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INLEDNING
Är det något i din omgivning du tycker inte fungerar som du
önskar? Har du en fråga du vill driva gentemot kommunen?
Kanske vill du att kommunen ska bli bättre på att stötta din
förening eller du kanske tycker att det saknas en samlingsplats
för alla spelintresserade ungdomar där du bor. Oavsett vad
du vill så finns det möjlighet för dig som kommuninvånare
att påverka vad din kommun ska arbeta med.
Enligt en undersökning på ungidag.se så vill nästan hälften av
unga i åldern 16 – 25 år vara med och påverka i kommunen
där de bor. Att driva en fråga mot kommunen kan kännas
överväldigande och skrämmande, vilket det inte alls behöver
vara så länge man är förberedd. I detta studiecirkelmaterial
får du och dina vänner råd, verktyg och en grund att stå på
så att ni kan driva en fråga och få till en förändring i den
kommun där ni bor.
Detta studiecirkelmaterial är ett komplement till det vägledande material som togs fram under det första året av
Sveroks projekt Hej Regionen men det går också bra att
använda det fristående.
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OM STUDIEFRÄMJANDET OCH STUDIECIRKLAR
Sverok är medlemsorganisation i Studiefrämjandet, som
är ett av landets största studieförbund och finns över hela
Sverige. Studiefrämjandet har ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar.
Inriktningen är främst natur, djur, miljö och kultur – framförallt
ungdomskultur.
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Studiefrämjandet utgår från folkbildningens idé om demokrati
och delaktighet. Genom att stödja lärandet i föreningar,
nätverk och organisationer bidrar Studiefrämjandet till att
utveckla och förnya det lokala förenings- och kulturlivet.
Konkret betyder det att studiecirklar kan få hjälp med
studiematerial, lokaler, studieplaner och annat praktiskt.
När ni startar er första studiecirkel ska du ta kontakt med
handläggarna på Studiefrämjandet så berättar de mer. På
Studiefrämjandets hemsida (studieframjandet.se) kan du
välja kommun och hitta kontaktuppgifter till ditt lokalkontor.
Materialet är upplagt så att du kan använda den som en stegför-steg guide. Den börjar med enkla och praktiska begrepp
följda av råd och tips inför varje cirkelträff. Här finns också
praktisk information som kan vara bra att ha i kontakterna
med Studiefrämjandet.
Tänk på att folkbildning genom studiecirklar är något man
gör tillsammans. Se mallen som en guide och ett stöd, men
diskutera alltid tillsammans med de andra deltagarna, och
med er kontaktperson, om hur ni kan använda den. På så vis
kan ni utforma en egen cirkel, som handlar om just det som
ni tycker är viktigt.
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UPPLÄGG
Den här cirkeln handlar om att hur ni påverkar er kommun
och driver en idé ni har. Cirkeln tar bland annat upp hur
ni formulerar era idéer på ett bra sätt, hur ni planerar ert
påverkansarbete på ett bra sätt och vad ni ska tänka på när ni
ska diskutera med kommunen och framföra era argument.
Cirkeln går inte in i detalj på de olika områdena men det
går alldeles utmärkt att utöka cirkelns olika delar till extra
tillfällen.
Handledningen som finns i detta studiecirkelmaterial riktar
sig främst till ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer
och ungdomsgrupper som träffas regelbundet men också till
andra intresserade grupper. En förutsättning för att räknas
som studiecirkel hos ett studieförbund är att ni är minst
tre deltagare som träffas minst tre gånger och använder
sammanlagt minst nio studietimmar under träffarna. Denna
handledning är uppdelad i fem träffar tänkta att ta cirka 2
timmar och 15 minuter vardera. Den tiden motsvarar tre
studietimmar (3 x 45 minuter). Det fungerar utmärkt att
ändra upplägget och hålla färre men längre möten eller fler
och kortare.
Denna cirkel utgår från att ni i er grupp redan har idéer som
ni vill ta upp med er kommun och att ni vill få till någon typ
av förändring antingen för er förening specifikt eller för flera
