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Handlingsplan för medlemsstrategi 

Ett planeringsunderlag som stöd för distriktens 

och föreningarnas arbete med 

medlemsstrategin och medlemsrekrytering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur Medlemsstrategin, antagen av förbundsstyrelsen 2017 

STRATEGISKA MÅL TILL 2021 

 Öka nettoantalet medlemmar varje år. Målsättningen är att vara 60 000 medlemmar 2021. 

 Öka andelen aktiva medlemmar, dvs. de som deltar i aktiviteter och är aktiva på andra sätt. 

 Vi uppfyller vårt behov av förtroendevalda och informatörer på alla poster och nivåer. 
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Syftet med handlingsplan för medlemstrategi 
Detta arbetsmaterial är framtaget för att ge er verktyg för att planera ert arbete utifrån 

medlemsstrategin, med bland annat medlemsrekrytering och medlemsvård. Det innehåller 

grundläggande kunskap om förbundet, vår vision, vår värdegrund, medlemsstrategin och våra 

viktiga frågor. Materialet innehåller övningar och diskussionsfrågor för er att ta ställning till, för 

att anpassa vårt medlemsstrategiarbete till era lokala förutsättningar. Se även bilaga till detta 

dokument ”Mall för egen Medlemsstrategi”. 

Vet vi inte vad som ingår i medlemskapet och vad vi jobbar med blir det väldigt svårt att ”sälja” 

in ett medlemskap till presumtiva nya medlemmar. 

 

Innehållsförteckning 

1. Grunden för Reumatikerförbundets verksamhet 

2. Vision och värdegrund 

3. Långsiktiga verksamhetsfrågor    

4. Prioriterade frågor 2018  

5. Förankringsarbete – grunden för vårt arbete i distrikt/förening 
 

6. Våra viktigaste frågor prioriterade frågor 2018  
 

7. Medlemsvärvning- steg för steg 
 

8. Nu är det dags för att göra en plan! 
 

9. Medlemsvärvning  

- Medlemsstatistik idag och de senaste fem åren 
- Mål för medlemsrekryteringen till 2021?   

- Varför vill ni få fler medlemmar?  

- Någon särskild målgrupp medlemmar ni särskilt vill rekrytera?  

- Återrekrytering av medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift  
 

10. Hur nå ut till målgrupper som vi vill rekrytera?  
 

11. Tips på aktiviteter 
 

12. ”Våga tänka utanför boxen”! 
 

13. Andra sätt att nå ut till nya medlemmar, nya målgrupper 
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Medlemsvärvning – medlemsnytta 

1. Grunden för Reumatikerförbundet: 

Kunskap, handlingskraft och gemenskap 
 

 

Reumatikerförbundet 
Reumatikerförbundet är en organisation för reumatiker med olika typer av diagnoser och 

tillstånd, i alla åldrar, och deras anhöriga. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker 

och lösningen på reumatismens gåta. Mer än en miljon människor i Sverige lever med någon 
form av reumatism eller annan sjukdom i rörelseorganen. Reumatikerförbundet arbetar med 

kunskapsspridning, påverkansarbete, forskningsfinansiering och olika former 

av stöd till människor som berörs av reumatisk sjukdom. 
 

Reumatikerförbundet arbetar inom fyra områden 

   Kunskap:  

Vi samlar och sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna, baserat på våra medlemmars 
erfarenheter och kunskap från vård och forskning. 

 

   Påverkan:  
Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, 

genom att presentera fakta, förklara och argumentera.  

 

   Forskning:  

En viktig del av Reumatikerförbundets arbete är att hjälpa forskningen framåt. Vi stödjer 
forskning som är långsiktig, patient-nära, belyser riskfaktorer och rör individens möjlighet till ett 

aktivt liv.  

 

   Stöd:  

Vi vill visa vägen till ett fullgott liv trots sjukdomen och erbjuder därför olika tjänster, aktiviteter 

och mötesplatser där medlemmar kan uppmuntra och inspirera varandra. 

 
Historia att vara stolta över 
Reumatikerförbundet grundades 1945 och är idag Sveriges största medlemsorganisation för 

personer med reumatisk sjukdom eller annan sjukdom i rörelseorganen. Vi består av 172 
lokalföreningar indelade i 24 distrikt och har nära 50 000 medlemmar spridda över hela landet. I 

förbundet ingår även två riksföreningar: Riksföreningen för Systemisk Skleros, och 
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Riksföreningen för SLE. Reumatikerförbundet har ett nära samarbete med Unga Reumatiker 

som arbetar aktivt för barn, ungdomar och unga vuxna upp till 32 år med reumatisk sjukdom.  

 

Reumatism en folksjukdom med – olika behov och livsförutsättningar 
Reumatiska sjukdomar är allvarliga och drabbar många, i alla åldrar. Mer än en miljon 

människor i Sverige lever med någon form av reumatism eller annan sjukdom i rörelseorganen. 
Många lever med smärta, trötthet och nedsatt rörlighet på grund av sin sjukdom. Det finns fler 

än 200 reumatiska diagnoserna och många har likheter med varandra. Men det finns också stora 

skillnader. Därför är behoven och livsförutsättningarna för reumatiker olika. Och det finns inte 
bara ett svar på vad som definierar ett bra liv. Att få en reumatisk sjukdom påverkar hela livet – 

från ekonomi till själsliv.  

