
 

 

 

 

 

Mål och uppföljning av  
opinionsbildnings- och påverkansarbetet 
 
Checklista för målsättningar: 
 
Innan ni startar en opinionsbildnings- eller påverkansaktivitet är det viktigt att ni skapar mål. 
 
 
Mål hjälper er att avgöra om ni: 

 är klara 

 gjort rätt saker 

 kan fira 
 
 
Skapa mål som är SMARTA 

 Specifika (det måste gå att förstå dem) 

 Mätbara (ni ska kunna mäta långsiktiga effekter och/eller  
kortsiktiga resultat och aktiviteter) 

 Accepterade (utan förankring, ingen framgång) 

 Realistiska (skapa mål som ger er möjlighet att känna nöjdhet) 

 Tidssatta (sätt deadlines för avstämningar och slutleverans) 

 Attraktiva (det ska vara lustfyllt att göra arbetet) 
 
 
’Exempel på resultatmål är antal 

 Aktiviteter 

 Fans på facebook 

 Nya medlemmar 

 Publicerade debattartiklar 

 Deltagare på årsmötet 

 Besökare på hemsidan 

 Insamlade pengar 
 
 
Exempel på effektmål är hur ni vill påverka 

 Delaktighet 

 Attityder 

 Kännedom 

 Kompetens 

 Rättigheter 

 Lagstiftning 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
Använd målen för att  

 Ha en gemensam bild av vart ni ska 

 Delegera ansvar 

 Utvärdera löpande, istället för när det är för sent 

 Fira delmål 

 Känna nöjdhet 
 
 
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! Backa alltid hem till föreningens grundläggande uppgift när ni ska formulera mål (se 
övningen Hitta föreningens kall). Allt ni gör måste bidra till föreningens uppdrag, annars ska inte 
ni göra det.  
 
Tips! Manifestera ansvaret. Se till att uttala hur ni tillsammans ska nå era mål. Det kan 
manifesteras genom projektplaner med ansvarsområden, gruppkontrakt eller talarrundor.  
 
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.  