inom kommunen generellt. Om ni inte har några idéer om
vad ni vill ta upp med er kommun så är ett förslag att göra en
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SWOT-analys. En SWOT-analys är en metod för att identifiera
styrkor, svagheter, möjligheter och hot mot sin verksamhet.
Ni kan antingen göra en SWOT-analys bara för er förening
eller varför inte för hela kommunen, kanske kan ni genom
den hitta något som ni tycker att kommunen borde åtgärda
eller göra ännu bättre.
Hur ni gör en SWOT-analys kan ni hitta här:
http://wiki.sverok.se/wiki/SWOT-analys
CIRKELNS LÄNGD OCH OMFATTNING
Ni kan antingen använda materialet som det är med 5 träffar,
eller utöka antalet träffar till fler om ni vill avsätta mer tid för
ett ämne.
Den här cirkeln innehåller 5 träffar.
Den här cirkeln innehåller _____ träffar.
Varje cirkelträff är planerad till 3 studietimmar om 45
minuter, så varje träff är 2 timmar och 15 minuter. Även
detta kan ni välja själv. Det viktiga är att ni totalt har minst
9 studietimmar och att varje träff är minst 45 minuter lång.
Prata med handläggaren.
Varje träff är 3 studietimmar.
Varje träff är _____ studietimmar.
Detta är endast för er planering, ni kan ändra antalet träffar
och timmar under cirkelns genomförande.
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FÖRBEREDELSER...
...FÖR CIRKELLEDAREN
Varje ny cirkel ska anmäla en cirkelledare till den
kontaktperson som ni får på Studiefrämjandets kontor.
Cirkelledaren blir erbjuden att gå Studiefrämjandets
ledarutbildningar. Utbildningarna är kostnadsfria och ger
dig en mängd bra verktyg för att leda cirkeln, t ex när det
gäller pedagogik och gruppmetodik.
...FÖR DELTAGARNA
Dröm stort och våga tro på era idéer. Studiecirkeln ger er
praktiska hjälpmedel för att komma så nära era visioner
som möjligt.
Det är bra om du som deltagare har en klar bild av vad du
vill att er påverkan av kommunen ska resultera i. Titta gärna
runt på er kommuns hemsida för att få en bild av hur den
är uppbyggd och fungerar. Studiecirkeln kommer att lägga
en god grund inför ert påverkansarbete men tänk på att
det kommer att krävas mer tid utöver cirkeltiden för att ert
påverkansarbete ska ge resultat.
...RÖRANDE STUDIEMATERIAL
Det är inte ett krav men fördelaktigt om deltagarna har tillgång
till minst en dator och helst var sin under studiecirklarna.
Utöver detta behövs pennor, papper och post-it-lappar.
Det är bra om deltagarna kan komma åt internet under
cirkeltiden.
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Checklista för att
komma igång:
✭✭ Samlat en grupp på minst 3, max
12 deltagare
✭✭ Utsett en cirkelledare i gruppen
✭✭ Pratat med handläggare på Studiefrämjandet om studiecirkel
✭✭ Diskuterat hur ni vill använda
studiecirkelmallen
✭✭ Blivit godkänd som cirkelledare
✭✭ Lämnat en anmälningsblankett
och fått en närvarolista
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CIRKELTRÄFF 1: IDÉER OCH VISIONER
Träffen fokuserar på att skapa en grundidé att utgå från i er
fortsatta påverkan av kommunen.
INFÖR TRÄFFEN
Fundera kring vad det är som påverkansarbetet ska resultera
i. Är det något som kommunen behöver hjälpa er förening
specifikt med? Är det något som saknas i kommunen eller
kan förbättras för alla ungdomar i kommunen? Titta efter
på kommunens hemsida och se vad som är på gång, är det
något kommunen ska göra som ni tycker verkar bra eller
mindre bra?
PRESENTATION
Cirkelledaren presenterar hur cirkeln kommer att gå till,
därefter görs en presentationsrunda av alla deltagarna. I
rundan presenterar alla sig själva kortfattat och lägger fokus
på att berätta vad deras mål och ambitioner är med att delta
i cirkeln.
VAD KOMMUNEN GÖR
Innan ni börjar med att formulera det ni vill att kommunen
ska göra är det bra att ni har en bild av hur kommunen
fungerar och vilka frågor som kommunen hanterar. Det
skulle ju kunna visa sig att det är en annan part som ni kanske
bör prata med rörande er potentiella idé. Börja med att titta
på er kommuns hemsida och andra kommuners hemsidor
för att se vad de gör för någonting och vilka typer av frågor
14