 
Ett förbund för alla 
Hur man upplever och hanterar en reumatisk diagnos beror till stor del på när i livet man får 

den, hur sjukdomen utvecklas och omgivningens bemötande. Att komma till insikt om sin 
sjukdom kan vara en omtumlande upplevelse. En gemenskap med andra i en liknande situation 

kan ge styrka och hopp. 

 

Även anhöriga står inför utmaningar. När en närstående drabbas av reumatism behöver du 
information och kunskap för att kunna hjälpa till. Det kan också vara viktigt att få stöd från 

andra i liknande situation. Därför är också anhöriga välkomna som medlemmar i 

Reumatikerförbundet. 
 

Vision och värdegrund 
Vår vision är: 
 

”Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”. 

 
Vår värdegrund är: 

 Vi utgår från de mänskliga rättigheterna 

 Vår kultur är öppen och respektfull 

 Vi värdesätter eget ansvar, samarbete och resultat 
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Långsiktiga verksamhetsfrågor  
Reumatikerförbundet har formulerat fyra övergripande mål för perioden 2017-2021. De ska bidra till att komma 

närmare visionen om ”ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”. Målen kommer att följas 

upp efter varje verksamhetsår för att se om utvecklingen går i rätt riktning. 

 

Fyra övergripande mål 

 

Alla våra målgrupper har:  

 ökad tillgång till effektiv behandling, 

rehabilitering och förebyggande hälsovård 

 bättre tillgång till samhälle, arbetsmarknad och en 

meningsfull fritid  

 ökad tillgång till kunskap och information som är relevant för den 

egna diagnosen 

 

 

Prioriterade frågor 2018  

Läs mer i Aktivitetsplanen 2018 – nedan ett kort utdrag 
 

Valfrågan 2018 – Rätten till rörelse 
Ökad tillgång till rehabilitering med kraven: 

 Ett statligt rehabiliteringsstöd inrättas för att ge mer resurser till landstingen/ 

 regionerna så att reumatiskt sjuka får tillgång till den rehabilitering de behöver. 

 Att landstingen och kommunerna inrättar en medicinskt ansvarig 

 rehabiliteringsansvarig, MAR. 

 Att landstingen och kommunerna satsar på rehabilitering i olika former, 

 till person efter behov 
 

Jämlik vård – oavsett var du bor i landet 
Reumatikerförbundet anser att människor med reumatisk sjukdom eller sjukdom i 
rörelseorganen ska ha tillgång till bästa möjlig vård och behandling oavsett var man bor 

i landet. Under 2018 startar Socialstyrelsen arbetet med att revidera riktlinjerna för 

rörelseorganens sjukdomar. Reumatikerförbundet deltar och följer arbetet. 
 
 

Utveckla Reumatikerförbundets hemsida och ny grafisk profil  
Reumatikerförbundet vill fortsätta utveckla hemsidan. Den 15 mars lanserades 
Reumatikerförbundets grafiska profil. I arbetet ingår ny bildbank, produktion av nya trycksaker 

och profilprodukter samt ett kit till föreningar och distrikt.   
 

 
 

Ett bra liv för alla reumatiker och 

lösningen på reumatismens gåta  
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Arbete med den långsiktiga medlemsstrategin 
Medlemsstrategin ska fungera som en röd tråd och verktyg i arbetet med att utveckla 

förbundets medlemsverksamhet. Genomföra olika medlemsvärvande insatser centralt och  

tillsammans med distrikt och föreningar. 
 

 
 

Kunskapslyft för medlemmar och förtroendevalda 
Vi fortsätter utvecklingsarbetet av Reumatikerförbundets studieverksamhet med att ta fram en 
generell studieplan och andra studieunderlag. 

 

Ökad forskning om reumatiska sjukdomar 
Reumatikerförbundet arbetar för forskning som är mångfacetterad, med tydlig patientnytta, 

vara långsiktig. 2018 är bland annat forskning kring gikt, artros, rehabiliteringsforskning 

prioriterat.   
 

Reuma Utveckling 
 Utbildar fysioterapeuter och arbetsterapeuter för att kunna undervisa - Smärtskolan 

Kunskap för livet. 
 Arrangera utbildningar för läkarstudenter, arbetsterapeuter, fysioterapeuter 

 i ledstatus i hand och handled samt fot och fotled. 

 Erbjuder telefonrådgivning   

 Arbetar för utvecklande av lättöppnade förpackning 

  

Diskutera:  
 Känner alla till organisationens grundläggande uppdrag? Om inte,  

hur kan det förankras hos flera?  

 Gör ni rätt saker eller bara saker rätt? Vem bestämmer vilka aktiviteter  

som görs och hur kopplas de till ert övergripande uppdrag? 

