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Hur kan folkrörelser bli bättre på att skapa  
ett framgångsrikt arrangemang? 
Den frågan fick Medlemsutveckling och här kan du ta del av några av våra reflektioner! 
 
Skrivet av Angeli Sjöström, samhällsentreprenör, grundare till Medlemsutveckling.se 
Utbildare, processledare och moderator. Angeli leder ofta storgruppsmöten och interaktiva dialoger 
genom metoder som cafépedagogik, Open Space och Påverkanstorg.  
 

”Arrangemanget ska bidra till att organisationen rekryterar, behåller och 
engagerar fler medlemmar” 
 
Hur länge och på vilket sätt har du engagerat dig/arbetat inom folkbildningen? 
Jag har engagerat mig så länge jag kan minnas i elevråd, studentkårer, kommunpolitik, hundklubbar 
och fackförbund. Idag är jag entreprenör och stöttar ideella organisationer som vill arbeta med 
annorlunda mötesmetoder på årsmöten eller i utvecklingsprocesser. Mitt fokus är alltid att 
arrangemanget ska bidra till att organisationen rekryterar, behåller och engagerar fler medlemmar.  
 

”Min pappa sa alltid att det är en myt att äldre inte är intresserade av ungas 
åsikter. Kanske är det därför jag alltid har utgått från att det jag har att säga är 
intressant för andra.” 
 
Beskriv det första ”arrangörsminnet” du kommer att tänka på. 
Pappa tog med mig på alla möjliga föreningsmöten när jag var ung. Det kunde vara till LRF, 
demonstrationer, kommunmöten eller insatser i valrörelser. Jag minns det som att vi alltid satt i 
enkla rum, med en torr kaka till kaffet, där en massa gamla människor pratade om saker som jag inte 
riktigt förstod. Men det var mysigt på något sätt. Det kändes som om det som gjordes i de där 
rummen var viktigt. Det var där mitt intresse för demokrati och inflytande väcktes. Min pappa sa 
alltid att det är en myt att äldre inte är intresserade av ungas åsikter. Kanske är det därför jag alltid 
har utgått från att det jag har att säga är intressant för andra.  
 
Vilket är ditt värsta minne?  
Alla traditionella årsmöten, där samma individer kommer till tals om och om igen, medan den stora 
massan av deltagare inte blir hörda. Vilket slöseri på kompetens och idéer! Och sedan undrar samma 
organisationer varför bara samma personer alltid kommer och varför inte fler engagerar sig.  
 

”Vanligaste misstaget är att olika grupper talar om varandra  
istället för med varandra. ” 
 
Vad är det som går fel på så många möten? 
Det kan handla om talarutrymme, könsroller och brist på ungas inflytande. När det gäller 
generationsfrågan är problemet ofta att formerna för möten inte alltid passar unga. Sedan talar olika 
generationer ibland olika språk. Som samhällsentreprenör handlar mina uppdrag idag ofta om att 
vara en brygga mellan de där olika världarna ute i ideella organisationer. Vanligaste misstaget är att 
olika grupper talar om varandra istället för med varandra.  
 



Beskriv ett arrangemang som du tycker gått bra?  
Jag processledde nyligen ett årsmöte med 200 personer genom att använda metoden Påverkanstorg. 
Det var bland det roligaste jag gjort. Det är en fantastisk metod för att få alla i rummet att bli 
medskapare av en förenings verksamhet. I utvärderingen skrev folk saker som att ”För en gångs skull 
behövde jag inte somna” och ”Jag visste inte att jag hade så mycket åsikter”.  
 

”Ha många pauser. Det är alltid i kaffekön som de bästa idéerna utbyts!” 
 
Om man är en förening och ska ha ett arrangemang, hur kan man bäst väva in 
medlemsrekrytering? 
Det är alldeles för vanligt att organisationer missar möjligheten till att rekrytera och engagera 
människor under sina arrangemang. Men bra arrangemang kan i sig vara nyckeln till att både behålla 
och rekrytera medlemmar. Tänk i stegen innan, under och efter. Innan arrangemanget handlar det 
om att bjuda in brett, involvera de befintliga medlemmar och fråga målgruppen vad de förväntar sig. 
Glöm inte att se över så att formerna är interaktiva, att de som är på scen har en mångfald och att ni 
avsätter mycket tid för fika och diskussioner. Det är alltid i kaffekön som de bästa idéerna utbyts! 
Se till att bjuda in så många olika sorters medlemmar som möjligt till eventet, på så sätt kommer det 
att bli en bra dynamik under dagen.  
 

