
 

 

 

 

 

Kartlägg föreningens nätverk 

När ni identifierat en fråga ni vill driva och förpackat den i ett eller flera kärnbudskap är nästa 
steg att kartlägga ert nätverk. Vilka vill ni påverka? Med vem vill ni samverka? För att kunna svara 
på de frågorna behöver ni skaffa er en bild av vilka som brinner för eller berörs av frågan.  

 
Gör gärna följande övningar: 
 
Kartlägg vilka i ert befintliga nätverk som brinner för frågan 
 

1. Börja med att kartlägga vilka av de intressenter ni känner som är intresserade av er fråga. 
Det kan vara tjänstemän, förtroendevalda, politiker, företagare, journalister, forskare eller 
andra nyckelpersoner. Gå ner på individnivå och se till att ni har de kontaktuppgifter och 
den information ni behöver.  
 

2. Vet ni inte vilka i ert nätverk som vill samma sak som ni? Fråga! Berätta om ert 
kärnbudskap och er vision och fråga vilka som vill samma sak som ni. Maila ut en enkät, 
boka in möten eller bjud in till en konferens för att ta reda på om fler än ni vill arbeta 
med frågan.  
 

3. Skapa en handlingsplan för vem som kartlägger vad och när det ska vara klart.  
 

4. Har ni en adressbok eller ett verktyg för kontakter i föreningen så använd och uppdatera 
det. Behöver ni en starthjälp finner ni en enkel Excel-mall under fliken ”Övningar och 
tips” som ni kan ladda ner och använda.  
 

5. När ni har kartlagt era kontakter är det dags att börja använda dem! Anpassa ert budskap 
efter era kontakter (ni ska vara en lösning på deras problem!), bestäm vem av er som ska 
kontakta vem och vad målet är med mötet. Boka in en ny träff för er förening 
uppföljning längre fram där ni kan utvärdera arbetet och ta nästa steg.  

 
6. Gör gärna kontaktlistan tillgängligt för fler i organisationen genom att lägga upp den på 

gemensamma servrar eller på internetbaserade och kostnadsfria verktyg som t.ex. google 
documents eller Drop box. Då kan alla som jobbar med opinionsbildning och 
påverkansarbete i föreningen uppdatera och använda kontaktlistorna.  
 

 
Gå gärna vidare och gör de andra övningarna på den här sajten. Där kan ni utveckla ert 
nätverk, få tips om hur ni kontaktar en politiker eller se checklistor kring hur ni skapar en 
projektplan.   
 
Tips! Kanske vill ni även utveckla ert nätverk med fler aktörer som brinner för samma sak som 
ni? Då kan ni göra övningen ”Omvärldsbevaka och utveckla föreningens nätverk” som finns här 
på sajten.  

 
 
 

http://www.google.com/documents
http://www.google.com/documents
http://www.dropbox.com/