 

 

Varför vi finns till för våra medlemmar i distriktet/föreningen 
Ur – Medlemsstrategi Reumatikerförbundet  
 

Reflektera:  
Våra huvudsakliga uppgifter är  

 att informera om reumatiska och andra sjukdomar i rörelseorganen, friskvård och hjälpmedel  

 erbjuda en social gemenskap såväl för de med reumatiska diagnoser som mår bra och de som 

mår sämre, unga och gamla, nydiagnostiserade och de som varit med länge  

 att påverka vårdgivare, politiker och andra aktörer  

 uppfylla våra löften kring vad medlemskapet innebär  

 att bidra till och informera om forskning kring reumatism och sjukdomar i rörelseorganen  
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Varför är det viktigt att det finns ett distrikt/en förening i ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------? 

 

Våra viktigaste frågor är … 
 

 

 
------------------ 

 

 

Tack vare oss har/finns … 

 

 

 

 

Vårt mål är …   

 
 

 

 

 

Annat …  

 
 

 

 

 

 

 

Vilka frågor vill ni lyfta fram i samtal med blivande medlem?  
 

 
 

 

 

I vårt distrikt/föreningen är dessa frågor prioriterade 2018: 
 

Kunskap 

 

 
 

 

 

 

Påverkan 
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Forskning 

 

 

 

 

 

 

Stöd 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 
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2. Medlemsstrategi Reumatikerförbundet  
Antagen av Förbundsstyrelsen 7 december 2017  

 
 

Vision  
”Ett bra liv för alla reumatiker och en lösning på reumatismens gåta.”  

 

Syfte 
Medlemsstrategin är ett komplement till förbundets långsiktiga verksamhetsplan 2017-2021 som 
fastställdes på förbundsstämman i juni 2016. Den ska fungera som en röd tråd och vara ett verktyg för 
förtroendevalda och personal i arbetet med att utveckla förbundet.  
 

Det här vill vi uppnå 
 Reumatikerförbundet ska nå fler personer i grupper vi inte når idag  

och nya medlemsgrupper med erbjudande om medlemskap.  

 Våra former för aktivitet och engagemang ska vara ännu mer flexibla  
och anpassade till medlemmarnas olika önskemål.  

 Vi ska arbeta mer aktivt med att behålla medlemmar längre tid,  
oavsett var man befinner sig i livet och vilken fas av sjukdomen man befinner sig i.  

 Vårt stöd till förtroendevalda kring opinionsbildning och påverkansarbete ska bli bättre.  

 Vi vill pröva fler insamlingsmetoder och bli bättre på att förmedla resultaten  
av den forskning som vi finansierar, både till medlemmar och till allmänheten.  

 Reumatikerförbundets dialog och samverkan med medlemmarna kan utvecklas ännu mer.  

 Vi behöver bli bättre på kommunikation och att bygga relationer via sociala  
medier där många av våra målgrupper finns.  

 Vi kan bli bättre på att lyfta fram vår kunskap så att den blir tillgänglig för fler.  

 

Övergripande mål 
Verksamhetens mål för våra medlemmar enligt Verksamhetsplan 2017–2021  

 

 ökad tillgång till effektiv behandling, rehabilitering och förebyggande hälsovård  

 bättre tillgång till samhälle, arbetsmarknad och en meningsfull fritid  

 ökad tillgång till kunskap och information som är relevant för den egna diagnosen  
 

       Strategiska mål till 2021  
 Öka nettoantalet medlemmar varje år. Målsättningen är att vara  

60 000 medlemmar 2021.  

 Öka andelen aktiva medlemmar, dvs. de som deltar i aktiviteter och är  

aktiva på andra sätt.  

 Vi uppfyller vårt behov av förtroendevalda och informatörer på alla poster och nivåer.  
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Omvärlds och intressentanalys  
För att lyckas med våra mål måste vi arbeta med vår egen inställning och attityd till värvning och 

medlemsarbete. Alla förtroendevalda och anställda ska ha en välkomnande attityd och känna att de 

bidrar till att utveckla förbundet och verksamheten. Medlemsnyttan ska vara i fokus i det dagliga 

arbetet. 

 

Reflektera  
Våra huvudsakliga uppgifter är  

 att informera om reumatiska och andra sjukdomar i rörelseorganen, friskvård och 

hjälpmedel 

 erbjuda en social gemenskap såväl för de med reumatiska diagnoser som mår bra och de 
som mår sämre, unga och gamla, nydiagnosticerade och de som varit med länge 

 att påverka vårdgivare, politiker och andra aktörer 

 uppfylla våra löften kring vad medlemskapet innebär 

 att bidra till och informera om forskning kring reumatism och sjukdomar i rörelseorganen 

 

Identifiera 
Grupper vi särskilt fokuserar på är 

 De som väljer att gå ur förbundet 

 Yngre (35-55 år) 

 Personer med annan bakgrund än svensk 

 Nydiagnosticerade 

 
Vad ska göras? 
 

Attrahera  

 Målgruppsanpassning av budskap, erbjudanden och kommunikationskanaler.  

 Föreningar och disktrikt samverkar och utbyter erfarenheter i större utsträckning, och låter 
sig inspireras av varandra.  

