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Svenska Turistföreningen vill göra det  
möjligt för fler att upptäcka Sverige. För att 
göra det erbjuder vi boende över hela landet 
och arrangerar massor av lokala aktiviteter. 
Enligt STFs stadgar är vårt ändamål på ett 
övergripande plan att främja möjligheterna 
till natur- och kulturturism i Sverige. För  
att kunna göra det behöver vi även påverka 
andra.

Syftet med påverkansarbetet är helt enkelt 
att verka för STFs ändamål om att bland  
annat främja friluftsliv, verka för hållbar 
turism och erbjuda medlemmarna prisvärda 
övernattningsmöjligheter och berikande 
aktiviteter. Ett aktivt påverkansarbete lokalt 
och nationellt ger också ökade möjligheter 
att värva nya medlemmar till STF.

1. Varför ska STF påverka?
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Att påverka beslutsfattare eller ägna sig åt lobbying kan ibland 

uppfattas som något ofint eller rentav odemokratiskt. Men att 

låta fler åsikter höras i samhällsdebatten leder tvärtom till en mer 

livaktig och mer välfungerande demokrati. Det är bara genom att 

väga in fler aspekter och lyssna på fler röster som våra besluts-

fattare kan ta mer välgrundade beslut. Därför ska STF som en av 

Sveriges största ideella organisationer höras mer och inte mindre 

i samhället.

a) Vad tycker STF?

STF ska stå upp och bevaka frågor som är viktiga för våra med-

lemmar. STF är partipolitiskt och religiöst obundna. Vad vi som 

organisation tycker på ett övergripande plan är det riksstämman 

som slår fast. År 2020 antog STFs riksstämma nya riktlinjer för 

Svenska Turistföreningen i turism-, frilufts-, natur- och kultur- 

frågor som säger att STF ska verka för en hållbar utveckling där 

hänsyn tas till ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. 

Nedan presenteras dessa riktlinjer i korthet:

Hållbar turism

STF ska verka för en hållbar turism och erbjuda resmål, boende, 

aktiviteter och andra produkter som medför minsta möjliga ne-

gativa påverkan på omgivningen. Det innebär att STF ska verka 

för att turismutvecklingen i Sverige positivt bidrar till natur- och 

kulturmiljöer och lokala samhällen. STF vill särskilt lyfta fram 

betydelsen av hållbara transporter och bra kommunikationer, en 

effektiv energianvändning och lokalt producerad mat.
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Friluftsliv för alla

STF verkar för ett friluftsliv som är attraktivt och tillgängligt för 

många olika grupper i samhället. Det innebär goda möjligheter 

till naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad 

kunskap om natur och kultur oberoende av ekonomiska, fysiska 

och andra förutsättningar. Det är därför viktigt att människor har 

god tillgång till närområden för rekreation där de bor. STF vill 

också lyfta fram betydelsen av en bullerfri och ren natur i sam-

band med friluftsliv.

Tillgänglig natur och kultur

Landskapets tillgänglighet är av stor betydelse för medlemmarnas 

möjligheter till natur- och kulturturism. Därför vill STF värna 

allemansrätten och verka för ett ändamålsenligt strandskydd som 

tar tillvara på friluftslivets intressen. STF är positiv till inrättandet 

av leder av bra kvalitet för olika aktiviteter. Även information och 

annan vägledning är viktig för tillgängligheten och bidrar till en 

ökad säkerhet.

Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer

STF anser att det är angeläget att värdefulla natur- och kulturmil-

jöer inventeras, bevaras och synliggörs. Vid inrättande av natio-

nalparker, naturreservat och andra former av skydd för natur och 

kultur ska stor hänsyn tas till friluftslivets behov, både vad gäller 

olika former av tillrättaläggning och möjligheten att uppleva 

orörd natur.
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På STFs webbplats finns riktlinjerna i sin helhet och där finns 

också lite mer utförliga beskrivningar av STFs ståndpunkter 

kopplade till riktlinjerna. Sök efter riktlinjer på STFs webbplats 

för att hitta dem.

b) Vem gör vad i STFs påverkansarbete?

STFs påverkansarbete utgår från det som riksstämman slagit fast 

och riktlinjerna i turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor ger oss 

vägledning i sakfrågor. Det dagliga påverkansarbetet inom STF 

centralt leds av STFs ledningsgrupp och koordineras av STFs på-

verkansansvarig. Men det mesta av det faktiska påverkansarbetet 

utförs av STFs medarbetare och alla tusentals ideellt engagerade. 

