
 
 
 

 
Medlemsvärvarfilm 
  
En medlemsvärvarfilm är ett sätt för din förening att visa varför det är en bra idé att gå 
med i just er förening. Ni kan välja att göra en intervju med några av era medlemmar om 
varför de gick med i föreningen. Eller så kan ni prata om någon lokal politisk fråga som 
engagerar människor och som ni driver. Möjligheterna är många. När filmen väl är gjord 
så kan ni be alla medlemmar i föreningen att hjälpa till och sprida filmen i sina kanaler.  
  
 
Så här kan ni göra: 

1. Bestäm tema för er film. Ex. ni kan låta några medlemmar berätta om varför just de gick 
med i er förening. Eller så kan ni prata om en lokal fråga som föreningen driver som ni vet 
engagerar många. 

2. Gå ut och filma. Använd er av ert närområde och av era medlemmar och lokalpolitiker. 
3. Använd er av ett videoredigeringsverktyg. Vi har valt Perfect video för mobil  för att det är 

enkelt och smidigt och för att vår kommunsekreterare Catharina Piazzolla har gjort en så 
bra instruktionsfilm för hur du använder det verktyget: 
https://www.youtube.com/watch?v=U17xCyMZsbo&feature=youtu.be. Kan 
kommunsekreteraren så kan du! 

4. Länka till: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem 
5. Sprid den färdiga filmen i era sociala medier-kanaler.  

  
 
 
Tips: 

• Försök att filma utomhus, då blir ljuset så mycket bättre.  
• Är ni inomhus, så försök att få det så ljust som möjligt. 
• Tänkt på att du som filmar ska ha ljuset bakom dig eller snett bakom dig. 
• Lägg gärna till text till din film, så att även de som inte hör eller inte har ljudet på kan förstå 

vad som sägs. 
• Filma det som er medlemsvärvarfilm handlar om. Är det en film om ert engagemang för att 

renovera en skolgård, filma då skolgården. Är det en film om varför en medlem gick med i 
er förening, så kanske ni kan filma en välkänd plats i ert område. Då får den som tittar på 
filmen en känsla av var filmen utspelar sig. 

• Avsluta med att visa hur den som tittar på er film gör för att ta sitt engagemang vidare och 
en uppmaning att bli medlem.  

• Våga prova! Det är bättre att göra något som kanske inte blir jättebra första gången (eller 
ens andra eller tredje gången) än att inte göra något alls. Det behöver absolut inte vara 
proffsigt eller felfritt. Vi lär oss genom att pröva oss fram och det finns faktiskt en styrka i 
att det ser lite hemmagjort ut. 

  
 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NDYyMDkxOTQ%3AcDEtYjIwMTY3LTMyNDg4NmY2ZTk4YjRiNzc5NjkzY2JiMmNkMTJlMjNm%3AZWxlb25vci5lcmlrc3NvbkBzb2NpYWxkZW1va3JhdGVybmEuc2U%3AY29udGFjdC05MDk3NTA0YjhhMTdlNjExODBkOTUwNjVmMzhiZTU2MS1kOTM3Mjc2MzFlYTc0MGM5OTY2ZGUyNzZhMjY3ZTI4YQ%3AZmFsc2U%3AMA%3A%3AaHR0cHM6Ly9hcHBzLmFwcGxlLmNvbS91cy9hcHAvcGVyZmVjdC12aWRlby1lZGl0b3ItY29sbGFnZS9pZDYzMzMzNTYzMT9fY2xkZWU9Wld4bGIyNXZjaTVsY21scmMzTnZia0J6YjJOcFlXeGtaVzF2YTNKaGRHVnlibUV1YzJVJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtOTA5NzUwNGI4YTE3ZTYxMTgwZDk1MDY1ZjM4YmU1NjEtZDkzNzI3NjMxZWE3NDBjOTk2NmRlMjc2YTI2N2UyOGEmZXNpZD0wNGQ5MjFjYy05YWFjLWVhMTEtYTgxMi0wMDBkM2FiNTU5YzM&K=4TvVrUPB8oJ2x_8UcYdMCg
https://www.youtube.com/watch?v=U17xCyMZsbo&feature=youtu.be
https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