 Vi ökar antalet gemensamma medlemsaktiviteter 

 En guldkornsbank med inspiration och tips samordnas från förbundskansliet. 

 Testa medlemskap i en digital riksförening som inte är lokalt kopplad. 
 

 Rekrytera  

 Alla engagerade i föreningar och disktrikt jobbar aktivt för att våga fråga!  
Fråga om medlemskap och fråga om engagemang. 

 Utveckla och formalisera samarbetet med Unga Reumatiker och skapa  

en rutin för övergången av medlemskapet mellan förbunden samt transitionen från  

barnreumavård till vuxenvård. 

 Hitta strategiska samarbeten med till exempel föreningar för andra etniciteter,  

med SFI, KomVux och pensionärsföreningar. 

 För att stimulera och peppa föreningar och distrikt att jobba mer med rekrytering kan man 

använda sig av tävlingar/utmärkelser för att uppmärksamma de som gör det där lilla extra. 
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 Introducera   

 Kvalitetssäkra välkomnandet in i förbundet och i förtroendemannaskapet.  

För att säkra hur vi tar om hand nya medlemmar och aktiva behöver vi ta fram  

en gemensam ”lathund” för hur vi gör.  

 Samtliga nya medlemmar ska kontaktas på telefon av sin lokalförening  

och gärna bjudas in till en särskild träff.  

 Vi frågar om man vill hjälpa till med ett ”microuppdrag”. Vad är du bra  

på/gillar du/jobbar du med?  

 Vi vågar testa nya saker och fördela ansvaret. Här fyller också  

valberedningarna en viktig funktion. 
 

 Hantera 

 Förbundskansliet ombesörjer att samtliga som inte längre betalar sin avgift kontaktas. Är de 

missnöjda och med vad? Rädda kvar dem! Skapa en rutin för detta och fördela arbetet på 

lämplig nivå i organisationen.  

 

 Aktivera 

 Vi vill ha medlemmar som är aktiva efter egen önskan och förmåga.  

 Vi accepterar medlemmar som enbart vill ha tidningen och är nöjda med det.  

 Vi är glada åt dem som kommer och som vill vara aktiva, och tar emot  
dessa på ett positivt sätt. 

 Vi erbjuder något för alla.  

 Vi vågar ha en del aktiviteter särskilt riktade till prioriterade grupper.  

 Vi vågar ändra och byta koncept som inte fungerar.  
 

 Uppföljning  

 Varje förening och distrikt blir bättre på att sätta mål för verksamheten  

och aktiviteterna och utvärderar dessa mål för att veta hur väl vi lyckas.  

 Vi utökar samarbetet inom distrikten och nationellt. 

 Halvårsvis görs en utvärdering av hur arbetet fortskrider. Denna kommuniceras  

till distrikt och föreningar. 

 En årlig medlemsundersökning för att mäta nöjdhet och nytta med mer  

genomförs och administreras via kansliet. 

 En referensgrupp bildas för att särskilt arbeta med utvärdering och uppföljning. 

 

 

 

Budget och resurser 
Medlemsarbetet samordnas från förbundskansliet i en dedikerad tjänst. Härifrån kommer både 

praktiskt stöd och inspiration. Här sköts också hanteringen av missnöjda medlemmar och de med 

bristande betalning, uppföljning och återkoppling. 
 

Budget för utbildningar och informationsinsatser etc. fastställs enligt ordinarie rutiner. 
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Medlemsvärvning – steg för steg 

Nu är det dags för att göra en plan! 
Att lyckas med en medlemsvärvningssatsning kräver, som allt annat styrelsen vill lyckas och ha 

framgång med – förberedelse med  målsättning, planering och skapa förutsättningar och 

engagemang för de som ska delta.  

 

Ur – Medlemsstrategi Reumatikerförbundet  

 Rekrytera: 

 Alla engagerade i föreningar och distrikt jobbar aktivt för att våga fråga! Fråga om medlemskap och fråga 

om engagemang.  

 Utveckla och formalisera samarbetet med Unga Reumatiker och skapa en rutin för övergången av 

medlemskapet mellan förbunden samt transitionen från barnreumavård till vuxenvård.  

 Hitta strategiska samarbeten med t.ex. föreningar för andra etniciteter, med SFI och KomVux.  

 För att stimulera och peppa föreningar och distrikt att jobba mer med rekrytering kan man använda sig av 

tävlingar/utmärkelser för att uppmärksamma de som gör det där lilla extra.  

 

Steg 1 – Hur ser det ut idag?  
Ta hjälp av medlemsstatistik och medlemsregistret. 
 
Hur har medlemsutvecklingen sett ut de senaste fem åren? Har medlemsantalet ökat, minskat, 

är oförändrat? Vilka åldersgrupper är störst, ökar, minskar?  
 
Vad tro ni att eventuell ökning eller minskning av antalet medlemmar beror på? Om ni t ex. ökat 

mycket en period - vad gjorde ni för verksamhet/rekryteringsinsats då? 

 

Vad för budget har ni att tillgå i medlemsarbetet? 
 