Om lokala verksamheter känner sig stimulerade och engagerade 

i att syssla med bevakning av turism-, frilufts-, natur- och kultur-

frågor så upplever medlemmarna att deras intressen bevakas på 

hemmaplan eller inom deras intresseområde, vilket ökar värdet 

av medlemskapet och viljan för att medverka och engagera sig 

ökar. De lokalavdelningar som har tillgång till personella resurser 

och kompetens att utöver den sedvanliga programverksamheten 

ägna sig åt turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor, bör därför 

uppmuntras att göra detta. 

c) Lokalavdelningarnas roll

Riktlinjerna säger att lokalavdelningarna och andra intressefören-

ingar inom STF (t.ex. stugvärdsföreningen) kan bevaka turism-, 
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frilufts-, natur- och kulturfrågor inom sina områden, följa den lo-

kala och regionala planeringen, bedöma behovet av insatser, agera 

i mediala sammanhang (traditionell eller sociala media), ordna 

utflykter till hotade områden för att på den vägen väcka intresse 

och opinion, göra framställningar eller överklaga hos kommu-

ner, regioner eller länsstyrelser i fråga om områdesbestämmelser, 

planer och tillstånd.

Följande punkter är förslag på vad lokalavdelningar kan göra i sitt 

påverkansarbete:

• Bevaka lokala frågor

• Väcka intresse och opinion

• Följa samhällsplaneringen

• Synas i media

• Svara och överklaga på ärenden

STF centralt ska alltid kontaktas när en lokalavdelning eller 

intresseförening inom STF ser att en fråga som väckts kräver na-

tionell påverkan eller står i konflikt med andra delar i riktlinjerna. 

Kontakta gärna påverkansansvarig eller lokalavdelningsansvariga 

på rikskansliet, uppdaterade kontaktuppgifter finns alltid på in-

tranätet. På samma sätt ska kansliet alltid ge lokalavdelningar och 

andra intresseföreningar inom STF stöd när en lokal fråga väckts 

som kräver nationell påverkan. 
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d) STF centralt

STF arbetar löpande med opinionsbildning som ligger i linje med 

riktlinjerna samt med de frågor som väckts på annat sätt (exem-

pelvis statliga utredningar, lagförslag, nationella, regionala- och 

lokala initiativ med mera). STF centralt har också huvudansvaret 

för frågor som är av riksintresse, oavsett var i organisationen 

frågan väckts.

Precis som att lokalavdelningarna och andra intresseföreningar 

inom STF ska se den centrala nivån som en kompetensförstärka-

re och samtalspartner gäller omvänt. Att driva påverkansarbete 

nationellt genom att vara lokalt förankrad ska ses som en fördel 

och självklarhet för mobilisering och kraftsamling. Förankring 

i nationella frågor ska ges den tid som krävs, men ställer också 

krav på att lokalavdelningar och intresseföreningar inom STF är 

aktiva och engagerade när så behövs.

STFs påverkansarbete syftar till att göra det enklare för 

människor att kunna upptäcka Sverige. För att göra det är våra 

boenden centrala och därför bevakar vi även frågor kring de 

affärsmässiga villkoren för vår del av besöksnäringen.
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Många av de beslut som påverkar vår  
verksamhet fattas lokalt av kommuner och 
regioner. Här kan er lokalavdelning vara  
en viktig röst för att få beslutsfattarna att 
fatta kloka beslut. I det här kapitlet går  
vi genom vilka ansvarsområden de lokala  
myndigheterna har. 

2. Vad kan vi påverka  
 lokalt? 
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a) Kommunens ansvarsområden

Sveriges 290 kommuner är alla lite olika organiserade, men myck-

et är också gemensamt. Många är de beslut som fattas just på 

kommunal nivå, och här har ni från er lokalavdelning stora möj-

ligheter att skapa goda relationer och påverka beslut som fattas. 

1. Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i 

svenska kommuner och hit väljs politiker vid varje val. Börja med 

att skaffa er en bild av vilken politisk allians som har majoritet i 

kommunfullmäktige och vilka partier som styr kommunen. Det 

är i kommunfullmäktige de flesta större beslut tas i en kommun, 

men innan de kommer hit har de beretts i någon av nämnderna 

och det är oftast där ni har större möjlighet att påverka. De flesta 

som sitter i kommunfullmäktige är fritidspolitiker.

2. Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder kommunens arbete och brukar utgöras 

av kommunalråd från både den styrande majoriteten och oppo-

sitionen. Om kommunfullmäktige kan liknas vid riksdagen på rik-

snivå så kan kommunstyrelsen liknas med regeringen. Ledamö-

terna i kommunstyrelsen är nyckelpersoner bland de kommunala 

politikerna som det är bra att bygga relationer med. Kommun- 

styrelsens ordförande är oftast heltidsanställd som politiker.
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3. Nämnder

Kommunens nämnder utgörs av politiker som utses av kommun-

fullmäktige och ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål 

och riktlinjer som fullmäktige beslutat. 

Det är olika vilka nämnder som finns i varje kommun, här nedan 

ger vi exempel på nämnder som finns i många kommuner och 

som kan vara intressanta att ha kontakt med. Kontakta din kom-

mun för att se vilka nämnder som ansvarar för de frågor som ni 

vill påverka i. Kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdoms- 

nämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden är 

exempel på nämnder som är relevanta i påverkanssyfte.

I Samhällsbyggnads- eller byggnadsnämnden tas kommunens 

översiktsplaner och byggplaner fram. Översiktsplaner är en större 

process som löper under flera år och som påverkar kommunens 

utveckling långsiktigt. Detaljplaner är någonting som styr en 

mindre del av kommunens utveckling men som också är mer 

detaljerad. 

4. Förvaltningar eller kontor

Kommunala förvaltningar består av tjänstemän som inte väljs 

utan ska vara opolitiska. Förvaltningarna leds av en förvaltnings-

chef  eller direktör som i sin tur styrs av sin politiska nämnd. På 

förvaltningarna finns det tjänstemän som ansvarar för sina res-

pektive områden, undersök vilka tjänstemän det är som ni skulle 

behöva mest kontakt med.
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b) Regionens ansvarsområden

Sveriges 21 regioner, tidigare kallade landsting, är självstyrande 

enheter som geografiskt motsvarar länen. De viktigaste ansvars-

områdena för regionerna är hälso- och sjukvården, kollektivtrafi-

ken och den regionala utvecklingen. 

1. Regionfullmäktige och styrelse

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i regio-

nerna och väljs i regionvalen var fjärde år på valdagen. Regionsty-

relsen är det högsta verkställande organet och väljs av regionfull-

mäktige. Regionstyrelsen motsvaras på riksplanet av regeringen 

och regionfullmäktige av riksdagen. Regionråd, motsvarande 

ministrar, används i praktiken för de ledamöter i regionstyrelsen 

som är heltidsanställda. De flesta regionpolitiker är dock fritids-

politiker. 

2. Lokala tankesmedjor

I en del regioner ingår vissa anställda i olika tankesmedjor, ar-

rangerade främst av respektive länsstyrelse. Att ingå i en tanke-

smedja är ett mycket bra sätt att bredda nätverket och etablera 

relationer med nyckelpersoner. Långsiktigt bidrar det till att 

synliggöra våra ledare och ideella engagerade. 
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c) Länsstyrelsens och statens ansvarsområden 

Länsstyrelserna är statliga myndigheter och regeringens företrä-

dare i länen. Den viktigaste uppgiften är att se till att de mål som 

riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika politikom-

råden uppnås. Några av de råd och kommittéer som länsstyrelser-

na råder över som kan vara intressanta för er lokalavdelning att 

ha kontakt med är:

1. Vattenråd

I vattenråden ingår kommuner, markägare, kraftbolag, industri-

er och andra intressenter. De olika vattenorganisationerna är 

regionala eller lokala samverkansorgan som oftast samordnas av 

Länsstyrelsen. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram 

till gemensamma lösningar i vattenfrågor. 

2. Friluftssamordnarna

Länsstyrelsernas friluftssamordnare ska strategiskt och konkret 

samordna och leda arbetet med att förverkliga de nationella 

friluftsmålen i respektive län. Samverkan sker med kommuner, 

andra länsstyrelser samt andra viktiga aktörer inom friluftsli-

vet, t. ex. Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen. En 

viktig uppgift för friluftssamordnarna är att stärka arbetet med 

tätortsnära natur samt även samhällsplanering, utveckling- och 

tillväxt, naturvård och folkhälsa. På nationell nivå samordnas 

arbetet av Naturvårdsverket.
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3. Kommittén för främjande av fysisk aktivitet

Kommittén är tillsatt av regeringen och ska genom utåtriktat 

arbete bland annat öka den allmänna kunskapen om de positiva 

effekterna som fysisk aktivitet bidrar till. I kommitténs uppdrag 

ingår även att sprida framgångsfaktorer och goda exempel på 

metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen samt lämna 

förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Om er lokalavdel-

ning vill veta mer eller bidra till kommitténs arbete är ni välkom-

na att höra av er till riksorganisationens kontaktperson. 

