
Manual för medlemsvärvning



BLI MEDLEM I SFP!
– ETT TVÅSPRÅKIGT 
OCH FRISINNAT FINLAND 
BEHÖVER DIG

Vem skall värva?
Alla kan värva! Vi kan vara stolta över vårt parti, SFP. 
Därför kan vi alla marknadsföra partiet och säga:  
”Jag är medlem i SFP, är du? Om inte, borde du  
inte bli?”. 

Vem skall värvas?
Vänner, familjen, bekanta, obekanta, unga, gamla, alla. 
Det lönar sig säkert att börja med dem man känner.

Var?
På alla ställen där vi träffar folk.

Vi ska ge möjligheter för människor att bli medlem 
i SFP. Medlemsvärvningskort kan man ha med 
överallt, på alla evenemang där det finns potential för 
blivande medlemmar, om så och endast en medlem. 
www.sfp.fi har även ”Bli medlem”-formulär som vi alla 
kan marknadsföra.

Medlemsvärvningen kan vi göra alla dagar på året!



Hur gör vi när vi värvar nya medlemmar?
Att värva medlemmar kan vi göra på många sätt. Ett 
bra sätt är att var och en värvar sin släkt, sina vänner 
och bekanta.
• Gör det när det känns naturligt, inled diskussioner 

om samhällsfrågor.
• Handplockning, hur är det med dina grannar, 

vänkretsen?
• Starta ett samtal, försiktigt, fråga nyfiket vad 

personen/personerna tycker om vårt samhälle och 
SFP.

• Om samtalet känns bra så kan Du säga tex: 
”Vi tycker ju likadant, har du tänkt på att bli 
medlem i SFP?”

• Avsluta med att tacka för ett trevligt samtal eller 
goda synpunkter, de hjälper oss också.

• Kom ihåg att vara artig och låt dig inte 
provoceras! Du är SFP i den potentiella nya 
medlemmens ögon.

• Viktigt att du antecknar den nya medlemmens 
namn, adress, epost, telefonnummer och födelseår.

Alla SFP-medlemmar väljer själv hur aktiv hen vill vara. 
Alla insatser är välkomna, både aktiva och stödande 
medlemmar behövs.

Vänner och bekanta tar eventuellt slut. Vad gör vi sen? 
Det finns många sätt, exempelvis:
• värvning vid politisk kampanj
• medlemsvärvningsbrev
• telefonkampanj
• värva på olika tillställningar
• kampanj på social media

Kom ihåg att allt material som delas ut i värvningskam-
panjen skall ha en stilig layout och vara representativt. 
Med ”klottrigt”, oproffsigt material lockar vi inte nya 
medlemmar.

Om vi i medlemsvärvningskampanjen använder 
följebrev, får de gärna vara personliga och målgrupps-
inriktade. Vi kan gärna nämna något trevligt större 
evenemang som är på gång inom organisationen.

Vad får du som medlem i SFP?
Det är väldigt viktigt att vi då och då stannar upp och 
kritiskt begrundar vad vi har att erbjuda våra medlem-
mar. Vi har otroligt mycket att erbjuda dem även om vi 
inte alltid är riktigt medvetna om det.
• Du kan värna om det finlandssvenska
• Du har möjlighet att delta i seminarier
• Du får aktuell politisk information
• Du kan påverka beslutsfattandet och utvecklingen  

i din kommun



• Du kan påverka SFP:s politik och vårt samhälle
• Du kan kandidera i val
• Du får en möjlighet att göra karriär inom SFP
• Du får nya kunskaper och färdigheter
• Du blir en del av ett nätverk, Du får samhörighet
• Du får organisationserfarenheter
• Du får Medborgarbladet (4 ggr/år)
• Du får nyhetsbrev per epost kontinuerligt

Framförallt:
Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och 
frisinnat Finland som är öppet och tolerant och där 
individens frihet, men också ansvar, är i centrum.

Vad kan vi i SFP erbjuda?
Vad erbjuder Svenska folkpartiet? Varför ska man bli 
medlem? Vilken nytta har man av att vara medlem? 
Dessa är frågor som ställs ofta och som vi måste bli 
bättre på att svara. Svar och resultat finns och motive-
ringar är många.

