
PÅVERKANSARBETE OCH AKTIVISM
VAD ÄR DET OCH HUR GÖR MAN?

DUV-dagarna i Åbo – den 4 februari 2018



PROGRAM

➢ Vad är påverkan?

➢ Hur kan man påverka?

➢ Vad är skillnaden mellan 

påverkan och aktivism?

Kort paus 

➢ Workshop: Hur kan jag påverka mitt eget liv?

Diskussion i grupp.



VAD ÄR PÅVERKAN?
➢ Påverkan är lite som intressebevakning

Att bevaka och driva någons intressen.

➢ Att påverka är att försöka få de som bestämmer 

att ändra sina åsikter och göra andra beslut.

➢ Det finns alltid någon man vill påverka

t.ex. beslutsfattare, politiker eller personal på ett boende.

Man kan också försöka påverka vanliga människor

så att de ändrar åsikter och attityder.



HUR KAN MAN PÅVERKA?

➢ Kontakta de som bestämmer

➢ Sprida information

➢ Skriva artiklar eller insändare 

➢ Göra utlåtanden eller skrivelser

➢ Skicka in förslag till kommunen

➢ Gå med i en förening eller politiskt parti

➢ Ordna eller delta i kampanjer

➢ Demonstrationer

➢ Rösta i val

➢ Påverka ditt eget liv / din egen vardag.



IBLAND BESTÄMMER ANDRA I STÄLLET FÖR OSS

➢ I Finland: Riksdag och regering

➢ I kommunen: kommunfullmäktige, –styrelse och nämnder

➢ I Kårkulla: samkommunsfullmäktige, -styrelse och nämnder

➢ I Steg för Steg: föreningsmöten, styrelse

➢ Hemma: personal, föräldrar, syskon, grannar...



VEM BESTÄMMER I KOMMUNEN?
➢ Socialarbetaren?

➢ En nämnd?

➢ Kommundirektören?

➢ Kommunstyrelsen?

➢ Kommunfullmäktige?

➢ Du?





VAD ÄR AKTIVISM?
➢ Aktivism är en (politisk) handling, 

något som man gör.

För att påverka och förändra.

➢ Aktivism är att försöka 

stoppa orättvisor och diskriminering.

➢ Aktivism är ett brett begrepp,

det kan handla om många olika saker.



EXEMPEL PÅ AKTIVISM

➢ Att sprida information

➢ Skriva insändare

➢ Demonstrationer

➢ Namninsamlingar

➢ Kampanjer

➢ Strejker eller bojkotter

➢ Direkt aktion (= att man genast gör något för att stoppa en 

orättvisa eller diskriminering)

➢ Vardagsaktivism (= att man gör små saker för att skapa förändring 

i sin vardag)



PÅVERKAN OCH AKTIVISM (LIKHETER)

➢ Påverkansarbete och aktivism är ganska likadana varandra.

Båda handlar om att skapa förändring och påverka.

Steg för Steg och många andra föreningar jobbar både med 

påverkan och aktivism.

➢ Aktivism är ofta en form av påverkansarbete

men allt påverkansarbete är inte aktivism.



PÅVERKAN OCH AKTIVISM (SKILLNADER)

➢ Påverkansarbete är att påverka de som bestämmer,

så att de gör bra beslut.

➢ Aktivism är att själv skapa förändring.

Det kan vara små förändringar i vardagen

eller ett sätt att försöka förändra 

hela tankesättet hos de som bestämmer.

➢ Påverkansarbete är att försöka ändra på lagar och beslut.

➢ Aktivism är att försöka ändra på människors beteende först,

och sedan kanske ändra på lagar och beslut.

➢ Många gånger har en fråga först lyfts upp av aktivister

för att sedan gå vidare till andra som försöker påverka.



STEG FÖR STEG AKTIVISM?
Steg för Steg sysslar både med påverkansarbete och aktivism.

➢ I Me itse kallar sig medlemmarna för ”Meikäläiset”.

Meikäläiset är en Me Itse-aktivist.

➢ Men hur skulle en Steg för Steg-aktivist se ut?

➢ Borde vi bli mer som aktivister inom Steg för Steg?

➢ Vad skulle vi göra då?

Steg för Stegs har en styrelse och representanter i olika 

arbetsgrupper som jobbar med påverkansarbete.

Borde Steg för Stegs lokala grupper vara mer som aktivister?



LEARNING CAFÉ

Snart har vi paus 

men innan pausen 

ska vi dela upp oss i grupper.

Vi behöver fyra grupper för vårt Learning Café



PAUS

Nu blir det en kort paus. 

Sedan fortsätter vi med vårt learning café.



LEARNING CAFÉ

Diskutera i grupp

Teman är:

Föreningsarbete 

(Frank)
Delaktighet 

(Sussi)

Boende 

(Sofia)

Diskriminering och 

mobbning (Annika)