som de behandlar. Kommunernas hemsidor ser ofta olika ut
men vanligtvis så hittar ni information om kommunen under
menyalternativet “Om kommunen”,“Kommun & politik”,
“Organisation & styrning” eller liknande. Föreningsfrågor
brukar oftast finnas under menyalternativet “Kultur & fritid”
eller “Uppleva & göra” så detta är sidor som ni också med
fördel kan titta på. Ni kan även titta på andra sidor såsom skl.se
(Sveriges kommuner och landsting) för att se hur en kommun
är uppbyggd, hur den styrs och så vidare. Sammanfatta
tillsammans på ett större papper eller en whiteboard hur
kommunen är uppbyggd, vilka som bestämmer över olika
frågor, vilken typ av frågor som kommunen beslutar om.
Spara pappret eller fota av whiteboarden, ni kommer att
behöva ha er sammanfattning till hands vid en senare träff.
Här är några exempel på frågor som ni kan söka svar på:
✭✭ Vilka av kommunens planer påverkar er förening?
✭✭ Vilka nämnder (eller motsvarande) finns i er kommun?
✭✭ Vilka riktlinjer har den nämnd eller motsvarande som
föreningsfrågor faller under?
✭✭ Vilka politiker och tjänstemän är kopplade till aktuell
nämnd?
✭✭ Har kommunen något kultur- eller idrottspolitiskt
program?
✭✭ Har kommunen några uppsatta mål de önskar att
föreningar ska bidra till?
✭✭ Hur många bor i kommunen? Vilka åldersgrupper?
✭✭ Vilka av dem är intresserade av frågan ni vill driva?
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FÅ FRAM DEN BÄSTA IDÉEN
Ni har säkert alla många olika idéer kring vad det är som ni
vill att kommunen ska göra. För att bringa reda bland dessa
och få fram den eller de idéer som ni tycker är de allra bästa
så behöver ni börja med att göra en brainstorming.
Cirkelledaren börjar med att ge alla i cirkeln ett antal post-it
lappar, alla får sedan 5–10 minuter på sig att skriva ner sina
idéer på post-it lapparna. Cirkelledaren samlar sedan ihop
alla lappar och sätter upp dem på väggen. Alla deltagare får
sedan möjlighet att läsa alla lappar. Eftersom andras idéer
kan generera nya idéer är det bra om alla deltagare sedan
får ytterligare 5–10 minuter på sig att fylla i nya lappar med
eventuella nya idéer. Sätt sedan upp även dessa lappar på
väggen. Upprepa eventuellt detta 1–2 gånger till så att alla
idéer är uttömda.
När alla idéer är uttömda är det dags att gå igenom alla
idéer och gruppera de idéer som liknar varandra och ta bort
eventuella dubbletter. Ni kan också kombinera flera idéer till
en ny idé.
Sedan är det dags att diskutera i gruppen kring vilka av alla
idéer som ni ska arbeta vidare med. Är det någon av idéerna
som ni brinner extra mycket för? I diskussionen är det bra att
ta med faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till såsom
rimlighet, kostnad och tid att genomföra idéen. Titta även
på er sammanställning av kommunen och se ifall idéerna
är något som ni bör ta upp med kommunen eller om det
16
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är någon annan part som ni bör prata med. Exempelvis kan
gratis godis till alla ungdomar i kommunen vara en superbra
idé men det är kanske inte jätterimligt att kommunen skulle
vara intresserad av att genomföra en sådan idé. Är ni en
förening som gör detta så fundera också på om idéerna har
med föreningens syfte och vision att göra. Ni kan driva idén
om ni vill ändå men det ger mer trovärdighet till föreningen
om det ni vill på något sätt har med er verksamhet att göra.
Samt att sen när ni kommer att prata om er idé så kommer det
att märkas om det rör ett område som ni brinner för. Idéerna
ni har kan ni dela in i olika kategorier såsom genomförbara
idéer, idéer som kan slängas och idéer som behöver utredas
mer/sparas för framtiden. Diskutera tillsammans tills ni
kommer fram till en eller flera idéer som ni känner att ni alla
kan stå bakom och arbeta för.
Denna version av brainstorming har hämtats delvis
från sidan Föreningsresursen: www.foreningsresursen.fi/
foreningsarbete/metoder/brainstorming/
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DUTTNING
Om ni har svårt att komma fram till en gemensam idé
kan ni göra det som kallas för duttning. Duttning är sätt
att rangordna förslag efter exempelvis en brainstormingsession för att få fram det förslag som gruppen anser vara
mest intressant.
Duttning går till så att alla i gruppen får ett antal klistermärken
(förslagsvis 3–5 stycken). Klistermärkena motsvarar ett antal
röster som ni individuellt i gruppen sedan får fördela på de
idéer ni tycker verkar mest intressanta, en person kan sätta
alla sina duttar på samma idé eller fördela dem på flera. När
alla placerat ut sina duttar summerar ni antalet duttar på de
olika idéerna och den idé eller de idéer som fått flest duttar
är den/de som ni väljer. Om ni inte har några klistermärken
till hands går det lika bra att använda sig av en penna att
göra markeringar med.
Starta upp en digital dokumentationssamling för
påverkansarbetet (till exempel på Google docs) och skriv ner
idén eller idéerna i ett dokument.