Det svenska språket är vårt kitt – med andra ord ser-
vice på modersmålet och svenska lösningar jämsides 
med finska. Naturligtvis är lösningarna olika beroende 
på språkförhållandena i kommunerna. Lika naturligt är 
det att Svenska folkpartiets politiker i alla kommuner 
inte är i majoritet (tyvärr) och samarbetar med andra 

partier för att nå resultat. Därför är det viktigt att vi 
lokalt också engagerar oss i frågor som inte betraktas 
som s.k. svenska frågor. Detta gör också våra riks-
dagsledamöter. Exempelvis skatter, promillegränser, 
markplanering och miljöfrågor.

Vi skall lära oss att berätta om vad vi åstadkommit – i 
synnerhet på lokalt plan där människorna följer med 
hur fullmäktiges och nämndernas beslut påverkar 
vår vardag. Oftast gäller det skolor, dagis, hälsovård, 
avfallshantering och åldringsvård. Lokalavdelningarna 
får gärna hjälpa till att plocka fram SFP-resultat från 
den egna kommunen och kretsen – resultat som både 
du och vi andra kan använda för att marknadsföra 
partiet. 

Att diskutera politik eller samhälle, framför allt med-
lemskap i ett parti, är inte alltid så lätt. Många uppfat-
tar politik som något negativt, eller som en mycket 
privat sak. Därför skall vi inte fortsätta en diskussion 
som känns olustig.

Nedan följer en återgivning av ett samtal mellan en 
värvande och en icke medlem. Situationer ser mycket 
olika ut, men kanske denna diskussion i alla fall kan ge 
några idéer om hur vi kan gå till väga.



PRATMANUAL – en liten 
ledtråd på vägen

Denna text nedan är konstruerad för att kunna ge dig 
idéer för vad vi kan nämna när vi talar med presumtiva 
medlemmar. Givetvis är detta bara en bas, som du själv 
ska anpassa efter dig och din omgivning.

DU: … är DU intresserad av samhällsfrågor? Själv 
tycker jag att det är enormt viktigt att försöka förbättra 
ett samhälle man inte är nöjd med… Vem ska annars 
göra det om inte jag?

NY: Hur ska jag kunna påverka dem när de inte lyss-
nar?

DU: Vi kan ju inte förvänta oss att det händer saker 
utan att vi gör den minsta insats. Vi har ju inte så myck-
et att klaga på om vi inget gör själv.

Att aktivera sig tar lite tid och också av förtroendeval-
da och aktiva krävs det mycket.

NY: I alla fall känns det som om pengarna och makten 
avgör.

DU: Jag tror nog att ALLA aktiva inom SFP har samhäl-
lets bästa i sitt intresse, samt sina väljare såklart. Målet 
är att arbeta för en bättre värld och ett bättre samhälle. 
Det låter kanske som en klyscha.

Kom med och gör SFP till vad DU vill!
DU: SFP är en kommunikationskanal som inte finns 
någon annanstans.

NY: Men SFP kör ju inte… (sådan politik; miljö, jord-
bruk eller företagande etc)

DU: SFP försöker fungera som grund för ett allmänt 
gott samhälle, som beaktar alla, inte bara den enskil-
da individen. Samtidigt vill vi också ge individer en 
chans att bestämma själv.

Det är klart att SFP har ett huvudmål, nämligen att be-
vara språket, men vi kör andra politiska frågor också. 
SFP:s linje brukar kallas socialliberal.

NY: Men SFP har ingen klar linje, bara språket.

DU: SFP har en politisk linje som skall gagna alla, 
som alla partier försöker idag. Vi i SFP värnar t.ex. om 
svenska språket, om miljön, om sjuka och om före-
tagare. Skillnaden är att andra INTE beaktar språket, 
förutom som ett språk att göra politik på.



DU: Problemet i andra partier är att de nog försöker 
skapa sig en svensk linje, men att de i besluten ofta tar 
ställning emot språklösningar i alla fall. Gröna har inte 
monopol på gröna frågor, miljön angår alla… Sam-
lingspartiet är inte de enda som värnar om företagare, 
i SFP gör vi också vårt bästa. I SFP har vi möjlighet att 
påverka partiets linje.

