att gå med för de som faktiskt ändå har 

psykolog som sitt drömyrke. 

 

✓ Dela ut medlemsansökningsblanketter under tiden ni pratar med klassen så de kan börja 

fylla i undertiden. Fastna inte i detaljfrågor om försäkringserbjudanden och liknande som 

studenterna kanske undrar kring, be att följa upp och svara på sådant senare. Det finns 

prezis/powerpoints kring hur förbundet är uppbyggt och liknande att luska fram – avgör 

själva om det är något ni vill gå igenom med studenterna. Vissa är superintresserade av 

detta, vissa väntar mest på att få gå på rast/gå hem. Kanske kan ni bjuda in de som är mer 

intresserade till ett extra välkomstmöte? 

 

✓ Var beredda på att få frågan: ”Varför ska vi gå med redan nu?”. En del av de nyantagna T1-

studenterna tycker fem år verkar vara superlångt och att det där med att komma ut och 

jobba som psykolog är något som sker i en avlägsen framtid. Berätta hur viktigt det är att 

börja nätverka i tid och inte bara under sista terminen när oron över PTP-plats infinner sig. 

 

✓ Kände ni att det var kul och ni vill rekrytera mer för att höja andelen anslutna studenter så 
kan ni förslagsvis gå ut och rekrytera om igen hos de studenter som går på högre terminer 

och kanske nyss är tillbaka från praktiken och börjat få känsla för yrkesverkligheten. Ni 

kan också beställa listor från förbundskansliet på vilka psykologstudenter på er ort som är 

medlemmar - då kan ni ta reda på vilka terminer som har sämst anslutningsgrad och köra 

en liten extra rekryteringsrunda där! (Tänk på att denna lista är personuppgifter som får 

hanteras med försiktighet.) 
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✓ När allt är klart är så är det bara att samla ihop de ifyllda ansökningsblanketterna och 

skicka in portofritt till: 

 

Sveriges Psykologförbund 
Svarspost 
Kundnummer 110263800 
110 03 Stockholm 

 

 

Lycka till! 