Exempel: Det borde finnas en mötesplats
i kommunen för alla spelintresserade
ungdomar eller det borde bli enklare att
söka bidrag av kommunen.
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DET HÄR HAR TRÄFFEN HANDLAT OM:
Att skapa en bild av vad en kommun gör för någonting och
att brainstorma fram en idé som ni vill att kommunen ska
arbeta med.
REFLEKTIONSSTOLARNA
Sätt er i en ring på stolar med en stol extra. Läs upp följande
påståenden, alla som håller med byter plats och de som inte
håller med sitter kvar. De som bytt plats förklarar vad det var
som gjorde att de bytte plats.
Påståendena är dessa:
✭✭ Jag har lärt mig något nytt under den här cirkelträffen
(Följdfråga till alla som bytt plats: vad?)
✭✭ Jag har ändrat min åsikt om något under den här
cirkelträffen
✭✭ Vi har gått igenom något som jag redan visste under
den här cirkelträffen
Fyll på med egna påståenden som passar gruppen.

20
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CIRKELTRÄFF 2: MÅL OCH AKTIVITETER
Under träffen kommer ni sätta tydliga mål som ger er
möjlighet att nå er idé.
INFÖR TRÄFFEN
Tänk vidare på idén, känns den helt rätt? Testa gärna
att formulera om den, lägga till saker och ta bort saker.
Dokumentera de olika versionerna, detta görs förslagsvis på
en plattform som alla har tillgång till, t.ex. Google docs.
IDÉEN FASTSTÄLLS
Gå igenom idén en gång till och se över eventuella ändringar
ni vill göra. Det är viktigt att alla delar och förstår idén som ni
ska jobba med. Försök precisera den så mycket som möjligt,
detta kommer att underlätta när ni sedan ska ta fram argument för den.
MÅL
För att ert påverkansarbete ska bli lyckat så behöver ni vara
ihärdiga, det räcker inte att prata med kommunen en gång
utan många insatser kan behövas, då är det bra om ni sätter
upp tydliga mål för ert arbete. Ert övergripande mål kommer
att vara att ni vill få igenom er idé men det är bra om ni gör
det tydligt. Om ni exempelvis vill att kommunen ska bygga
en hall där ni kan träna e-sport så behöver ni tydliggöra när
ni vill att det ska ha skett och på vilket sätt. För att nå dit
behöver ni sätta upp delmål och aktiviteter för att nå dessa
mål.
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En bra metod för att lyckas med att sätta bra mål är att
använda sig av SMART-modellen.
SMART-modellen säger att alla mål ska vara:
✭✭ Specifika – så att målen är tydliga och alla förstår dem
✭✭ Mätbara – så att det finns något att mäta målet mot
och så att du vet när du nått det
✭✭ Accepterade – så att alla är motiverade att jobba mot
målet
✭✭ Realistiska – så att det blir lätt att se möjligheten att nå
fram
✭✭ Tidsbestämda – så att det finns en tydlig start- och
slutpunkt

Exempel på ett SMART mål:
Vi ska ha en träff med kommunen där
minst 5 politiker är närvarande
När ni formulerar era mål tänk på att alla mål ska leda till
att nå er idé. Dokumentera målen i dokumentet ni skapade
förra träffen.
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AKTIVITETER
Nu när ni har ett tydligt mål ni vill nå måste ni göra saker för att
komma dit. I ett påverkansarbete finns det många tänkbara
aktiviteter för att nå ert mål, den mest grundläggande och
enklaste aktiviteten är det personliga mötet men det finns
även andra sätt ni kan påverka. Ni kan skriva ett brev till
berörd politiker, skicka ut ett pressmeddelande till de lokala
tidningarna, lämna ett förslag på kommunens hemsida eller
skapa opinion via sociala medier.
Personligt möte
Ett personligt möte med politiker och/eller tjänstemän är det
mest effektiva sättet att föra fram sin idé på. Det enda ni
behöver göra är att helt enkelt ringa eller mejla politikern
eller tjänstemannen och be om ett möte. Det allra bästa är
om ni kan träffa flera som arbetar i samma nämnd (eller hela
nämnden) samtidigt men det kan vara svårare att få till helt
enkelt beroende på att politiker har många möten inbokade
och det kan var svårt att hitta en tid som passar alla. Om ni
är en förening som vill påverka kommunen så bjud gärna in
dem till möte hos er så kan ni samtidigt passa på att visa upp
er verksamhet för dem.
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Brev och skrivelser
Ett annat sätt att påverka är att skicka ett formellt brev om
det ni vill påverka. Detta brev blir allmän handling och kan
begäras ut av vem som helst. I samband med att brevet
skickas kan ni gärna passa på att skicka det till en lokal
journalist – gärna någon som är inläst på frågan så att det
blir rätt vinkel i tidningen. Hur ni kan göra för utforma ert
brev tas upp i avsnittet om nästa cirkelträff.
Debattartikel
Innan ni kontaktar media så är det bra om ni försöker att
påverka kommunen på andra sätt först. Skulle det vara så
att ni inte får igenom det ni vill kan en taktik vara att skapa
opinion via en debattartikel. Om det är så att ni tycker att
något är fel undvik att hänga ut någon och föreslå gärna en
lösning på det som ni tycker är fel, på så sätt så upplevs ni inte
som jobbiga att ha att göra med vilket gynnar en eventuell
fortsatt dialog med politiker och tjänstemän i kommunen.
Om ni vill ha tips om hur ni skriver en debattartikel kan ni
titta i PR-firman Westanders PR-handbok: westander.se/prhandboken/
Sociala medier
Ett bra verktyg för att påverka är olika sociala medier såsom
Facebook och Twitter. Ni kan dels använda er av sociala
medier för att sprida information om er idé och skapa opinion
kring den, på så sätt kan ni nå och samla människor som står
bakom denna. Ni kan också använda er av sociala medier för
25

att direkt nå kommunen och berörda beslutsfattare.
Gör nu en karta över aktiviteter som leder fram till att målen
uppfylls. Det är inte viktigt att alla aktiviteter som ni behöver
göra finns med i kartan, men de största bör finnas på plats.