4. Viltförvaltningsdelegationen

Varje region har en viltförvaltningsdelegation som arbetar med 

frågor som rör viltförvaltningen i länet. Arbetet samordnas av 

Länsstyrelsen tillsammans med flera externa ledamöter. Bland 

annat behandlar de frågor som rör skötseln av älgstammen samt 

prövar och beslutar kring riktlinjer för skyddsjakt och licensjakt.

d) Goda exempel

1. STF Bråvalla svarar på remisser

Den östgötska lokalavdelningen är mycket aktiv på att bevaka 

och svara på remisser. STF Bråvalla har bland annat svarat på en 

lång rad remisser om den nya järnvägen Ostlänken, detaljplaner 

och naturvårdsprogram. Dessutom fick de in STF-representan-

ter i länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation genom att svara 

på länsstyrelsens förslag. STF Bråvalla är verksamma i Finspång, 

Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Ett tips från STF 
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Bråvalla är att bevaka lokaltidningen efter kommande remisser att 

svara på.

2. STF Umeregionen påverkar kollektivtrafiken

Att kunna ta sig fram till naturen eller boendet på ett hållbart sätt 

är viktigt både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 

STF Umeregionen har hela 56 naturreservat inom sitt område 

och arbetar med aktivt påverkansarbete för att förbättra kollek-

tivtrafiken i regionen. Lokalavdelningens representanter deltar i 

nätverk med regionens kollektivtrafikmyndigheter och ger inspel 

till exempelvis Region Västerbottens kollektivtrafikplan. Dessut-

om engagerar sig lokalavdelningen i Inlandsbanans upprustning 

och utveckling. Inlandsbanan trafikerar vintertid sträckningen 

norrut till Gällivare och kan bli ett utmärkt komplement till Bot-

niabanan.

3. STF Stockholm Nordost deltar i lokala råd

Genom att delta i samverkansgrupper och lokala råd kan lokalav-

delningen STF Stockholm Nordost påverka utvecklingen lokalt i 

deras region. Bland annat deltar lokalavdelningen i Region Stock-

holms samverkansprojekt för gröna kilar, det vill säga hur stora 

sammanhängande grönområden nära bebyggelse ska utvecklas. 

Dessutom har lokalavdelningen representanter i Stolpaskogspro-

jektet och i kommunala miljö- och klimatråd. STF Stockholm 

Nordost har även engagerat sig i upprustningen av Roslagsleden 

i Täby kommun. Ofta är kommunen eller regionen en bra ingång 

för att få kännedom om lokala råd och samverkansgrupper där 

föreningar kan ingå.
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d) Hur når vi fram? 

När ni har beslutat er för att påverka i en fråga behöver ni ta 

fram en enkel plan med översikt på aktiviteter och tidsram. För 

att komma fram till vilka aktiviteter som ger störst effekt, är det 

viktigt att fundera över hur och var ni bäst når era lokala mål-

grupper. Här kommer några tips för att nå fram:

1. Kontakta tjänstemän och politiker direkt

Kontakta lokala beslutsfattare, tjänstemän och politiker och be-

skriv den situation ni vill förändra. Använd fakta när ni beskriver 

frågan eller förslaget och försök skapa ett engagemang. Eller 

ännu bättre, bjud in till ett fysiskt eller digitalt möte där ni kan 

berätta mer om era erfarenheter. 

Lägg medborgarförslag

Alla privatpersoner som är folkbokförda i kommunen har rätt 

att lämna in förslag kring allt som rör kommunal eller regional 

verksamhet. Ni bör inte ta upp olika ämnen i ett och samma 

medborgarförslag. Skriv hellre fler förslag och håll dem korta 

och koncisa. Kom ihåg att utforma förslaget så att det mynnar 

ut i något konkret och använd gärna fler kommuninvånare som 

undertecknare.  

Ring upp och be om ett möte

Ring upp nyckelpersoner som ni identifierat och försök få till ett 

möte kring er fråga. Ta med er relevant material till mötet som 

kan understödja era budskap och argument – och glöm inte att 

anpassa dessa efter både person och partitillhörighet. 



Bjud in en politiker att vara ordförande på ert årsmöte

Ett bra sätt att hålla relationen varm med en politiker och sam-

tidigt ge hen insikt i verksamhetens utmaningar är genom att 

bjuda in denne att vara ordförande på nästa årsmöte. Det skickar 

också en förtroendesignal till politikern som eventuellt kan bli en 

allierad. 

