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Verkligheten 
Verktyget
Värdet
Verkstad

Vad ska vi prata om?



En sko är en sko är en sko…



-Engagemang
-Rörlighet
-Konkurrens
-Medskapande
-Professionalisering 
-Kundifiering

Verkligheten: 

Omvärld och trender

Läsa gärna forskning och studier på: 

• Ersta sköndals högskola

• Volontärbyrån

• United minds

• Myndigheten för unga och 

civilsamhällesfrågor



Dags för rörelse!



Verktyget: Medlemsmodellen



Kaffe i matsalen!

Vi ses kl 10.14



Värden



Vikten av storytelling
-ni sitter alla på ett berättarkapital



Verkstad

Hur skapar vi en kultur
där vi går från ord till handling? 



Hur motiverad är du själv? 













Tre tips!



Låt målgruppen medskapa tidigt

-vilka vill vi nå?

-hur möts vi på deras planhalva?

-vad kan vi lära oss av dem?



Låt människor få göra skillnad

Engagemangstrappan

Vad kan jag göra i er förening

-utan att sitta i styrelsen? 



Samverka på oväntade arenor

Vilka har samma vision som vi?

Hur kan vi lösa de problem som 

håller dem vakna om natten? 

Hur kan vi göra dem till hjältar?



Tre exempel

http://www.amnesty.se


Dags för rörelse!



Nya arbets- och förhållningssätt

Vad har vi gjort? Vad ska vi göra?

Berätta Lyssna

Argumentera Ställa frågor

Påverka Samverka

Lära andra Lära oss

Bjuda in Kliva ut

Skapa engagemang Ta tillvara på engagemang

? ?



”De små stegens princip”



Vad ska in i er lokala handlingsplan?
-rekrytera
-engagera
-behålla



Tips för er som vill jobba vidare!

Studiematerial:

www.engageraflera.wordpress.com

www.opinionsbildalokalt.wordpress.com

Handbok verksamhetsutveckling:

https://www.raddabarnen.se/medlem-och-

volontar/vup/

Medlemsutveckling.se på Youtube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeejb2O

6stIZMQMue7-ioaIXWNH-s1fx1

http://www.engageraflera.wordpress.com
http://www.opinionsbildalokalt.wordpress.com
https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/vup/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeejb2O6stIZMQMue7-ioaIXWNH-s1fx1


En munk är en munk är en munk



Tack!

Hör gärna av dig med feedback eller frågor!

Angeli S Hederberg
angeli@medlemsutveckling.se
076313 44 32
www.medlemsutveckling.se

Erbjudande!

Beställ boken på 

www.medlemsutveckling.se/boken

till specialpris180 kr inkl moms (ordin

240 kr) 
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