Exempel:
Maila och bjuda in minst 10 politiker ––
Vi ska ha en träff med kommunen där
minst 5 politiker är närvarande.
Tänk på att flera aktiviteter kan leda till samma mål, men
alla mål måste ha minst en aktivitet. Rita en karta! Om ni
inte hinner komma på aktiviteter så fortsätt med det mellan
cirkeltillfällena.
DET HÄR HAR TRÄFFEN HANDLAT OM:
Att sätta SMARTA mål och att hitta lämpliga aktiviteter som
leder fram till att målen uppfylls.
Genomför “reflektionsstolarna” från första cirkelträffen.
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CIRKELTRÄFF 3: TIDSBUDGET OCH TIDSPLAN
Under träffen kommer ni att titta på vilka som är er målgrupp
samt göra en tidsbudget och ta fram en tidsplan.
INFÖR TRÄFFEN
Ni bör ha god koll på de aktiviteter och mål som sattes upp
under förra tillfället. Om ni inte hann göra klart aktiviteterna
ska ni ha gjort det till denna träff. Ni bör också ha gjort
övningen “Vad kommunen gör” i träff 1.
MÅLGRUPP
För att ni ska kunna påverka behöver ni också veta vilka ni ska
vända er till. Om det är till beslutsfattare som ni ska vända er
så är det i första hand till de beslutsfattare som äger frågan.
Vissa frågor kan det vara hela kommunfullmäktige som
beslutar om men det kan också vara så att beslutet fattas
i någon av kommunens nämnder. Vissa mindre frågor kan
också beslutas direkt av ett kommunalråd eller en enskild
handläggare. Titta på den sammanfattning ni gjorde i träff 1
om kommunens uppbyggnad.
Försök att svara på följande frågor:
✭✭ Vilka personer och grupper behöver ni nå?
✭✭ Är det politiker eller tjänstemän?
✭✭ Vilka positioner och roller har dessa personer?
✭✭ Finns idag någon relation eller bra ingång för kontakt i
ert nätverk?
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Hitta allianser
Vid påverkansarbete är det alltid bättre ju fler det är som
driver en fråga eftersom kommunen då kan se att det är
många som vill samma sak. Titta därför runt i kommunen
om det finns andra föreningar, organisationer eller
grupper som vill samma sak som ni och försök få med
dem i ert påverkansarbete. Ni kan också försöka få med er
privatpersoner som är intresserade av er fråga exempelvis
genom att göra ett upprop via sociala medier.
TIDSBUDGET
Nu har ni satt upp mål och aktiviteter som ni vill genomföra
men innan ni fortsätter med er planering behöver ni se över
hur mycket tid som ni faktiskt har till godo. Nackdelen med
att göra något ideellt är att det finns många andra saker som
tar ens tid i anspråk, exempelvis jobb och skola. Ett bra sätt
att få överblick över hur mycket tid var och en kan lägga ner
är att göra en tidsbudget.
En tidsbudget gör ni så här:
1. Börja med att låta var och en berätta hur mycket tid den
kommer att kunna lägga ned på ert påverkansarbete. Hur
ser det ut när det gäller skola, jobb och andra åtaganden? Är
det vissa perioder där det finns mer eller mindre tid att tillgå?
Livssituationen ser olika ut för olika personer så observera
att det inte handlar om att den som kan lägga ner mest tid
är bättre på något sätt. Uppmuntra alla till att vara realistiska
och betona att alla bidrag är viktiga. Skriv ner allas tid i ett
dokument.
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2. Om det finns andra personer ni tänkt involvera, ta reda på
hur deras tid ser ut och för in det i budgeten.
3. Undersök om det skiljer sig över perioden som ni ska driva
arbetet. Det kanske visar sig att många kan lägga mycket
tid under maj men inget under november. Då måste ni ta
ställning till det i er planering.
4. Räkna ihop och se hur många arbetstimmar det faktiskt
rör sig om per månad.
5. Analysera resultatet. Hur behöver ni prioritera? Behöver
ni skaffa er mer resurser eller involvera fler personer?

