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Förbered underlag och argument 6 av 8

Förberedelser

Använd gärna Naturskyddsföreningens guide Ställ om din kommun för inspiration. Där finns både förslag på vad 
er kommun kan arbeta med och information om de frågor som kommunen har rådighet att besluta om.

I detta arbetsblad får ni hjälp att slipa på era argument och träna på 
att anpassa er kommunikation efter dem ni vill påverka.

Formulera ett tydligt budskap.  

1 2 3

Undersök vilka olika målgrupper ni 
vill påverka.

Träna på att anpassa ert budskap efter 
målgrupp.

Så här går det till

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/stall-om-din-kommun/


Nu är det dags att formulera ett tydligt budskap som beskriver problemet, 
vad lösningen är och hur ert förslag bidrar till lösningen. Visa på fakta och 
konkreta lösningar, och använd gärna goda exempel.
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Planera ert genomförande

Formulera ett tydligt budskap som beskriver 
problemet, vad lösningen är och hur ert 
förslag bidrar till lösningen.

Utgå från ert centrala budskap

Kan ni visa på bred samhällsnytta genom att 
identifiera andra fördelar med ert förslag?

Kan ni framhålla vinster för både kommun 
och medborgare?

Kan ni koppla förslagen till kommunens egna 
mål, nationella miljömål och Agenda 2030?

Kan ni ange hur kommunen står sig jämfört 
med en annan kommun som gör bättre ifrån 
sig? 

Finns det viktiga faktauppgifter som stärker 
er sak? Ta med källor.

Kan ni lyfta goda exempel, t.ex. från andra 
kommuner?

Har ni koll på motståndarnas starkaste 
argument? Vilka är de och hur bemöter ni 
dem?

Slipa på argumentationen 

Ta hjälp av följande frågor för att hitta 
ytterligare argument:
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Vilka vill ni påverka?

Nu har ni tagit fram grunden till underlag som ni kan använda i ert 
påverkansarbete. Det kan användas som underlag för både 
kommunikation och påverkansmöten. Ta gärna fram ett underlag att 
lämna över vid möten med tjänstemän, politiker och andra viktiga aktörer. 
För att öka chansen att mottagaren faktiskt läser underlaget är det bra att 
hålla det kort, gärna 1-2 sidor.

Parti

Välj några partier att fokusera på.

Partiets prioriterade frågor/värderingar

Beskriv i korta ordalag vad som är viktigast för partiet.

Parti 1

Vilka argument bör ni fokusera på?

Parti 2

Vilka argument bör ni fokusera på?

Parti 3

Vilka argument bör ni fokusera på?

Parti 4

Vilka argument bör ni fokusera på?

Anpassa argumentationen 

Vad trycker ni på för att anpassa ert budskap och argument efter vad som är viktigt för 
respektive parti? Vilka argument tror ni har störst chans att fungera på respektive parti?

Parti 5

Vilka argument bör ni fokusera på?

I ert påverkansarbete behöver ni anpassa er kommunikation efter den ni talar med och förstå 
vad som är viktigt för dem. Träna på detta genom att välja några partier att fokusera på.  
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