2. Svara på remisser (eller gör skrivelser)

Genom att själva ta eget initiativ och skicka in remissyttranden 

kan ni bearbeta kommunen både gällande era förslag kring frågan 

såväl som att komma upp på listor över remissorgan. Leta upp 

förslag på utredningar och arbetsgrupper inom kommunen eller 

regionen som gjorts offentliga. Finns inga förslag offentliga kan 

ni skicka in egna skrivelser, det vill säga meddelanden från er lo-

kalavdelning kring hur ni ser på en viss fråga eller hur kommunen 

arbetat eller planerar att arbeta med ett politikområde.

Sammanfattning

Börja med en enkel sammanfattning av era tankar och synpunk-

ter. Håll det kort och koncist och fokusera på det område som ni 

är missnöjda med eller har synpunkter kring. 

Koppla till er verksamhet

Ge läsaren en kort bakgrund till varför det aktuella betänkan-

det berör er verksamhet. Till exempel kan en remiss som berör 

strandskydd vara viktig för kajakpaddling och skridskoåkning. 
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Synpunkter

Skriv ner era synpunkter i punktform med hänvisning till var de 

står i betänkandet. Efter att ni skrivit vad ni tycker är det viktigt 

att sedan förklara varför ni tycker så. Var så tydlig som möjligt – 

är det ett bra eller dåligt förslag? 

3. Samverka med andra organisationer

Andra organisationer har oftast liknande svårigheter i kontakt 

med myndigheter och beslutsfattare. Därför är det bra att sam-

verka med varandra och därmed bilda en stark opinion. Prata 

med olika organisationer och ta reda på hur de ställer sig i frågor 

som rör er verksamhet och hur de ställer sig till ett samarbete. 

Fokusera på att hitta gemensamma nämnare även med oväntade 

allianser, det kan leda till stor uppmärksamhet. 
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”Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst. 

När vi hjälps åt blir arbetet lättare.”



4. Arbetsgrupper och arrangemang

Lokala myndigheter som kommuner, regioner och länsstyrelserna 

är ofta samordnande genom olika arbetsgrupper inom natur- och 

friluftslivsfrågor. 

Delta i arbetsgrupper

Genom att gå med och delta i dessa arbetsgrupper kan ni dela 

med er av efterfrågade lokala perspektiv och utmaningar. Samti-

digt etablerar ni en kontakt med friluftssamordnare och frilufts-

strateger och får en väg in till det regionala beslutsfattandet.

Delta i samråd och arrangemang

En del av kommunernas roll är att bjuda in till samråd, skicka ut 

översiktsplaner på remiss och ta in medborgarnas idéer för stads-

delar. Genom att delta på samråd och andra öppna arrangemang 

kan ni påverka olika delar av kommunens processer och därige-

nom påverka till exempel tillgängligheten till friluftsliv.

5. Tips: Gör en enkät bland kommunpolitiker

Ett effektivt sätt att ta reda på vad politikerna tycker kring olika 

frågor i er kommun eller region är genom en enkätundersökning. 

Det tillåter även er att följa upp olika politikers svar och driva re-

lationen med enskilda politiker. Begränsa antalet frågor till sex-sju 

stycken för att öka svarsfrekvensen. Använd cirka 14 dagar som 

tidsspann och skicka gärna ut en påminnelse efter halva tiden. 
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Extratips 1! Använd gärna friluftssamordnarna på Länsstyrelsen 

som bollplank i processen med en enkätundersökning och be 

gärna om input både kring utformningen av frågor såväl som 

bearbetning av svaren. 

Extratips 2! Genom att ha en löpande dialog med beslutsfattare 

så ökar chansen att ni får komma till tals vid rätt tid. Risken är 

stor att när frågan uppmärksammas i massmedia är det redan för 

sent att påverka.

Extratips 3! Fokusera på att ställa slutna och neutrala frågor. 

Se till att frågorna är olika och inte frågar två saker samtidigt. 

Använd en väl avvägd uppsättning svarsalternativ. Exempel på 

frågor kan vara: 

Till vilken grad håller du med i xxx:s påstående? 

I mycket hög grad – I ganska hög grad – I ganska låg grad – I 

mycket låg grad – Tveksam/vet ej

Vad anser du om förslaget att det bör införas en friluftsmärkning 

för förskolor och skolor? 