Namn
Kim
Misha
Sam
Samir
Torsten

Tidsbudget för föreningen X
Jan
Feb
Mars
April
6
3
2
8
3
3
5
6
4
10
3
4
7
4
4
3
6
4
9
3

Summa
19
17
21
18
22

Denna version av tidsbudget har hämtats från sidan:
opinionsbildalokalt.wordpress.com/ovningar-och-tips/
När ni har en överblick över den tid som ni kan lägga ner kan ni gå
vidare och göra en tidsplan.
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TIDSPLAN
När ni vet hur mycket tid som finns att tillgå behöver ni göra
en plan för när ni ska ha uppnått er idé och när ni ska ha
gjort de olika stegen på vägen dit. Tidsplanen ska svara på
frågorna: Vad? När? Vem?
✭✭ Vad? Vad ska ni göra (de aktiviteter som ni har satt upp)
för att ni ska kunna uppnå er idé.
✭✭ När? När ska ni göra dessa saker, är det någonting som
behöver vara färdigt innan ni kan påbörja något annat?
✭✭ Vem? Vem är ansvarig för att se till att uppgiften
genomförs. Observera att detta inte behöver innebära
att det är den personen som ska genomföra uppgiften
utan bara se till att den görs.
Tidsplanen är ett levande dokument som ni under alla möten
ska följa upp och hantera. Nöj er aldrig med att konstatera
att något är försenat. Sätt i så fall nya tidsramar, ändra om
uppgiften eller byt ansvarig person. Det finns olika mallar för
hur en tidsplan ska se ut. Ett exempel är ett GANTT-schema,
som ni hittar mer info om här: sv.wikipedia.org/wiki/Ganttschema eller bit.ly/2r541or eller gör ett enkelt kalkylblad i
Excel, Google docs eller liknande program.
DET HÄR HAR TRÄFFEN HANDLAT OM:
Att definiera er målgrupp och att göra en tidsbudget samt
tidsplan.
Genomför “reflektionsstolarna” från första cirkelträffen.
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CIRKELTRÄFF 4: FAKTAINSAMLING & ARGUMENT
Under träffen kommer ni fram argument för er idé samt titta
på vilka eventuella motargument som kan finnas och hur ni
bemöter dessa.
INFÖR TRÄFFEN
Ni behöver ha koll på vilken er målgrupp är. Om ni inte hann
göra klart tidsbudgeten och tidsplanen så är det bra om
dessa är klara till detta tillfälle. Deltagarna kan med fördel
ha börjat fundera på argument för idén.
FAKTAINSAMLING
Nu när ni har en idé är det dags att börja ta reda på fakta så
att ni kan argumentera för idén. Exempelvis om ni tycker att
ni borde få bidrag från kommunen, titta på hur det ser ut för
idrottsföreningarna i kommunen. Förslagsvis hockey- eller
fotbollsföreningar eftersom de oftast är de som får mest
bidrag från kommunen.
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Försök att ta reda på följande:
✭✭ Hur mycket de får i bidrag av kommunen
✭✭ Hur många som är medlemmar i dessa föreningar
✭✭ Hur många aktivitetstimmar de har
✭✭ Vilket värde de levererar och om de uppfyller något av
kommunens mål, exempelvis folkhälsomål
✭✭ Eventuella andra förklaringar till varför de får andra
resurser
✭✭ Vilka kostnader de kan tänkas ha (både för individuella
medlemmar men också för föreningarna i sig t ex lokaler
och tränare)
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Jämför sedan med er, vilka kostnader har ni? Vad skulle vara
rimligt att ni fick i jämförelse med de idrottsföreningar ni
tittat på?
Om er idé bygger på att ni tycker att kommunen borde
göra för fler än bara er förening, exempelvis att det borde
byggas en hall där ungdomar kan arrangera lan och dylikt.
Då behöver ni ta fram ett bra utkast för detta.
I utkastet är det bra om ni får med följande:
✭✭ Var ni skulle vilja att hallen eller vad ni nu vill ska byggas
ska ligga
✭✭ Hur ni vill att den ska se ut
✭✭ Vad ni vill ska finnas där i form av utrustning, inventarier
och så vidare
✭✭ En uppskattning kring vad det skulle kosta (här kan ni
med fördel höra av er till något byggföretag och be dem
göra en uppskattning)
✭✭ Eventuella andra kostnader som kan uppstå i samband
med detta (Om det finns kommersiella aktörer som gör
något som har med er idé att göra, hör med dem om
vilka kostnader de har)
Titta även runt på andra kommuners hemsidor för att se om
det är någon som redan genomfört idén, hur ser det ut där?
hur har de gjort? Är det något som ni kan framhålla som gott
exempel? Samla all relevant fakta ni kan hitta i dokumentet
ni skapade vid första träffen.
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SKAPA ETT UNDERLAG
Nu när ni har en massa fakta behöver ni formulera argument
och budskap för er idé. Börja med att lista alla argument för er
idé som ni kan komma på utifrån den fakta ni har. Listningen
gör ni antingen på en whiteboard eller på ett blädderblock.
Skriv ner de argument som ni tycker är bäst i ert dokument.
Välj sedan ut tre av dessa som ni tycker är extra viktiga och
som ni vill trycka mest på.
Sedan på max en A4-sida beskriver ni kort vad frågan
gäller, problemet ni ser och sist lösningen samt de tre
huvudargument ni hittat för att genomföra det ni vill. Att
bara hålla sig till en A4 är bra då ni behöver tänka till extra på
formuleringar så att ni bara har med det allra nödvändigaste.
Det är bra om ni även kan få plats med en kort presentation
av er förening eller grupp på sidan. För om ni har med er
A4-sidan på ett eventuellt möte med kommunen kan ni
lämna kvar den till personerna ni träffar så har de enklare att
komma ihåg vilka ni var och vad frågan gällde. Detta underlag
kan också ligga till grund för ett eventuellt pressmeddelande
som ni vill skicka ut till media.
Allmänintresset
Ett bra argument är att visa på allmänintresset för frågan,
det vill säga intresset för frågan hos allmänheten i stort. Det
är svårare att få gehör om förslaget bara verkar gynna er
grupp eller förening. Så om er idé i själva verket bara gäller er
förening behöver ni se till att formulera er så att kommunen
även ser ett allmänintresse i er fråga. Om ni till exempel vill att
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kommunens bidragsregler ska ändras skulle allmänintresset
vara att det finns andra liknande föreningar i kommunen
som också skulle gynnas av detta eller att om ni får bidrag så
betyder det att ni kan göra ännu bättre verksamhet som kan
komma kommuninvånarna till nytta.
Ett sätt att visa på allmänintresset är via namnunderskrifter
från invånare i kommunen som också tycker att er idé är bra.
Ett tips är därför att ni samlar namnunderskrifter bland era
vänner, på era arbetsplatser eller i skolan. Ni kan också gå
ut på stan och försöka få de som ni stöter på att skriva på.
Ta sedan med era listor till ett möte med kommunen så att
de ser att det är många i kommunen som står bakom er idé.
Om ni gjort ett upprop via sociala medier (som nämndes i
stycket om cirkelträff 2) drar ni självklart ut en lista på alla
som ställt sig bakom er och tar med till kommunen.
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BEMÖTA MOTARGUMENT
Lika viktigt som att ha bra argument för något ni vill driva är
att kunna bemöta eventuella motargument. Dessa kommer
i första hand att komma från kommunen när ni pratar med
dem. Om ni väcker opinion om er fråga exempelvis via en
debattartikel så kan de även komma från andra håll. Likt
er kan det finnas andra grupper som också arbetar för sin
sak och liksom er har de säkert tagit fram bra argument till
varför deras sätt att se på saken är minst lika bra som era.
Därför är det bra att ni har svar på tal.
Börja med att lista alla motargument ni kan komma på,
försök också att fundera kring varifrån dessa motargument
kan komma. Gå sedan igenom listan med motargument och
försök komma på hur ni ska bemöta dessa. Ett tips är att
ni försöker att sätta er in i situationen för den grupp eller
organisation som kan tänkas komma med motargumentet
för att på så sätt lättare förstå hur de ser på saken och vilka
argument som är viktiga för dem.