DU: Tycker du inte det skulle vara viktigt att se också 
sina barn / barnbarn i svensk skola / svenskt daghem?

NY: Ja, men det sköts ju redan!

DU: Svensk service är inget som kommer av sig 
själv. SFP är självklart inte ensamt om att köra svensk 
service, men ibland skulle man helt enkelt glömma 
svenskan annars. Gratis är den inte, vår svenska service. 
Kan man dra ner på den så finns det nog politiker som 
gärna gör det. Gnälla ska man ju sedan inte heller!

DU: Man kan ju påverka på olika sätt, men om man är 
medlem i ett parti är det självklart lättare att påverka, 
inifrån.

NY: Hmm.

DU: Hördu vet du vad. Kom med, prova. Om du om 
en tid tycker det känns fel, kan du alltid skriva ut dig. 
Här får du ett kort, det är bara att fylla i så ordnar jag 
resten. Om du ändrar dig, är det bara att ta kontakt. Du 
hittar infon på www.sfp.fi, jag kan ge medlemssekrete-
rarens uppgifter åt dig – eller så kan du kontakta mig. 
Okej? Kiva, välkommen med!

Hur tar vi emot den nya medlemmen?
När vi lyckats värva en ny medlem tar inte arbetet slut 
där. Det är nu som medlemsvården börjar och det är 
viktigt att den nya medlemmen känner sig välkommen 
i organisationen.

Information om nya medlemmar som skrivs in i med-
lemsregistret på partikansliet centralt, sänds alltid till 
lokalavdelningsordförande.

Vad får den nya medlemmen av lokalavdelningen?
Det här borde hen få:
• En omedelbar kontakt med ett varmt välkomnande
• Möjligheter till att aktivera sig genast
• Kontakt med andra SFP:are
• Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna
• Veta vad SFP för i fullmäktige, nämnder etc
• Kontaktuppgifter till de aktiva förtroendevalda, t.ex. 

fullmäktige, styrelse, nämnder

Lokalavdelningsordförandes uppgift är att ringa upp 
den nya medlemmen!

Ifall ordförande inte kan ta denna uppgift – bör det 
finnas en annan ansvarsperson i lokalavdelningen!



Det ni kan prata om exempelvis är:
• Fråga om hen nyligen har flyttat till orten – om 

svaret är jakande kan du hjälpa med allmän 
information om kommunen

• Fråga varför hen har blivit medlem i SFP
• Fråga den nya medlemmen om vad hen väntar sig 

av SFP och vilka frågor som intresserar
• Berätta om föreningens verksamhet
• Redogör för styrelsens sammansättning
• Informera om SFP:s fullmäktigeledamöter och andra 

förtroendevalda
• Fråga om hen är intresserad av valarbete
• Fråga om hen vill ställa upp som kandidat i 

kommunalvalet
• Informera om när medlemsavgifterna faktureras

Det här får den nya medlemmen från partikansliet:
Ett välkomstpaket som innehåller ett brev som är 
undertecknat av partiordföranden och partisekrete-
raren. Dessutom ingår där partiprogrammet, aktuella 
politiska program och övrigt informationsmaterial.

Ifall lokalavdelningen inte har möjlighet att ringa 
till nya medlemmar, exempelvis ifall det har skett en 
lyckad värvning och antalet nya medlemmar är mycket 
stort – då kan lokalavdelningen sända ett välkomst-
brev. Ett förslag på välkomstbrev finns bifogat.
 

Exempel på välkomstbrev

Välkommen till Svenska folkpartiet i  
(lokalavdelningens namn)!

Tack för att du har valt att bli medlem i vår lokal- 
avdelning!

Vi har en aktiv styrelse som består av följande  
medlemmar, inklusive kontaktuppgifter:
Xxx 
Xxx

Vår fullmäktigegrupp i (ortens namn) har X ledamöter. 
Gruppordförande och gruppsekreterare är Xxx och 
Xxx.
Deras kontaktuppgifter är följande:
Xxx

Följande evenemang som vi arrangerar är Xxx.  
Kom gärna med!

Tveka inte att ta kontakt!

Välkommen med. Tillsammans ska vi påverka!

Xxx Xxx
Lokalavdelningsordförande
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