Mycket bra – ganska bra – ganska dåligt – mycket dåligt – tvek-

sam/vet ej
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För att påverka beslutsfattare behöver vi 
göra vår röst hörd. Er lokalavdelning kan  
skapa debatt lokalt och lyfta viktiga frågor 
som vi tillsammans driver. I det här kapitlet 
ger vi konkreta tips på hur ni kan skriva  
insändare, använda sociala medier, skriva 
pressmeddelanden och kontakta en  
journalist. 

3. Skapa debatt
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a) Skriv insändare

Ett bra sätt att väcka en debatt lokalt hos er kan vara att skriva en 

insändare eller debattartikel i er lokaltidning. Oavsett om tidning-

en är digital eller trycks på papper så är det den som många läser 

för att få veta vad som händer i er närhet och då är det en bra 

plats att föra fram lokalavdelningens åsikter. 

1. Vad och vem vill ni påverka?

En bra insändare visar redan i ingressen vad det är ni vill föränd-

ra och vem det är ni tycker ska förändra något. Fundera ut detta 

innan ni börjar skriva texten. En insändare tycker alltid någon-

ting, det är skillnaden mot andra artiklar i tidningen som vill vara 

mer opartiska.

2. Längd och format

Gå in på tidningens webbplats och läs hur deras insändarredak-

tion vill ha texterna inskickade. Hur lång ska texten vara? Ofta 

anges längden i tecken inklusive blanksteg, det kan din dator 

räkna ut automatiskt om du söker på ”räkna ord”. Läs även på 

hur texten ska skickas in, via tidningens webbplats eller via mejl 

är det vanligaste.

3. Oväntad vinkel

Chansen att få insändaren publicerad ökar om ni hittar en lite 

oväntad vinkel eller roligt sätt att beskriva det ni vill förändra. Vill 

ni skriva om problemet att grönområdena minskar hos er, ta då 

fram siffror som visar om ni riskerar att få mindre grönyta per 
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person än samhället intill. Skriv gärna en rubrik till er insändare, 

men tänk på att redaktionen ändrar ofta den. 

4. Skicka med en bild

En insändare med en bra bild till har större chans att bli publicer-

ad och får mer uppmärksamhet. Kanske har ni tagit ett foto som 

visar på problemet ni vill lyfta, eller kan skicka med en bild på ett 

anslag eller en lokal som texten berör?

5. Underteckna med namn 

En insändare som är undertecknad med namn och organisation 

väger alltid mycket tyngre än ”Arg småbarnspappa” eller andra 

fyndiga alias. Skriv under insändaren med den eller de från er 

lokalavdelning som ska stå som avsändare. Många tidningar vill 

dessutom ha kontaktuppgifter till er undertecknare av säkerhets-

skäl, men de publicerar aldrig dem i tidningen.
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Låt alla få njuta av den vackra  
Lingonbäcken

Vi i STF Lingonby är precis som hela byn stolta 

över vår vackra Lingonbäck. Därför menar vi att 

kommunen måste tänka om när vandringsleden 

genom Lingonbäckens naturreservat nu ska 

dras om så att alla får fortsätta njuta av bäcken.

Fler än någonsin har under sommaren besökt Lingonbäck-

ens vackra naturreservat vilket är väldigt glädjande. Men när 

vandringslederna nu ska göras om för att kunna välkomna alla 

besökare riskerar kommunen att istället göra det svårare för oss 

besökare.

 

I kommunens nya förslag till detaljplan för Lingonbäckens natur-

reservat dras vandringsleden om så att utsikten över Lingonbäck-

en försämras kraftigt. Den nya sträckningen gör det också svårare 

för besökare med rullstol och barnvagn att ta sig fram.

 

Insändare
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Vi i STF Lingonby menar att det vore bättre att dra om vand-

ringsleden runt Lingonhöjden istället för över den. Då behålls 

den vackra utsikten över Lingonbäcken och det blir enklare för 

alla - såväl gammal som ung - att ta sig fram i reservatet.

 

Nu hoppas vi att byggnadsnämnden lyssnar och gör det möjligt 

för fler att upptäcka Lingonbäckens naturreservat!

 

Anna Efternamnsson, ordförande för styrelsen STF Lingonby

 

(Skicka även med era kontaktuppgifter så att redaktionen kan 

kontakta er, dessa uppgifter publiceras dock ej i tidningen.)



b) Använd sociala medier

Skapa engagemang och samla fler deltagare till er lokalavdelning 

genom sociala medier. Många av de frågor som er lokalavdelning 

engagerar sig i och vill påverka kan få stor uppmärksamhet och 

spridning i sociala medier i ert område.