DET HÄR HAR TRÄFFEN HANDLAT OM:
Att att hitta fakta, formulera argument för er fråga samt att
bemöta motargument.
Genomför “reflektionsstolarna” från första cirkelträffen.
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CIRKELTRÄFF 5: AVSLUTNING
Under den sista träffen ska ni se över allt material som ni
skapat under cirkeln och ge feedback på det.
INFÖR TRÄFFEN
Se till att alla dokument kommer med till den här träffen och
titta gärna igenom materialet innan ni börjar.
SAMMANSTÄLLNING
Under träffarna har ni tagit fram:
✭✭ Idé
✭✭ Mål
✭✭ Aktiviteter
✭✭ Tidsbudget
✭✭ Tidsplan
✭✭ Faktaunderlag
✭✭ Argument för er idé
Titta igenom och komplettera dessa. Gå igenom dem i
gruppen och ge feedback på det ni gjort. Om ni ska fortsätta
med ert påverkansarbete så är det viktigt att alla känner att
de kan luta sig mot det material ni tagit fram. Är alla nöjda
med materialet? Är det något som ni behöver arbeta mer
med?
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SUMMERING
Gör en runda där alla svarar på dessa tre frågor:
1. Hur har du upplevt studiecirkeln?
2. Vad har du lärt dig?
3. Hur vill du gå vidare?
NÄSTA STEG
Nu har ni en bra grund att stå på i ert påverkansarbete.
Formulera vad nästa steg är och se till att göra det. Stå på er
och få till den förändring ni vill se!
DET HÄR HAR TRÄFFEN HANDLAT OM:
Att sammanfatta det som gjorts under studiecirkeln och
prata om hur alla kan gå vidare efter cirkelns slut.
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REFLEKTIONSSTOLARNA
Den här sista gången handlar detta om hela studiecirkeln.
Sätt er i en ring på stolar med en stol extra. Läs upp följande
påståenden, alla som håller med byter plats och de som inte
håller med sitter kvar. De som bytt plats förklarar vad det var
som gjorde att de bytte plats.
Påståendena är dessa:
1. Jag har lärt mig något nytt under den här studiecirkeln
(Om det är någon som lärt sig mycket nytt be den
beskriva något av de viktigaste den lärt sig).
2. Jag har ändrat min åsikt om något under studiecirkeln.
3. Vi har gått igenom något som jag redan visste under
studiecirkeln.
4. Jag känner att jag fått de kunskaperna som jag behöver
för att kunna påverka kommunen.
5. Jag saknade något under studiecirkeln.
6. Jag känner mig motiverad att fortsätta det påverkansarbete jag planerat under studiecirkeln.
Fyll gärna på med egna påståenden som passar gruppen.
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CIRKELADMINISTRATION
INNAN CIRKELN BÖRJAR
Tar du hjälp av det här studiematerialet har du redan
mycket färdiggjort. I materialet finns förslag på studieplan
och ett färdigt upplägg. Låt dig inspireras att skapa en egen
studieplan som passar er grupp.
UNDER CIRKELN
Som cirkelledare ansvarar du för att gruppen följer de regler
som finns och för kontakterna med Studiefrämjandet. Du
ser t ex till att den närvarolista som ni behöver fylla i, blir
inlämnad i rätt tid och att den bara innehåller korrekta
uppgifter. Om du är frånvarande någon gång måste en
vikarierande cirkelledare utses som då ansvarar för att fylla
i listan.
NÄR CIRKELN ÄR SLUT
Samla in och diskutera vid sista tillfället hur cirkeln har
fungerat. Vad som gått bra och vad kan förbättras? Skriv
gärna i rutan nedan efter att ha diskuterat.
Plus