Hur många medlemmar vill vi ha 2021? Vad är vårt mål?  

 
Vårt mål i _____________________________ distrikt/förening är att ha _____________________________medlemmar  

 

En ökning med _____________________________ % 
 

Vad innebär ökningen i antal medlemmar per förening? I distriktet som helhet? 
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Resurser 
Att bli fler medlemmar är en prioriterad fråga i Reumatikerförbundet.  Hur syns detta i er 

budget? Finns pengar avsatta för medlemsvärvande aktiviteter? Oavsett om det är lite eller 

mycket pengar som avsätts till detta så är det viktigt att det finns i budget och att det även i den 
syns att det är en prioriterad fråga.   

 

Diskussionsfrågor: 
 Hur gör ni för att alla ska uppfatta medlemsrekrytering som en viktig fråga? 

 Hur säkerställer ni att medlemsarbetet blir en del av den löpande verksamheten? 

 Vad för budget har ni att tillgå i medlemsarbetet? 

 Vilka resurser övriga resurser har ni att tillgå? 

- Lokaler och aktörer ni kan använda er av? 
- Förtroendevalda och funktionärer? 

- Medlemmar som kan vara intresserade av detta? 

 
 

Steg 2 – Medlemsvärvning  
 

Ur – Medlemsstrategi Reumatikerförbundet  
 

Identifiera: 

Grupper vi särskilt fokuserar på är  

 De som väljer att gå ur förbundet  

 Yngre (35-55 år)  

 Personer med annan bakgrund än svensk  

 Nydiagnostiserade  
 
 
Sätt er ner och svara på de här frågorna:  

  

Varför vill ni få fler medlemmar? Vad är största vinsten för  

ert distrikt er förening med fler medlemmar? 
 

 

 

 

 

 

Hur analyserar ni vilka som är era potentiella medlemmar och hur når ni dem? 
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Någon särskild målgrupp medlemmar ni vill rekrytera? Motivera varför 
  
Vad vill ni nå för målgrupper hos er? Vill ni få fler yngre medlemmar? Vill ni få fler medlemmar 

med annan etnisk bakgrund? Vill ni få fler medlemmar med en viss diagnos? Vill ni få fler 
närstående, föräldrar som medlemmar? 

 

Vi vill nå målgrupp:                                                                                                                                                                                                                                                                     

Den är viktig för att: _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vi vill nå målgrupp: _______________________________________________________________________________________________ 

Den är viktig för att: _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vi vill nå målgrupp: _______________________________________________________________________________________________ 

 

Den är viktig för att: _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Återrekrytering av medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift  

Hantera  

 Förbundskansliet ombesörjer att samtliga som inte längre betalar sin avgift kontaktas. Är de missnöjda och 

med vad? Rädda kvar dem! Skapa en rutin för detta och fördela arbetet på lämplig nivå i organisationen.  

  
Återrekrytering av medlemmar som ej betalt (dvs ej de som aktivt begärt utträde) är också ett 

sätt att få fler medlemmar. Erfarenhet visar att ju snabbare man tar kontakt när en medlem inte 

betalat sin medlemsavgift desto större effekt har kontakten. Många väljer att vara kvar som 
betalande medlemmar efter en personlig kontakt därför att man vid kontakten förklarat värdet 

och nyttan med att vara medlem. Om medlemmen trots allt väljer att gå ur ska det vara med en 

så positiv bild att de blir goda ambassadörer för föreningen.  

  

 

Vad vet ni om de som valt att lämna föreningen?  
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Vad är de vanligaste orsakerna till utträde?   

 

 

 

 

 
 

 
Finns det rutiner för hur ni samlar in och återkopplar kritiska synpunkter och missnöje?  

Tackar ni dem som klagat på er verksamhet? 
 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

 
 16 

Steg 3 – Hur når vi ut till våra målgrupper som vi vill 

rekrytera?  
  

Ur – Medlemsstrategi Reumatikerförbundet  
 

Vad ska göras 

Attrahera:  

- Målgruppsanpassning av budskap, erbjudanden och kommunikationskanaler.  

- Föreningar och distrikt samverkar och utbyter erfarenheter i större utsträckning, och låter sig inspireras 

av varandra.  

- Vi ökar antalet gemensamma medlemsaktiviteter  

- En guldkornsbank med inspiration och tips samordnas från förbundskansliet.  

- Testa medlemskap i en digital riksförening som inte är lokalt kopplad.  

 

Vet ni vem som efterfrågar vad bland era medlemmar? Vilka metoder använder ni er av för att ta 
reda på det? Hur förpackar ni era budskap så att de attraherar rätt personer? Vilka kanaler 

använder ni er av? Hur säkerställer ni att ni når ut till dem ni vill? 

 

 Behöver ni lyfta någon/några särskilda frågor vid rekryteringen? 

 

 

 

 

 
 

 Planera någon välkomstaktivitet ni kan erbjuda dessa medlemmar att ta del av efter att 
de blivit medlemmar?  

