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Vänner
Strategi: Engagerade vänners stöd för 
rekrytering av nya medlemmar. 



Patrik Haggren 
Yadoux AB – Strategier, metoder och teknik för ambassadörsvärvning
KomMed AB – Marknadschef och rådgivare (fundraising och värvning)
Stockholms Stadsmission – Insamlings- och kommunikationschef
Svenska Naturskyddsföreningen – Insamlingschef
Svenska Röda Korset – Utvecklingsansvarig för fundraising



Det finns ingen som påverkar oss lika tydligt idag som människor i 
våra egna nätverk. 

Insamlings-organisationer arbetar med ”peer-to-peer fundraising”.
Företag: ”Brand Advocacy”. 

Allt handlar om samma fråga: 
”Hur involverar vi våra bästa vänner i att få nya vänner?”

Om värvning















Sedan 2012-2013 har fokus flyttats 
från teknik till relation – och gjort 
Peer-to-Peer till en värvnings- och 
och profilerings-kanal lika mycket
som en kanal för direkt insamling. 

- I år lanserar vi alltså metoden 
även för medlemsvärvning. 
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Skillnad mellan ambassadörsrekrytering och direkt rekr. 
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Ambassadören: 
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Ambassadören: 
En engagerad medlem som, utan förväntning
på ersättning, pratar aktivt och positivt om er
bland vänner, kollegor och bekanta, och är
öppen för att göra mer.



Om 

• Engagerad och aktiv medlem med kunskap om föreningen och dess verksamhet…
• Inte viktigt om hen är ung eller gammal. 
• Grundläggande teknisk förståelse (Kunna skriva en fb-post eller skicka ett e-post).
• Öppen för att prata om sin förening bland sina vänner, och ”ställa frågan”. 
• Social aktiv – med befintliga nätverk.
• En personlig berättelse…
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För mig är Korpen viktig för att...



Varför är Korpen viktigt för mig? 
Varför är medlemskapet viktigt? 



Sammanfattning
§ Engagerade medlemmar kan värva nya medlemmar/deltagare.
§ Grundläggande: Kunskap och engagemang – och intresse av att 

hjälpa till. 
§ Den personliga bilden av er är viktigare än den ni ger själva. 
§ Vänner lyssnar på vänner.  
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Projektet:
”Vänner” syftar till att bygga en ny, kraftfull 
metod för ökad medlemsvärvning, och 
profilering av Korpen, genom engagerade 
medlemsambassadörer. 
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Projektet:
Att vara ambassadör innebär att jag: 
• aktivt pratar om Korpen om min relation till er.
• ingår i aktiviteter min förening arrangerar. 
• värvar medlemmar och bjuder med vänner.
• delar och sprider det ni lägger ut, på sociala sidor. 
• engagerar mig utifrån eget intresse och 

engagemang. 
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Projektet:
Som ambassadör får jag: 
• genuin uppskattning.
• ett välkomstpaket med premie, diplom och en 

presentation om Korpen. 
• en kontaktperson hos min förening. 
• en personlig ambassadörssida…
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Ambassadörssidan: 
• E-posta vänner individuellt – och länka till sidan. 
• Lägg upp den på facebook/twitter och bjud in vänner.
• Värva nya medlemmar.
• Koppla samman vänner med föreningen.
• Frågor?



Sammanfattning
§ ”Vänner” är en kombination av metod, teknik och förhållningssätt. 
§ Ambassadörens insatser involverar, värvar och profilerar. 
§ Er ambassadör utgår från det egna intresset. 
§ Ambassadören behöver främst känna er uppskattning och ert stöd.
§ Den personliga sidan är ambassadörens plats för att: 

§ Berätta om sin relation till er. 
§ Värva nya medlemmar. 
§ Leverera intresserade, möjliga, medlemmar för kontakt.  



Om 

• Ska involvera ambassadörens vänner.
• Egna idéer och initiativ samt gemensamma föreningsaktiviteter.
• Gärna kreativt för att engagera vänner.
• Personlig – såväl som övergripande - målsättning. 
• Ska få föreningens nya vänner intresserade av delaktighet/träning. 



EXEMPEL



Två av föreningens ambassadörer i Växjö

Cajsa och Milla arbetar på samma avdelning och har dragit igång 
en lunch-löpargrupp på kontoret. De värvar nya medlemmar 
bland deltagarna och har, under augusti-september, fått 18 
kollegor att bli medlemmar. Årets mål: 35 medlemmar. 



Utmanar 25 vänner i golf under september – och 
förutsättningen för att få vara med är medlemskap i 
Anders korpenförening. 

Anders Carlander: En av 50 Ambassadörer i Göteborg



Är aktiva i SPF-senioren och ska bjuda in sina vänner 
till gymmet för ett träningspass med instruktör, fika 
och rekrytera minst 15 nya medlemmar. 

Medlemmar i Korpen Piteå och ”seniortränar” på måndagar och onsdagar. 



Pontus Andreasson –ordförande i Korpen - Norrköping 

Hatar höjder men har lovat att göra ett tandemhopp 
om han går i mål med sin målsättning – minst 25 nya 
medlemmar under ”Plan to succeed-kampanjen”.



Möjliga, inledande formuleringar: 
”Jag är korpen-ambassadör och har bestämt mig för att även börja med 
spinning efter sommaren. Jag vill få med mig minst tio av mina bästa 
vänner – som medlemmar och träningskompisar”

”Jag fyller 35 år om en månad och om du inte vet vad du ska ge mig får du 
gärna bli medlem hos min korpen-förening – klicka här. Mitt mål är minst 
10 medlemmar”.

”Nu har jag bestämt mig för att äntligen springa ett Marathon och som 
korpen-ambassadör tänker jag värva medlemmar/träningskompisar fram 
till tävlingen i September. Bli medlem hos korpen via min ambassadörssida 
– idag!”



Status, idag: 
ü Strategi klar och är under genomförande.
ü Pilotföreningar värvade. 
ü Ambassadörer värvade.
ü Tekniken på plats (först anmälan för faktura och i steg två: direkt betalning).
ü Facebook-grupp för ambassadörer.

Just nu: 
• Bekräftelse- och välkomstdelar.
• ”Gemensamma aktiviteter” .
• Faktiska tester och utvärdering.



Just nu: 
• Korpen Vallentuna
• Korpen Gotland
• Korpen Orsa
• Korpen Sundsvall



Att diskutera #1: 

• Spontana tankar och frågor?
• Vilka är era ambassadörer?
• Vad skulle era ambassadörer säga om er? 
• Tankar kring att hitta och rekrytera dessa?
• Hur skulle ni helst belöna/premiera era ambassadörer? 



Att diskutera #2:

• Vilka aktiviteter skulle ni helst göra med ambassadörer 
- och dessas vänner? 

• Vad tycker ni om ambassadörssidan (www) – tydlig? 
• Vad ska ambassadören kunna säga om er förening? 
• Vill er förening medverka i nästa projektomgång? 



Tack! 
- Och nu värvar vi våra vänners      
vänner!


