
	  

	  

Lobbying – Hur gör UNF skillnad i politiken?  
 
 
Bild 1.  Hur gör UNF skillnad i politiken?  
Berätta att passet kommer att handla om: 

• Vilka UNF vill påverka 
• Hur det går att påverka dem 

Bild 2. Påverka: Lobbying vs opinionsbildning 
Det går att påverka på olika sätt och UNF vill både använda kanaler som massmedia, sociala medier 
och reklam för att nå allmänheten som sedan kan påverka beslutsfattare eller ändra egna åsikter, 
attityder, värderingar, beteenden och vanor. 
 
Detta passfokuserar däremot på direktkontakt med beslutsfattare ( t ex Gabriel Wikström, 
folkhälsoministern på bilden) för att påverka deras åsikter, attityder, värderingar, politiska beslut 
och lagstiftning.  
 
Om deltagarna är extra intresserade eller har förkunskaper:  
Fråga deltagarna om hur de tror att de två sätten samspelar med varandra. Till exempel läser 
politiker och andra beslutsfattare tidningar precis som andra.  Står det något i tidiningen så 
påverkas deras uppfattning av situationen. Dessutom vill de gärna kunna ge bra svar på det som 
allmänheten så att de visas som kunniga och handlingskraftiga. 
 
Bild 3. Lobbying 
Vad är lobbying? Det är att påverka politiska beslut vilket vi an göra både genom direktkontakt men 
också andra kampanjer som påverkar politiska beslut.  
 
Vad är deltagarnas bild av en lobbyist? Är det en världsförbättrare som UNF eller någon som bjuder 
politiker på resor som mutor. Vi är många olika aktörer som vill påverka politikers beslut och för 
UNF gäller det att vara bra företrädare utan dolda agendor. Vi berättar tydligt vad det är vi vill t ex: 
färre utskänkningstillstånd i kommunen och varför: minska våld i området, bättre folkhälsa, mindre 
alkoholnormativt uteliv. 
 
Bild 4. Vilka lobbyinsatser har du uppmärksammat att UNF genomfört 
Låt deltagarna prata med personen bredvid. 
Exempel är UNF:s besök i Bryssel, i Riksdagen, de som certifierar utelivskommuner. 
Samla upp och låt några komma med exempel från vad de har sett och vad de själva deltagit i. 
 
Bild 5.  Riksdag och Regering 
Vem bestämmer i den nationella politiken?  
Riksdagen och Regeringen har olika roller som beskrivs på bilden. UNF påverkar enskilda 
riksdagsledamöter och ger dem information inför omröstningar och till motioner när de kommer 
med förslag. Riksdagsledamöterna är indelade i olika utskott där de fattar beslut om olika 
ämnesområden. För UNF är Socialutskottet viktigt eftersom de beslutar om många frågor som 
påverkar drogpolitiken. 



	  

	  

 
Regeringen kan tillsätta utredningar inför till exempel nya lagförslag. Om det är sådant som berör 
drogpolitik kan UNF svara på remissvar där vi som organisation får berätta hur det påverkar oss 
unga och folkhälsan. Vi kan också träffa ministrar eller tjänstemän inför att de ska fatta beslut eller 
för att se vad vi kan hjälpa till med. UNF har mest kontakt med Socialdepartementet och ministern 
med ansvar för folkhälsa.  
 
UNF kan också träffa de enskilda myndigheterna och svara på deras remisser.  
Folkhälsomyndigheten är viktig för UNF.  
 
I UNF görs mycket av detta arbete av det Drogpolitiska utskottet och för den som vill engagera sig 
mer i detta går det att kontakta den drogpolitiska pressekreteraren på UNF:s kansli. 
 
Bild 6. Kommunen bestämmer själv 
Sverige har 290 kommuner. Hur många kommuner bor ni som ses idag i? 
K o m m u n e n  h a r  s j ä l v s t y r e  vilket betyder att kommunen bestämmer helt själv om vissa frågor.  
Kommunens invånare kan alltså påverka ganska mycket av vad som sker lokalt. 
 
Vem bestämmer i kommunen? 
Om personerna är intresserade eller har mer förkunskap kan ni gå in mer på respektive del. Fråga 
vilka ord deltagarna kan och skriv upp dem. Förklara tillsammans där deltagarna säger det de vet 
och du lägger till mer information vid behov.  
 
Annars kan ni säga att det både finns förtroendevalda som väljs i kommunvalet vart fjärde år och 
anställda tjänstemän som påverkar hur det ser ut i kommunen.  
 

• Kommunens invånare röstar vart fjärde år på politiska partier. 
• Kommunfullmäktige – platserna delas ut till politiska partier beroende på hur invånarna har 

röstat vart fjärde år.  Av Sveriges 44 000 politiker i kommun, landsting och region är ca 97 
% fritidspolitiker. De flest gör alltså detta när de inte är på jobbet eller i skolan.  