 

 

 

 

 

 

Medlemsrekryterande aktiviteter 
 

Det finns egentligen obegränsade möjligheter på hur och var ni kan värva, men några förslag är 
t.ex. att besöka vårdcentraler, dela ut flyers på stan eller varför inte ställa upp ett par rollups och 

stå på en plats där många befinner sig, t.ex. köpcentrum. Ett annat tips är att vara med på olika 

saker som händer där ni bor, t.ex. mässor, marknader eller andra aktiviteter. Sprid också info 
om att ni finns och vad ni gör på sociala medier - att sprida och skriva på förbundets Facebook-

grupp kan vara ett bra sätt. Passa även på att prata mer era vänner – ibland finns nya 

medlemmar närmare än ni tror!  
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Tips på aktiviteter:  

• Öppna föreläsningar  

• ”Pröva på” – gympa/vattengympa/handträning etc. 

• ”Pröva på” – hantverk, kulturverksamhet, cirkel etc. 
• Torgmöten  

• Informationsbord  

• Dela ut broschyrer utanför, till exempel, apotek  
• Julmarknader/vanliga knallemarknader  

• Loppisar  

• Gallerior  
• Biografer  

• Busstationer  

• Tågstationer  

• Mässor  
• Utanför olika former av träningsanläggningar som, till exempel, ”Friskis och Svettis”  

• Entréhallar på större sjukhus  

• Bondens marknad på hösten  
 

Tänk på att kontrollera om det krävs tillstånd från polisen och myndigheter, med flera, för att 

hålla till på den offentliga platsen. 
 
 

Vilka idéer på aktiviteter har ni? Bara fantasin sätter gränser.  

”Våga tänka utanför boxen”! 

Ett sätt att komma i gång med förslag på idéer är att alla får fem lappar var där man skriver ned 

sina förslag, ett på varje lapp - våga vara ”lite crazy”. Ni turas sen om att dra en lapp och läsa 

upp förslaget. Gå en runda där alla försöker att hitta på argument på varför just detta förslag 
skulle vara en bra idé, hur det skulle kunna genomföras. När alla lappar är lästa kan ni prioritera 

de förslag ni tycker var roligast, kan ge flest medlemmar, nå ut till flest, känns möjligt att 

genomföra etc.  
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Planera aktiviteter 

 Aktivitet för rekrytering? Var ska ni rekrytera? Bestäm er för några aktiviteter för att nå 

era nya medlemmar och planera in när ni ska genomföra dem. 

 
Var:  _________________________________________________________________________________________________________________                      

 

Hur: _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Var: _________________________________________________________________________________________________________________  

 

Hur: _________________________________________________________________________________________________________________   
 

Var: _________________________________________________________________________________________________________________   

 

Hur: _________________________________________________________________________________________________________________ 
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Steg 4  

– Alla behövs, för att nå ut till nya medlemmar och nya 

målgrupper! 
 
Att vara medlemsrekryterare är inte något som bara någon gör någon gång, det är inte något 
som någon annan gör, utan det är allas vår uppgift och vårt ansvar att erbjuda fler medlemskap 

till vår gemenskap och i vårt förbund. 

 
”För att lyckas med våra mål måste vi arbeta med vår egen inställning och attityd till värvning och 
medlemsarbete. Alla förtroendevalda och anställda ska ha en välkomnande attityd och känna att de 
bidrar till att utveckla förbundet och verksamheten. Medlemsnyttan ska vara i fokus i det dagliga 
arbetet.” – ur Medlemsstrategin 
 

Hur kan vi i vårt distrikt/förening få en samsyn kring allas ansvar för medlemsrekrytering? 

Ser alla i organisationen det som en naturlig del av sitt uppdrag att rekrytera fler medlemmar? 

Hur kan vi alla ta tillvara på rekryteringsmöjligheter i vardagen? Vad behöver göras för att ge alla 
de bästa förutsättningarna? Hur belönar vi och uppmärksammar framgångar i detta arbete? 

 

 

 

 

 

 
 
Ta hjälp av befintliga medlemmar  
När ni skickar brev till medlemmarna om ett kommande möte kan ni, till exempel, erbjuda att 

om man tar med en bekant till mötet som ännu inte är medlem i Reumatikerförbundet, så får 

man en gåva.  
 
Fler förslag 
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Medlemmar med annan etnisk bakgrund 
Reumatiska sjukdomar är lika vanliga bland infödda svenskar som nya. Här har vi många 

potentiella medlemmar. En av Sveriges styrkor är att vi haft föreningsfrihet i många år. Mycket i 

vårt land bygger på ett ideellt föreningsengagemang. För många som inte är infödda svenskar är 
detta inte en naturlig förekomst, eftersom det i många andra länder inte förekommer ideellt 

föreningsengagemang. Vid rekrytering är det bra att förutom att lyfta viktiga frågor och 

argument för medlemskap även berätta  vad det innebär att vara med i en förening som vår. - Ett 
bra tips är att kontakta lokala etniska föreningar och se om ni kan få komma och informera om 

att ni finns och vad ni kan erbjuda. 
 
Övriga förslag 
 

 

 

 

 

 

Samverkan 
Det finns många gånger fördelar i att samverka mellan föreningar och distrikt kring 

gemensamma aktiviteter. 
 