1. Använd era befintliga kanaler

Om ni redan har konto i någon social media som Instagram, Fa-

cebook eller Youtube är det där ni ska börja. Det tar alltid tid att 

samla följare i sociala medier så bygg vidare på det ni redan har 

istället för att bygga helt nytt.

2. Tänk bildmässigt

Bilder och filmer väcker ofta större engagemang än bara text i so-

ciala medier. Tänk därför på hur ni kan bildsätta det ni vill ha sagt 

för större spridning. Använd helst egna bilder istället för andras 

bilder. Då känns det mer genuint och lokalt och ni behöver inte 

fråga andra om lov för att få använda deras bilder.

3. Tagga in beslutsfattare

Leta upp de beslutsfattare ni vill nå på sociala medier och tagga 

(det vill säga länka) dem i era inlägg. Chansen är stor att ni får 

svar direkt och om inte det så är det troligt att de åtminstone tar 

till sig vad ni framfört. Det går också att mejla den beslutsfattare 

som ni vill nå, då blir också konversationen diarieförd och ni kan 

sedan följa upp ärendet.  
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4. Sprid inläggen

Tipsa människor ni känner om att sprida era inlägg. Vänd er 

främst till de som också berörs av frågan och som delar era 

åsikter. Kanske finns det andra organisationer som brinner för 

samma sak lokalt, företag eller lokalkändisar som kan föra ert 

budskap ut till fler?

5. Svara på kommentarer

Håll koll på om det kommer in kommentarer på era inlägg i 

sociala medier. Svara på dem för att hålla igång debatten och öka 

engagemanget. Ju fler som gillar, ogillar eller kommenterar era 

inlägg ju fler personer kommer att få läsa dem. Sociala medier 

prioriterar inlägg som skapar engagemang.
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c) Skriv pressmeddelanden

Om ni vill presentera en nyhet eller bjuda in journalister samlat 

till er så är det en bra idé att skicka ett pressmeddelande. Ett 

pressmeddelande är ett ganska kort meddelande, max en sida, 

som beskriver vad nyheten är och varför det är viktigt för många.

1. Det viktigaste först

Det kommer in massor av pressmeddelanden till tidningar, TV 

och radio. Därför är det viktigt att ni direkt i början av pressmed-

delandet beskriver vad nyheten är och hur det berör journalistens 

läsare. Bakgrundsfakta kan ni lägga till i slutet.

2. Skriv nyhetsmässigt och begripligt

Försök att tänka som en journalist när ni skriver pressmeddelan-

det. Utgå från att läsaren inte vet så mycket om ämnet och att 

den inte kan hela historiken i frågan. Undvik svåra begrepp och 

förklara vad som är viktigast. 

3. Lägg in citat

Ett pressmeddelande ska dels beskriva nyheten på ett objektivt 

sätt men bör också förmedla era åsikter i frågan. Genom att lägga 

in citat från era talespersoner så gör ni det tydligt vad ni tycker i 

frågan. Citaten används ofta journalister direkt i deras texter så 

skriv dem på ett sätt som passar i tidningen.

4. Tydlig avsändare och kontaktuppgifter

Avsluta pressmeddelandet med tydliga kontaktuppgifter till en 
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eller flera kontaktpersoner. Det är viktigt att det inte råder någon 

tvekan om vilken organisation som är avsändare för pressmedde-

landet och vem journalister ska kontakta för en intervju. Se även 

till att kontaktpersonerna är tillgängliga på de angivna telefon-

numren när journalisten ringer.

5. Mejla ut till media

Fundera på vilka medier som kan vara intresserade av att rappor-

tera om er nyhet. Vanliga kanaler är lokaltidningen, Sverige Radio 

P4 och lokala TV-nyheter. Leta upp mejladresserna till dessa 

redaktioner och skicka dem pressmeddelandet, oftast får ni inget 

svar på mejlet men de brukar läsas ofta och förhoppningsvis har 

ni snart en journalist i luren!
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STF gör Lingonbäcken skinande 
ren på Vandringens dag

Den 11 september uppmärksammas Vandring-

ens dag i hela landet med lokala vandringar.  

STF Lingonby har bjudit in till en stor skräp- 

plockarvandring som ska städa utmed Lingon-

bäcken och intresset för att delta är högt.

–Vi kommer att vandra utmed Lingonbäcken och plocka upp allt 

skräp så att bäcken blir ren och fin igen. Redan nu är 50 vandrare 

anmälda och tillsammans ska vi göra det inbjudande för fler att 

upptäcka det fina området, säger Anna Efternamnsson, ordföran-

de i STF Lingonby.

