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skabe engagement i relationer, der rækker ud over det helt 
grundlæggende forhold, at man tilfredsstiller et konkret behov – let 
adgang til at købe friske grøntsager eller i vores tilfælde at låne bøger der 
forventes at stå klar på hylden.

erfaringer fra arbejdet med COOP-butiksbestyrelser virker meget relevant 
som inspiration til at tænke professionelt i forhold til at bruge relationer, 
og at arbejde med aktiviteter der skaber/styrker relationer



Erik Lindholt Andersen

•Foreningskonsulent 
Coop amba

•Foreningsudvikling

•Relationsskabelse
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Præsentation af nogle af 

de måder, der arbejdes 

med relationer på i Coop

Udbytte

Et par idéer til at skabe 

stærkere relationer til 

brugerne på bibliotekerne –

kort/lang sigt



Coop er en medlemsorganisation

1.800.000



Undersøgelse Hvordan ser det ud 
blandt ca 100 
biblioteksansatte ?





Balancen i medlemsrelationer

Kr.



En relationsskaber

1.000.000

Downloads

Downloads



Og det handler om digital interaktion

Madkonto IndkøbslisteSpil & Sampling





Det handler om lokal interaktion

1. Uddeleren som borgmester

2. Bestyrelsen som medlemsrepræsentanter



• Medlemsdemokrati

• Generalforsamlinger og årsmøder

Det handler om medlemseje



Ud til medlemmerne 

Landsråd (124)

Brugsforeningsbestyrelser (ca. 300) 
300 Butiksbestyrelser (ca. 300)

Medlemmer (1,8 mio)





Vi vil engagere alle vores medlemmer



Engagementstrappe



Et abonnement (på Samvirke)

Læsning af artikel/lytning til podcast/viewing af video

SOME: like, kommentar, deling

En deltagelse (fx konkurrence)

Coop App: dialog med lokal bestyrelse

En tilmelding (fx til nyhedsbrev)
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Mange deltagere
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En donation eller lån til Coop Crowdfunding

En deltagelse (fx foredrag, madfællesskab, lokale foreningsaktiviteter, GoCook)
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Højt engagement
Få deltagere



Hør mere om Coops 
arbejde om …

Del hvad du mener 
er det vigtigste om 
…

Inviter andre til at 
være med

Del dine ideer og 
lifehacks”

Deltagelse i fysisk  
aktivitet

Eksempel på digitalt/fysisk aktivisme

Tag online test og -
quiz

Spil i Coop app’en

Bliv engageret 
ambassadør / 
talsperson
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• At skabe et stærkt fundament for begejstrede 
bestyrelser, så de lykkes med at skabe lokalt engagement



Vores madfællesskab

Vores madfællesskaber er en 
stor succes over hele Danmark



Butikken som byens scene



Butikken som byens scene

Stærkt samarbejde 
mellem de lokale 

butiksbestyrelser og 
andre lokale foreninger



Danmark taler sammen

Butikken er samlingspunkt for debat om 
vigtige lokale emner



GoCook



Kurser for medlemmer i butikken

• Vi stiller med en ”ekspert” 
• Butikkerne sørger for lokaler og 

inviterer min. 75-100 medlemmer







Coop app’en funktioner til bestyrelser

Nyheder Arrangementer Afstemninger
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Kunderne/medlemmerne



Lokal sympati – lokal synlighed

Arbejd med din profil – styrk dit image 



En plads 
til at have 
noget på 
hjerte



Snitflader og ???



Tak for opmærksomheden!


