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Verktyg och metoder för påverkan 7 av 8

Här får ni överblick över några av de vanligaste verktygen och metoderna 
för lokal politisk påverkan, både de kommunen själv erbjuder och metoder 

för hur ni påverkar genom opinionsbildning. Ni får även hjälp att välja 
vilka metoder som skulle passa er. 

Förberedelser

Nu är det dags att bekanta sig med olika metoder för påverkan. Enkelt uttryckt handlar det om två olika vägar: 
Den ena är att påverka via direkt kontakt med kommunens politiker och tjänstemän eller via olika vägar som 

kommunen själv erbjuder. Den andra vägen handlar om att väcka opinion och få andra medborgare och aktörer 
att sätta tryck på kommunen. Troligtvis kommer ni att behöva använda er av båda dessa vägar på olika sätt. 

 
Läs mer på sidan 26-35 i Ställ om din kommun.

Börja med att ta del av olika metoder 
för påverkan som kommunen själv 
erbjuder.

1 2 3

Sätt er in i metoder för att påverka 
opinionen lokalt.

Välj vilka metoder som bäst gagnar 
era mål och förutsättningar.

Så här går det till

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


Se över de olika aktiviteterna för påverkan som kommunen 
själv erbjuder och reflektera över vilka ni vill använda er av.
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Påverkan via direktkontakt med kommunen

Markera era favoriter

Baserat på det ni vet om frågan, är 
det några av dessa aktiviteter som 
är särskilt aktuella?

Bygg relationer

Långsiktiga relationer med både 
politiker och tjänstepersoner är en 
grundsten i politiskt påverkans-
arbete. Det visar att ni är en seriös 
röst i debatten och en källa till fakta 
som kommunen kan vända sig till. 
Kom förberedda och håll god ton.

Skriv ett medborgarförslag

I de flesta kommuner kan 
medborgare lämna in förslag som 
tas upp i kommunfullmäktige. Kolla 
vad som gäller i er kommun!

Ta initiativ till en 
folkomröstning

Om ni bedömer att det finns ett 
starkt stöd för er fråga kan detta 
vara rätt väg att gå!

Delta i samråd och 
medborgardialoger

Det varierar mycket mellan 
kommuner i vilken mån detta sker, 
ta reda på hur det ser ut hos er och 
driv på för att det ska komma igång 
om det inte finns!

Lämna yttranden och svara 
på remisser 

Genom yttranden och remissvar går 
det att lämna synpunkter på 
kommunens förslag. Ni behöver 
inte ha fått en remiss för yttrande 
för att kunna svara. Alla remissvar 
hanteras av kommunen.
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Opinionsbildande metoder

Markera era favoriter

Baserat på det ni vet om frågan, är 
det några av dessa aktiviteter som 
är särskilt aktuella?

Ta kontakt med journalister

Media är en kraftfull kanal för 
påverkan och opinionsbildning. Se 
till att bygga goda relationer med 
lokala journalister.

Skriv ett pressmeddelande

Skapa nyheter av ert 
påverkansarbete och tipsa media! 

Anordna paneldebatter 
eller seminarier

Om ni vill skapa publik 
uppmärksamhet kring en fråga eller 
få beslutsfattare att fördjupa 
kunskapen om och/eller uttala sig 
om frågan kan paneldebatter eller 
seminarier vara en bra metod. 

Starta en namninsamling

Det finns flera olika gratistjänster 
på nätet för att skapa digitala 
namninsamlingar. Använd ett 
enkelt språk, så att så många som 
möjligt förstår.

Skriv en debattartikel 
eller insändare

Om ni vill att er debattartikel 
publiceras i en tidning, tänk då på 
att skicka till en redaktion i taget – 
en del tidningar har regler som gör 
att de inte får publicera artiklar som 
publicerats i andra tidningar.

Se över olika metoder för att skapa opinion i samhället 
för er fråga och därigenom skapa tryck på politikerna. 

Har ni egna idéer? 

Låt er inte begränsas av dessa 
förslag på aktiviteter. Kanske har ni 
egna idéer om sätt att påverka, som 
passar just den målgrupp ni vill 
påverka och era unika 
omständigheter, förmågor och 
förutsättningar?

Påverka via Instagram

Använd hashtags, ställ frågor i 
Instagram Stories och starta 
diskussion. Kolla in andra lite större 
konton för inspiration. Leta upp 
aktörers konto på Instagram och 
tagga dem i inlägget, det sätter 
extra press på mottagaren att svara.

Påverka via Twitter

Här pågår ständiga diskussioner om 
allt mellan himmel och jord. 
Varning för stundvist hårt tonläge.

Sätt digital press så alla ser

När ni vill uttrycka er åsikt till ett 
företag eller specifik offentlig 
person kan ni skriva direkt på 
aktörens Facebooksida, ni kan 
också tagga aktören i ditt inlägg. Då 
ser fler vad ni har skrivit vilket 
sätter press på mottagaren.

Spela in film

På Youtube kan ni enkelt skapa ett 
konto och ladda upp filmer där ni 
berättar om ert engagemang i 
frågan. 

Påverka via Facebook

Skriv inlägg, starta en grupp eller 
diskussionstråd eller delta aktivt i 
lokala grupper. Skapa evenemang 
kopplat till ert fråga. 
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Skriv ner egna idéer

Låt er inte begränsas av dessa förslag på aktiviteter. Skriv ner era 
egna idéer om sätt att påverka, som passar just den målgrupp ni vill 
påverka och era unika omständigheter, förmågor och förutsättningar?

Lästips!

Naturskyddsföreningens nybörjarguide för aktivism på internet

https://www.naturskyddsforeningen.se/inspiration-tips-och-verktyg/nyborjarguide-for-aktivism-pa-internet/
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