”Forma stationer för upplevelser i det fysiska rummet.” 
 
Under arrangemanget tycker jag att föreningar ska tänka mer i former av dialog och medskapande. 
Använd dem som ändå är på plats! Skapa speakers corners, fråga dem om feedback, be dem lösa 
riktiga problem och forma olika stationer och upplevelser i det fysiska rummet.  
 
Efter ett arrangemang missar många föreningar att följa upp. Det är ju nu arbetet börjar! Ring upp de 
som var med, fråga vad de tyckte, undersök om de vill engagera sig i något framöver eller om de vill 
göra ett eget – kanske ännu bättre- arrangemang på egen hand men med organisationen som 
partner. Se till att er förening blir plattformen för de idéer som kom upp under träffen.   
 
Har du några skräckexempel på arrangörskap? 
Det är en klassiker att föreningar sitter på sitt årsmöte och pratar om hur trist det är att det alltid är 
samma personer som kommer.  Och det trots att det sitter en eller två nya i rummet! Även om det 
bara är en person, så glömmer föreningsrepresentanterna bort att just den personen kanske är 
morgondagens ordförande eller nyckelperson. Så istället för att marknadsföra organisationen och 
fråga den nya deltagaren vad den vill göra och vilka idéer den bär på, så ramlar man istället ner i 
fallgropen att prata om det som man alltid pratar om.  
 

”Gränsen mellan de som arrangerar och de som är mottagare av ett 
arrangemang suddas ut. Vi kommer bli medskapare allihop.”  
 
Hur engagerar man ideella när man själv är ideell? 
Det här kommer bli allt vanligare. Att gränsen mellan de som arrangerar och de som är mottagare av 
ett arrangemang suddas ut. Vi kommer bli medskapare allihop i en allt större utsträckning. Och det är 
något bra. Vi kan äga arrangemanget tillsammans. Jag älskar koncept som Open Space, 
Påverkanstorg och Unconferences. Där sätter alla agendan tillsammans och alla har också ett 
gemensamt ansvar för att träffen blir bra.  
 



Hur får du så många som möjligt att komma på ditt arrangemang? 
Det här är nyckeln till ett lyckat arrangemang. Det är inte svårt att göra fantastiska arrangemang med 
fantastiska talare och fantastiska ämnen. Det svåra är att få folk att komma. Så bygg in en 
marknadsföringsstrategi i god tid. Hur ska ni nå nyckelpersoner (ta alltid kontakt med dem 
personligen) och den stora massan. Hur når ni ut genom sociala medier, vilka andra organisationer 
kan marknadsföra ert event åt er. Hur ser ni till att arrangemanget blir en snackis? 
  
Vad krävs av ledarskapet för att lyckas? 
Demokratiska mötesformer ska inte blandas ihop med ledarlösa eller flummiga mötesformer. 
Tvärtom ställer de stora krav på ledarskapet; ledarna måste förankra processen, ha ett tydligt mål, 
dela med sig av makten och skapa förutsättningar för långsiktighet.  
 

”Skapa unika kombinationer. Tänk nykterhetsrörelsen och Systembolaget, eller 
pannkakskyrkan som flyttade ut sin verksamhet i parkerna.” 
 
Vilket är ditt bästa framgångstips? 
Samverka med andra. Identifiera vilka andra organisationer som vill uppnå samma sak som er och gör 
saker tillsammans. Ni slipper uppfinna hjulet, ni slipper konkurrera och ni når dubbelt så många. Det 
blir dessutom roligare om olika sorters människor kommer in i samma rum. Skapa gärna oväntade 
kombinationer. Tänk nykterhetsrörelsen och Systembolaget, eller pannkakskyrkan som flyttade ut sin 
verksamhet i parkerna på helgerna där de gräddade pannkakor till ungdomarna. Sedan är ett enkelt 
framgångstips att börja hjälpa andra. Om ni medverkar på andra arrangemang och hjälper dem att 
sprida sina inbjudningar, kommer ni ha en hel arme som vill hjälpa er den dagen ni behöver det.  
 
 
 
Läs mer om Medlemsutveckling på  
www.medlemsutveckling.se  
eller besök vår sida på facebook! 


