
 

 

 

 

 

Intervjua era förebilder 
 
Vilka har lyckats med det som ni vill uppnå? Varför uppfinna hjulet igen när ni kan lära av andra 
och korta ner er väg till framgång med det lokala opinionsbildnings- och påverkansarbetet?  
Hela den här sajten är fylld med inspiration från andra som lyckats nå ut med små medel. Kanske 
känner ni till någon mer förebild? Varför inte bjuda personen på en lunch och ta del av deras 
fallgropar och framgångsfaktorer? 
 

1. Prata ihop er om ert budskap och er målgrupp.  
 

2. Undersök vem som skulle kunna hjälpa er att nå ut och nå era mål. Finns det någon i ert 
nätverk som är duktig på er fråga eller om ska ni kontakta någon som ni idag inte känner? 
Tänk stort! Det kan vara en pristagare, en förebild, en författare eller någon annan som 
känns spännande. 

 
3. Fundera på vad ni vill ha ut av ett möte, vem som ska genomföra det och när det bör ske. 

Undersök också om något behöver förankras innan ni tar kontakten med personen.  
  

4. Diskutera om ni har någon kunskap som kan vara värdefull för den ni ska möta. Hur kan 
ni hjälpa till? Kan ni bidra med kunskap, kontakter eller egna erfarenheter? 

 
5. Ta kontakt och boka in tex en timme. Berätta att det handlar om att ni vill genomföra en 

intervju för att ni vill lära er mer.  
 

6. Gör research, läs på och förbered frågor som ni kan ta med er till mötet.  
 

7. Genomför intervjun. Be om så konkreta tips som möjligt som kan bidra till att ni lyckas 
med er opinionsbildnig. Våga ställ frågor. Spela gärna in eller fota så ni kan dela med er 
till fler.  

 
8. Glöm inte att tacka för hjälpen, kanske genom att ge tillbaka något eller marknadsföra 

personen i sociala medier eller på er hemsida.  
 

9. Ta med er de nya kunskaperna och dela med er av informationen i er egen organsiation.  
 

10. Se till att reflektera över vad intervjun gav er. Hur ska ni implementera den nya 
kunskapen i er egen verksamhet? Definiera minst en konkret förändring som ni kan göra 
utifrån vad ni lärt er av mötet. Genomför och utvärdera.  
 

11. Nu är den här personen en del av ert nätverk! Använda, underhåll och var generös 
tillbaka.  
 

12. Fundera på någon ny person som ni kan intervjua kring en ny utmaning ni står inför. Gör 
det till en rutin att samla in kunskap från människor utanför den egna organisationen.  
 
 



 

 

 

 

 
 
 
Gå gärna vidare och gör de andra övningarna på den här sajten. Där kan ni jobba fram ert 
kall, ringa in era kärnbudskap eller kartlägga samarbetspartners. 
  
Tips!! Gör en tidsbudget. Det är lätt att sätta upp många och inspirerande mål. Men om ni inte 
hinner genomföra dem kommer de bara att leda till dåligt samvete. Under fliken Övningar och 
tips kan ni ladda ner en kort instruktion till hur ni gör en tidsbudget.  
 
Tips! Bara för att ni ska nå målen behöver det inte alltid innebära att det är ni som ska genomföra 
arbetet. Samarbeta er till framgång, lobba för att en politiker ska driva frågan eller stötta en annan 
organisation i att lyckas.  
 


