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Vad vi ska prata om...

 Att skapa rekrytering, till skillnad från att hoppas på att få nya medlemmar
 En medveten och genomtänkt process från början till ”slut”
 Rekrytering till befintliga verksamheter
 Att ta ansvar för andras utveckling

Vad vi troligen inte kommer prata om...
 Skapande av nya grupper
 Rekrytering till specifika uppdrag
 Intern rekrytering



Varför arbetar människor ideellt?

 För att det är viktigt / för att verksamhetens resultat är viktiga

 För att man är intresserad av frågorna och vill dela sitt intresse med andra 
likasinnade

 För att det ger tillfredsställelse att göra något som är bra/gott

 För att det är roligt, intressant eller utmanande



Hur gick DU med i Amnesty?

1. Vem tog kontakten/initiativet?

2. Hur var din ”startsträcka”? Lätt/svår? Trevlig/otrevlig?

3. När blev du en drivande medlem i din grupp (till skillnad från deltagande)?

4. Vilka personer var viktiga för din utveckling. Vad gjorde de konkret? 



Varför vill människor arbeta just i Amnesty?

Plats 1000 typ: För att de delar visionen i Amnestys stadgar om att ”De mänskliga 
rättigheterna ska gälla alla, alltid.”

5. För att Amnesty varit synliga i deras tillvaro, lokalt, i media eller via annonser/affischer.
4. För att de berörts av en enskild fråga eller ett enskilt människoöde.
3. För att de är intresserade av mänskliga rättigheter.
2. För att de tycker Amnesty verkar göra något som är viktigt.

1. För att de blev tillfrågade.



Medlemsutveckling

                                   6. Leda (position)

                            5. Påverka (organisation)

                     4. Vara delaktig (tillhörighet / sociala faktorer)

              3. Agera själv (stöd, instruktion, utbildning)

       2. Hjälpa till (fokus på uppgift)

1. Intresserad (fokus på sakfrågor)



Fyra faser

 Utåtriktat arbete
1. Hur syns ni? Vilka aktiviteter skapar intresse hos andra?
2. Hur frågar ni folk om de vill vara med?
 Kontakt med intresserade
3. Hur lätt är det att kontakta er? Vem är kontaktperson?
4. Hur sköts kontakten med dem som är intresserade? Finns etablerade rutiner?
 Introduktion / grundutbildning
5. Vilket stöd erbjuder ni nya medlemmar innan de kommer in i er verksamhet?
6. Det första mötet, den första uppgiften, handledning/stöd/uppföljning, utvärdering
 Utveckling
7. Hur visar ni nya medlemmar förtroende och att de tillhör gruppen?
8. Utbildningar, möten, träffar – vikten av att lära känna andra



FIRO: 
Fundamental Interpersonal Relations Orientations 

Fas Tillhörighetsfas Rollsökningsfas Öppenhetsfas

Stämning "Forming" "Storming" "Performing"

Ledarskap Styra Leda Stödja

Viktigt Att skratta
Att ha trevligt
Att alla syns
Att tycka om varandra

Att tycka
Att diskutera
Struktur / form
Position / uppgift

Att göra / effektivitet
Att tycka olika
Arbetsfördelning
Tillit / lojalitet



Ett föredömligt exempel

 Kampanjgrupp: Utåtriktade aktiviteter, samlar upp intresse på listor
 Lokal nya medlemmar-ansvarig (eller helst två)
 Standardbrev via e-post (omedelbart), samtal per telefon
 Introduktionsutbildning / rekryteringsmöte
 ”Dubbelförmedlad” kontaktinformation till lämplig grupp
  Träff innan gruppens första möte, introduktionsmaterial om gruppen, ”fadder”
 En standarduppgift för nya medlemmar (initiering...)
 En ”kampanjuppgift” ihop med en etablerad medlem
 Standardiserat uppföljningssamtal 
 Tydlig roll i gruppen
 Deltagande på utbildning / distriktsmöte / aktivistseminarium / årsmöte etc
 Uppdrag vid sidan av gruppen
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