• Precis som att Riksdagen delar in sig i utskott med ansvar för olika frågor delar 
kommunfullmäktige in sig. Deras indelning heter nämnder t ex kulturnämnd och 
socialnämnd. Kommunen väljer själv sina nämnder och det kan därför vara olika i olika 
kommuner.  

• Kommunstyrelsen är som kommunens regering. De väljs av kommunfullmäktige och ser till 
att samordningen fungerar i kommunen. 

• Kommunen har också anställda som jobbar i förvaltningar. De ansvarar för att se till att 
besluten som de folkvalda politikerna har fattat genomförs. 

• Kommunchefen (kallas också kommundirektör) är den anställda med mest makt som är 
chef för de andra anställda.  

Vad vill UNF i kommunen: 
Fråga deltagarna. Ni hittar mer i drogpolitiska programmet och i Bra Utelivs certifiering av en Bra 
Utelivskommun. 
 



	  

	  

• Nyktra mötesplatser – kommunen kan ha egna nyktra mötesplatser som fritidsgårdar 
• Tillsyn av krogar – kommunen kollar att de som har tillstånd för att servera alkohol sköter 

sig enligt lagen 
• Kommunen ordnar stödgrupper och andra insatser för barn och unga i missbruksmiljö  

 
Bild 7. Påverka ungdomsförbunden. 
UNF samarbetar med de partipolitiska ungdomsförbunden. Det går att göra på flera sätt. Låt 
deltagarna komma med förslag.  
 
Här är några förslag: 

• Se till att de har kunskap om alkoholpolitik och narkotikapolitik 
o Bjud in till föreläsningar, UNF:s kurser 
o Arrangera en frågesport och låt dem både lära sig mer om drogpolitik och tävla 

mot varandra. Googla drogkampen för exempel.   
o Träffa dem och berätta 

• Bli medlem och påverka inifrån – skriv motioner och diskutera med andra. 
• Samarbeta för gemensamma arrangemang lokalt 
• Hitta gemensamma frågor som ni kan vinna lokalt. Gärna med olika partipolitiska 

ungdomsförbund.  

 
Om någon frågar: SDU är inte med kan du berätta att UNF har beslutat att inte samarbeta med en 
organisation vars rasistiska ideologi går emot våra grundsatser om alla människors lika värde. Unga 
Feminister och Ung Pirat är inte med eftersom UNF prioriterar partier i Riksdagen. Men de är 
intressanta i EU-frågor. 
 
Bild 8. Generella lobbytips 

• S k r i v  e n  r a p p o r t  – gör en egen sammanfattning av nyktra mötesplatser i kommunen 
eller annat som ni har testat. Ni kan också skriva ned era förslag för vad som gör att det 
skulle förbättras. Likväl som att ni gör en egen rapport går det att använda de UNF har. Ni 
kan ta med UNF:s kommunranking, Bra Utelivshäftet med UNF:s undersökning om ungas 
uteliv eller någonting annat som kan inspirera kommunen. Ni ser till att själva få en bra 
grund är ni skapar eller läser igenom en rapport.  
 

• S k a p a  a l l i a n s e r  – vet ni fler än UNF som håller med er? Kanske finns det andra ideella 
organisationer som tycker likadant eller företag? Hitta personer som ni kan påverka 
tillsammans med. 
 

• P r e s e n t e r a  l ö s n i n g a r  – var inte en kravmaskin utan presentera varför ditt förslag är en 
lösning. Om ni till exempel vill att det ska finnas en helgöppen fritidsgård kan ni berätta att 
och att det är viktigt för ungas utveckling att ha en trygg plats att vara på. Hitta sätt att 
stärka era förslag så att det blir attraktivt för kommunen att följa dem. 



	  

	  

 
 

• E n k ä t e r / o p i n o i n s u n d e r s k n i n g a r  – Om ni har undersökt vad andra unga eller invånare 
generellt i kommunen tycker är det också intressant för kommunen. Det är ett annat sätt 
att visa hur viktigt ert förslag är. Istället för att undersöka kan ni också samla in 
namnunderskrifter för ett förslag ni presenterar för kommunen t ex att fotbollsarenan 
borde vara fri från alkoholreklam. 
 

• B j u d  i n  t i l l  e t t  m ö t e  – ni kan komma till kommunhuset eller träffa kommunens 
beslutsfattare på annan plats. Varför inte bjuda in dem till UNF lokalen när ni har en rolig 
aktivitet och sedan ha möte med dem när ni pratar om varför det är viktigt med nyktra 
mötesplatser.  

 
Dessa tips är hämtade från Westanders PR-handbok som går att beställa gratis eller ladda ned som 
PDF från westander.se 
	  
Bild 9. Diskussion – kontakt och uppmärksamhet 
 
Diskutera med varandra om det finns fler smarta sätt att påverka. 
 
Sammanfatta vad ni har pratat om 
 
Om deltagarna har många idéer är det smart att skriva ned dem och kanske kan ni efter detta 
kombinera med att deltagarna får skriva kampanjplaner för sina föreningar om hur de vill påverka.	  
 


