
 

 

 

 

 

När föreningen vill nå politiker 

Här kommer tips inför hur ni ska agera innan, under och efter ett möte med en politiker. Tipsen 
bygger på filmen med Helene Öberg, landstingspolitiker (MP) som du också hittar här på sajten.  
 
Checklista när ni vill kontakta en politiker: 
 
Innan mötet:  

 Identifiera ert kall och ert kärnbudskap.  
(Använd er gärna av övningarna ”Hitta föreningens kall” och ”Formulera föreningens 
kärnbudskap” som finns här på sajten.) 

 

 Besluta vilka politiska nivåer ni ska satsa på: kommun, landsting och/eller riksdag.  
 

 Kartlägg vilka politiker som driver/är intresserad av/har ansvar för frågan.  
Ta även reda på vilka tjänstemän som jobbar med frågan i 
kommunen/landstinget/riksdag/departement mm.  
Det kan ni ta reda på genom att googla, ringa växeln, fråga efter 
nämnder/utskott/arbetsgrupper etc.  

 

 Ta kontakt med relevant person genom att skicka ett mail med förfrågan om möte. 
Inkludera kort information om er och ert mål med träffen. När ni fått ett möte inbokat 
kan ni gå vidare med de följande stegen nedan.  

 

 Underbygg ert budskap med fakta. Ta gärna fram siffror, politiker har enklare att driva en 
fråga som berör många.  

 

 Förbered konkreta exempel och förslag som ni kan delge på mötet.  
 

 Bestäm vilka som ska medverka vid mötet. Det är bra om ni är två-tre stycken så att ni är 
flera inom organisationen som kan arbeta vidare med frågan efter mötet.  

 
Under mötet:  
 

 Tänk på att ni har begränsat av tid, oftast 20-30 min. Använd tiden effektivt och driv 
endast en fråga. Sväva inte ut för mycket. Kom med konkreta förslag på hur ni vill att 
lösningen på problemet ska se ut.  
 

 Var sakliga och professionella. Stå upp för er åsikt utan att bli aggressiva eller osakliga. 
Skilj på sak och person.  
 

 Försök att få politikern att konkret berätta om sitt nästa steg kring frågan. Om det passar, 
fråga om han/hon har förslag på fler som ni borde träffa. På så sätt kan ni få med er nya 
namn som ni kan kontakta framöver.  
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
Efter mötet:  
 

 Om det dök upp frågor som ni inte kunde svara på under mötet, återkoppla helst ett svar 
till politikern inom ett dygn.  

 

 Om er organsiation har en facebooksida, skicka politikern en vänförfrågan så att de kan 
följa ert fortsatta arbete där. Andra alternativ kan vara att fråga om han/hon vill 
prenumerera på ert nyhetsbrev, läsa er blogg etc.  

 

 Berätta om mötet för fler. Det kan vara i medlemstidningen, på hemsidan, i er blogg eller 
via sociala medier.  

 

 Glöm inte att hålla kontakten med politikern. Boka in ett nytt möte, tex ett år senare. 
Förösk att ha mer löpande kontakt med ansvariga tjänstemän, eftersom dessa ofta gör 
beslutsunderlag till politikerna.  

 
 
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! Våga höra av er till politikerna! Testa och lär er på vägen. Många politiker vill ha mer 
kontakt med medborgarna men hinner inte eller vet inte var de ska börja. Gör det enkelt för dem 
genom att själva föreslå ett möte. 
 
Tips! Läs mer i Westanders PR-handbok som ni kan beställa direkt på www.westander.se eller 
ladda ner direkt under fliken Övningar och tips här på sajten.  
 
Tips! Läs mer i Lobby-handboken från Agenda PR som du kan beställa på www.agendapr.se 