 

Journalister är välkomna att delta på skräpplockarvandringen 

men föranmäl er gärna. Vädret ser lovande ut så det kommer att 

bli fina fototillfällen. Vi samlas klockan 10.00 vid Lingonbäckens 

parkering.

 

Pressmeddelande 2021-09-11
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Om STF Lingonby

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella med-

lemsföreningar som vill göra det möjligt för fler att upptäcka 

Sverige hållbart. Lokalavdelningen STF Lingonby har ett hundra-

tal aktiva medlemmar och arrangerar ett tiotal aktiviteter varje år 

såsom vandringar, föreläsningar och utflykter.

 

Läs mer och hämta bilder från förra årets vandring https://

www.svenskaturistforeningen.se/aktiviteter/vandring/vandring-

ens-dag/

 

För mer information kontakta

Anna Efternamnsson, ordförande för styrelsen STF Lingonby, 

070-123 45 67, anna.efternamnsson@stfturist.se



d) Kontakta en journalist

Om ni vill få uppmärksamhet kring en fråga eller en del av er 

verksamhet är det ofta en bra idé att bjuda in en journalist att 

besöka er. Ni behöver inte känna journalisten i förväg men det 

kan vara bra att läsa på lite innan ni ringer upp.

1. Vad vill vi ha sagt?

Fundera först och främst genom vad ni vill ha sagt och varför det 

är intressant för journalistens läsare. Det räcker inte att frågan 

är intressant för er, utan fundera genom vilka aspekter av frågan 

som är intressanta för många att höra mer om.

2. Leta upp journalisten

Om ni känner en lämplig journalist på rätt media är det bara 

att lyfta luren och ringa. Men om ni inte vet vem som brukar 

rapportera om era frågor kolla vilka reportrar som rapporterat 

tidigare om den aktuella frågan.

3. Ta fram en förklarande text

Skriv ihop en kort text som beskriver vad ni vill ha sagt och med 

kontaktuppgifter till er, gör det gärna i form av ett pressmed-

delande. Den här texten kan ni sedan använda för att skicka till 

media och beslutsfattare.

4. Planera ett event

Ett bra sätt att få uppmärksamhet för er fråga kan vara att ar-

rangera ett event som symboliserar frågan. Genom att exempelvis 

ordna en guidad vandring i den hotade skogen eller arrangera en 
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paddeltur utmed strandlinjen där strandskyddet behöver värnas 

så kan massmedia skildra frågan även bildmässigt. Bjud in med-

lemmar, närboende och massmedia att delta.

5. Ring först – mejla sen

Slå journalisten en signal och berätta vad ni vill ha sagt och varför 

det är intressant just nu för deras publik. Fråga sedan om det 

låter intressant och med stor sannolikhet ber då reportern dig att 

skicka över något på mejlen. Skicka då över ditt förberedda mejl. 

Det fungerar givetvis bra att mejla direkt istället för att ringa om 

du föredrar det, men undvik att mejla och sedan ringa och fråga 

om mejlet kommit fram, det kan lätt skapa irritation.

Tips: Börja med en sak

Ni behöver inte göra allt på en gång! Det kan kännas övermäktigt 

att göra allt som räknas upp i handboken, men välj ut ett eller 

några saker som ni vill börja med. Och för er som redan gör 

något är det kanske dags att testa ytterligare en metod?

Tips: Aktivera fler

Att arbeta med påverkansfrågor kan vara ett bra sätt att aktivera 

fler medlemmar i er lokalavdelning eller ert närområde. Se det 

inte som att det är ni som redan är aktiva som ska göra allt utan 

det här kan vara ett bra sätt att engagera fler!
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STF – vägen till äventyret Sverige
STF gör det möjligt för människor att upptäcka Sverige. Bland annat genom 
våra cirka 250 boenden. Vi värnar om och utvecklar natur- och kulturmiljöer  
i Sverige samt guidar och inspirerar till stora och små äventyr. 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 258 000 med-
lemmar.  Vi skapar debatt och påverkar beslutsfattare för att göra det enklare 
att turista hållbart. En förening med eldsjälar som letar upptäckter vid sidan 
av vägen, längre in i skogen och högre upp på fjället. 

Bli medlem på www.svenskaturistforeningen.se och bli en del av vårt arbete 
så att du och andra kan upptäcka Sverige, både i dag och i morgon.

Svenska Turistföreningen
Box 17251, 104 62 Stockholm
STF Kundservice 08-463 22 70, STF Huvudkontor 08-463 21 00
e-post: info@stfturist.se, svenskaturistforeningen.se




