
 

 

 

 

 
 
 

Omvärldsbevaka och utveckla föreningens nätverk 
 

1. För att ta utveckla ert nätverk och ta reda på vilka fler som brinner för er fråga behöver ni 
omvärldsbevaka.  
 
Det kan handla om att: 

 Göra research på internet 

 Prenumerera på nyhetsbrev  

 Läsa tidningar och litteratur 

 Ta del av aktuell forskning 

 Vara aktiv i sociala medier 

 Läsa bloggar 

 Intervjua nyckelpersoner  

 Medverka på seminarier  

 mm 
 

2. Planera för en omvärldsanalys där ni ska undersöka vilka som driver eller är berörda av er 
fråga idag. Det kan handla om att identifiera individer, tex journalister som skriver om 
ämnet, politiker som är engagerad i frågan eller en generalsekreterare i en organsiation 
som vill samma sak som ni. 
 

3. Besluta om vilka metoder ska ni använda för omvärldsanalysen, vem som ansvarar för 
vad och när er kartläggning ska vara klar. 
 

4. När ni genomfört researchen samlas ni igen för att diskutera resultatet. Skriv upp alla 
personer ni identifierat på en tavla.  
 

5. Ange på en skala 1-10 vilket intresse personen har av att er organisation lyckas driva 
frågan framgångsrikt.  
 

6. Ange på en skala vilket inflytande personen har att påverka om ni kommer att lyckas.  
 

7. När ni har kartlagt alla intressenter enligt punkt 5 och 6 kan ni placera in dem i matrisen 
nedan och på så sätt se vilka ni ska prioritera att samarbete med eller kontakta. 
 

8. Skapa en handlingsplan med realistiska mål, ansvariga och deadlines. Det är bättre att ni 
tar kontakt med en person än ingen. Börja i liten skala och lär er på vägen.   



 

 

 

 

 
 
 
 

Matris  
som hjälper er att välja vilka nya personer ni ska sa prioritera i opinionsbildnings-  
och påverkansarbetet: 
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Håll    Fokusera på  
tillfredsställda  

  
 
     

Bevaka om deras   Håll informerade 
inställning ändras 
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Gå gärna vidare och gör de andra övningarna på den här sajten. Där kan ni jobba fram ert 
kall eller få tips om hur ni når ut i olika kanaler.  
 
 
Tips! Om tid och vilja finns kan ni utöka er omvärldsanalys till att även innehålla personer som ni 
tror kan bli intresserade av frågan (och som ni då ska ha med på tåget) eller personer som ni vet 
borde driva frågan och som ni kan hjälpa att göra det (tex politiker som gett ett vallöfte eller en 
skola som ska uppfylla skollagen).  
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