Vad har ni lärt er av cirkeln och varför?

Minus

Vad skulle ni göra annorlunda till nästa gång och varför?

Intressant

Gjorde ni någon upptäckt under cirkeln som ni inte hade räknat med?
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ATT VARA CIRKELLEDARE I STUDIEFRÄMJANDET
I en studiecirkel har alla deltagare ett medansvar, men
cirkelledaren har ett särskilt ansvar för gruppen. Din roll
är att utveckla och hålla ihop arbetet under cirkeln. Det är
du som hjälper alla deltagarna att komma till tals och det
är du som kan inspirera till nya infallsvinklar om ni har kör
fast. Du ser också till att deltagarna hela tiden har inflytande
över innehållet och över arbetets organisation under
cirkelns gång. I en studiecirkel är allas kunskap, erfarenheter
och intressen lika värda. Det är deltagarna i cirkeln som
gemensamt bestämmer vad cirkeln ska handla om. Starta
därför med att prata om vad var och en vill få ut av cirkeln.
Sedan kan ni komma överens om ett gemensamt mål. Även
om studiecirkelns huvudämne är givet kan det finnas flera
sätt att lägga upp innehållet.
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STUDIEFRÄMJANDETS ROLL
Innan cirkeln startar får du ett introduktionssamtal med
din kontaktperson på Studiefrämjandet. Samtalet ger dig
möjlighet att sätta dig in i folkbildningens pedagogik, lära
dig mer om Studiefrämjandet och få svar på dina frågor. I
samband med introduktionen får du också en inbjudan
att delta i Studiefrämjandets ledarutbildningar. Ta vara
på den chansen! De kunskaper du får har du nytta av inte
bara som cirkelledare utan även i andra sammanhang
när du fungerar som ledare eller ingår i en grupp som ska
uträtta något tillsammans. Studiefrämjandets roll är också
att hjälpa dig med administrationen av cirkeln och erbjuda
en lokal om så behövs. Som cirkelledare får du också en
gratisprenumeration på Studiefrämjandets tidning Cirkeln,
där du kan läsa mer om vad som pågår i Studiefrämjandets
regi. Tveka aldrig att vända dig till din kontaktperson om du
behöver stöd och hjälp eller får problem i studiecirkeln. En
av Studiefrämjandets viktigaste uppgifter är att fungera som
ditt bollplank!
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BRA LÄNKAR
SWOT-analys
wiki.sverok.se/wiki/SWOT-analys
Gant-schema
sv.wikipedia.org/wiki/Gantt-schema
bit.ly/2r541or
Föreningsresursen har många bra metoder för
föreningsarbete
www.foreningsresursen.fi/foreningsarbete/metoder/
Sida med många tips, övningar och mallar för lokal
opinionsbildning
opinionsbildalokalt.wordpress.com/start/
PR-firman Westander har en gratis PR-handbok med tips
för bland annat utformning av pressmeddelanden och
debattartiklar
www.westander.se/pr-handboken/
Studieförbundet Sensus har många övningar rörande
påverkansarbete
www.sensus.se/verksamheter/Varldens-kurs/paverkamenhur/
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