Hur kan vi inom distriktet gemensamt samverka kring medlemsvärvande aktiviteter? 

 

 

 

 

 

 

Hur kan vi som förening gentemot förening samverka kring medlemsvärvande aktiviteter? 
 

 

 

 

Att nå ut till potentiella medlemmar är även en utmaning som andra föreningar och 

organisationer, utanför Reumatikerförbundet står inför. Funktionshinderföreningar, 

pensionärsorganisationer, studieförbund, idrottsorganisationer, fackliga organisationer, etniska 

föreningar, etc.  

 

Eventuella samarbetspartners, utanför Reumatikerförbundet? 
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Steg 5 – Att synas 
 
Hur ska rekryteringen gå till? Annonser i tidningar, aktiviteter på sociala medier? 

 

– Hemsidan 
Vi vet att många söker information via nätet. En del av medlemsrekryteringen är att allmänheten 

har kännedom om reumatikerföreningen och dess verksamhet. Föreningens hemsida är en 

viktig plats där vi kan presentera all fantastisk verksamhet som vi erbjuder. 
 

– Social media 
Många människor rör sig i social media, Facebook, Instagram etc. Ert distrikt eller er förening 

kan ha en egen Facebooksida eller motsvarande. Det finns också många sidor, grupper och 
andra gemenskaper i social media där frågor om reumatiska sjukdomar och besvär kan 

diskuteras. Med ett aktivt deltagande i dessa diskussioner kan ni svara på frågor och ge kunskap 

och stöd för potentiella medlemmar och nya målgrupper, i samband med det har ni en chans att 
rekrytera dessa till ett medlemskap i förbundet! I detta arbete kan många av våra medlemmar 

bidra. 

 

– Lokaltidningen  
Figurera i lokaltidningen med insändare, annonser (finns ibland gratis utrymme för föreningar) 

och artiklar.  

 
– Väntrum  

Försök att upparbeta en god kontakt med vårdcentralen och reumatologen. Där kan ni ha 

aktuella foldrar i väntrummet. Eller göra iordning ett kuvert med information om hur man kan få 

kontakt med er, broschyrer etc som ni ber läkaren/Sköterskan ge till nya patienter.  Tänk på all 

personal så som kuratorer, sköterskor, arbetsterapeuter med flera. 

 
– Profilmaterial, broschyrer mm att beställa från Reumatikerförbundets webbshop 

På ”reumatiker.se” kan du beställa profilprodukter och material inför medlemsvärvningen.  

 
– Utställningsutrustning (förslag) 

 1 st lättviktsbord, hopfällbart  

 Duk till bordet  

 2-3 st rollups  

 Handstyrkemaskinen GRIPIT  

 Profilkläder till funktionärerna till exempel t-shirt/piké, väst etc.  

 Tidnings/broschyrställ 

 Bärbar dator, läsplatta eller smart mobil uppkopplad till vår hemsida alternativt inloggad 

på vårt medlemsregister  
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– Fler förslag 
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Steg 6 – Att stötta medlemsvärvare 

 
Inför medlemsvärvande aktiviteter, samla en grupp av intresserade medlemmar, 

förtroendevalda och övriga, som vill jobba med medlemsvärvning. Peppa varandra! 

Se till att de som rekryterar är insatta i vad som ingår i ett medlemskap hos Reumatikerförbun-

det samt att de har en allmän kunskap om vad Reumatikerförbundet står och jobbar för. För om 

man inte känner till vad som ingår och vad vi jobbar med blir det väldigt svårt att ”sälja” in ett 

medlemskap på presumtiva nya medlemmar. 

 

Argument för medlemskap - Hur man blir medlem    

 
Goda skäl att bli medlem 
Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra i liknande 
situation. I medlemskapet ingår dessutom en mängd olika förmåner, bland annat aktiviteter och 

föreläsningar. Som medlem i Reumatikerförbundet får du kunskap om din diagnos och håller 

dig informerad om den senaste forskningen. Samtidigt stödjer du arbetet med att förbättra 

villkoren för alla reumatiker. Du får även råd, stöd och möjlighet att träffa andra i liknande 
situation. Som medlem i Reumatikerförbundet får du löpande information och tips om vad du 

kan göra för att må bättre.  Bli medlem du också – de goda skälen är många! Ansök om 

medlemskap via vår webbplats: reumatiker.se. 
 

För en god sak 
Genom att bli medlem stödjer du vår vision – ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på 

reumatismens gåta. Det finns så oerhört mycket att göra! Inte minst behöver politiker och andra 
beslutsfattare på alla nivåer i samhället kunskap och information om reumatism och hur 

verkligheten ser ut för reumatiker. 

 

I gott sällskap 
Vårt rika föreningsliv erbjuder roliga aktiviteter och intressanta föreläsningar där du kan lära dig 

mer om din diagnos. Som medlem i någon av våra lokal-föreningar kan du ta del av olika fysiska 
aktiviteter som är anpassade för dig, t ex bassängträning. Du får träffa andra i liknande situation 

och möjlighet att utbyta erfarenheter. Här kan du umgås på sätt som passar dig – på webben 

eller fysiskt – med andra som vet hur det är att leva med reumatism, eller som närstående till 
någon med en diagnos. 

 

Reumatikervärlden – en tidning som angår dig 
Som medlem får du vår medlemstidning Reumatikervärlden, med vårdnyheter, 5  

temafördjupningar och reportage om forskning, samhällspolitik, Reumatiker-förbundets arbete 

och intressanta personporträtt. Du får också konkreta tips för en hälsosam livsstil.  
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Rabatter och förmåner  
Reumatikerförbundets medlemmar har tillgång till en rad förmånliga erbjudanden, såsom 

rabatter på resor, hotell och produkter hos olika företag. Läs mer på reumatiker.se eller 

kontakta din lokala förening. 
 

 

Bli medlem  
Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra i liknande 

situation. I medlemskapet ingår dessutom en mängd olika förmåner, bland annat aktiviteter och 

föreläsningar samt vår medlemstidning Reumatikervärlden direkt hem i brevlådan. Bli medlem 
på reumatiker.se.  
 

Bara 21 kronor/månad  
För bara 21 kronor i månaden eller 250 kronor per år stödjer du vår viktiga verksamhet och får 
själv ta del av samtliga medlemsförmåner. Läs mer på reumatiker.se. Du kan välja hur du vill 

betala medlemsavgiften – årsvis med inbetalningskort, direktbetalning via webben eller 

månadsvis via autogiro. 
 

Aktuella medlemsavgifter  
250 kronor för en person 350 för hushåll med två medlemmar 400 för hushåll med tre eller fler 

medlemmar. 
 

Välkommen!  
Bli medlem på reumatiker.se. 
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Steg 7 – Välkomna nya medlemmar 

Vår kultur är öppen och respektfull 
 

Vår kultur kännetecknas av att vi möter varandra med öppenhet, värme och ömsesidig respekt. 

Det skapar tillit och en miljö där både medlemmarna och organisationen kan växa. 

  
Ur – Medlemsstrategi Reumatikerförbundet  
 

Introducera  

 Kvalitetssäkra välkomnandet in i förbundet och i förtroendemannaskapet. För att säkra hur vi tar om 

hand nya medlemmar och aktiva behöver vi ta fram en gemensam ”lathund” för hur vi gör.  

 Samtliga nya medlemmar ska kontaktas på telefon av sin lokalförening och gärna bjudas in till en 

särskild träff.  

 Vi frågar om man vill hjälpa till med ett ”microuppdrag”. Vad är du bra på/gillar du/jobbar du med?  

 Vi vågar testa nya saker och fördela ansvaret. Här fyller också valberedningarna en viktig funktion.  

 

Aktivera  

 Vi vill ha medlemmar som är aktiva efter egen önskan och förmåga.  

 Vi accepterar medlemmar som enbart vill ha tidningen och är nöjda med det.  

 Vi är glada åt dem som kommer och som vill vara aktiva, och tar emot dessa på ett positivt sätt.  

 Vi erbjuder något för alla.  

 Vi vågar ha en del aktiviteter särskilt riktade till prioriterade grupper.  

 Vi vågar ändra och byta koncept som inte fungerar. 

 

Hur vi välkomnar nya medlemmar 

 

Hur tar ni hand om nya medlemmar så att de känner sig välkomna? Plan för välkomnande? 

 

 

 

 

 

 
Hur tar ni kontakt med nya medlemmar? Telefon, brev, e-post? 
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Någon som är ansvarig för att hälsa nya medlemmar  

välkomna på möten och aktiviteter? 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter för nya medlemmar, t.ex. träff för nya medlemmar, presentation av föreningen och 

verksamheten. Diskussion om de nya medlemmarnas förväntningar med sitt medlemskap? 

 

 

 

 

 
 

Aktiva medlemmar 

Hur uppmuntrar ni medlemmar att aktivera sig?  

Kan man engagera sig även om man har lite tid? 
 

 

 

 

 
Är det roligt att vara aktiv i er förening? 
 

 

 

 

 
Hur formulerar ni era uppdrag så att de blir tydliga och avgränsade? 

 

 

 

Vad är ett ”microuppdrag” i er förening/distrikt? 
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Steg 8 – Utvärdering 

En del i ett aktivt medlemsstrategiarbete är att löpande utvärdera sina insatser, aktiviteter och 

mål. På det sättet kan vi och organisationen lära oss vad som fungerar bra och mindre bra. 

 

Vad har gått bra? 
 

 

 

 

 

 

Vad var roligast? Vad var mest utmanande?  
 

 

 

 

 

 

Hur kan vi göra mer och bättre till nästa gång? 
 

 

 

 

 

 

Hur dokumenterar vi vårt resultat till nästa planering, till nästa aktivitet? 
 

 

 

 

 
 

Hur belönar vi och uppmärksammar framgångar i detta arbete? 
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”Lika viktigt som det är att hela tiden rekrytera nya medlemmar 

är det att se till att medlemmarna stannar kvar, att de känner 

nytta och glädje av medlemskapet”. 


