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Att påverka lundaborna 
 

Lund, Lilla Fiskaregatan 

 

En ideell förening har begränsade möjligheter att nå ut, men samtidigt stora 
möjligheter att påverka eftersom man är oberoende och kan inrikta sig på 
helheterna utan att fastna i detaljer. 

Lunds Naturskyddsförening har funnits sen 70-talet och har nära 4000 
medlemmar. Vi har lång erfarenhet av olika vägar att påverka och hur vi tycker 
att de fungerar. 

Här vill vi beskriva vad vi har gjort och hur vi tycker att olika aktiviteter och 
åtgärder har fungerat för oss. 
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Våra vägar att påverka lundaborna: 
 

Programmet.  

Varje augusti och januari trycker vi vårt 
program och skickar ut det till 
medlemmarna. Dessutom delar vi ut ett 
antal exemplar till Stadsbiblioteket, 
Turistbyrån och på flera andra ställen. 

Programmet innehåller inte bara våra 
utflykter, föreläsningar och andra 
aktiviteter, utan också artiklar om 
föreningens syn på olika frågor samt en 
redogörelse för remissvar och andra 
skrivelser som föreningen skickat. 

Effekt: Programmet är efterfrågat och vi tror att det ger oss uppmärksamhet. Det 
är också viktigt att våra medlemmar ser vad vi gör. 

Publika evenemang. 

Under åren har vi varit med på ett antal evenemang som arrangeras av andra än 
vi själva. Den stora fördelen med det är att vi slipper dra det tunga lasset och kan 
koncentrera oss på vårt bord eller motsvarande. Nackdelen kan vara att vi inte 
styr över inriktningen. Det gör vi dock indirekt genom att välja vilka evenemang 
vi vill vara med på. 

I Lund är vi sedan flera år med på en cykeldag i april i ett samarbete med 
Tekniska förvaltningen på kommunen. 
Förvaltningen står för tält och 
polistillstånd och ser till att det görs 
reklam för evenemanget. Vår uppgift är 
att ha mycket folk på plats och att 
ordna en frågesport. Besvärliga frågor 
om underhåll av gator eller cyklisters 
beteende får kommunen ta hand om, 
medan vi oftast kan få prata om alla 
fördelar med cykling. 

I Lund har vi ett stort museum som heter Kulturen. Där ordnas varje första advent 
ett ”julstök” – en marknad med många deltagare, både hantverkare och 
matförsäljare. När vi står på julstöket brukar vi ha en tipsrunda för de stora och 
en liten bildtävling för de små. Den senare består av en plansch med 15-20 bilder 
på djur samt klisterlappar med namn på djuren som barnen ska placera rätt. Det 
brukar vara populärt. 
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Något år har vi deltagit på den skördefest 
som kommunen anordnar i Stadsparken 
i september, och andra år har vi varit 
med på en vanlig torgdag och ordnat 
”morotsprovning”. Då har vi lånat ett 
torgstånd och köpt in kanske fem sorters 
morötter. Sedan har vi slantat upp 
morötterna och lagt dem i fem skålar, så 
att torgbesökarna kan smaka och rösta 
på den morot de tycker är godast.  

Dessa evenemang ger goda tillfällen att 
prata med de människor som kommer 
förbi. Därför är det också viktigt att vara 
ganska många från vår sida. Vi brukar schemalägga tvåtimmarspass med start 
varje heltimme. När det är som mest välbesökt brukar vi försöka vara 4-5 
personer samtidigt från föreningen. 

De som gästar evenemangen är dessutom människor som vanligen 
sympatiserar med vår förening. Det gör det lättare att prata om klimat- och 
miljöfrågor och att försöka få dem att bli medlemmar om de inte redan är det.  

På dessa evenemang har vi ofta en tipsrunda eller annan tävling som kan locka 
besökare och samtidigt ge dem nya kunskaper om natur och miljö. På 
cykeldagen delar vi ut (egna) cykelkartor. Genom att räkna antalet utdelade 
kartor respektive inlämnade svar på tipsrundan får vi samtidigt en uppfattning 
om hur många som besökt oss. 

Effekt: Ett evenemang kan ge över 200 svar. Även om vi inte har pratat med alla 
så har de sett oss och sannolikt förstått budskapet. 

Egna arrangemang 

Under året brukar vi också ha några 
egna arrangemang. Exempel på det är 
nationella evenemang som stöds av 
vår riksförening som klädbytardag 
och Naturnatten. Då är det vi själva 
som bestämmer. Programmet på 
Naturnatten brukar bestå av en 
botanisk rundvandring, en fågel-
rundvandring, en tipspromenad, 
någon aktivitet för barn samt grillning 
av pinnbröd. Några år har vi också 
haft stjärnkikning, insektsinsamling och tillverkning av träpinne-flöjter på 
programmet. 

Effekt: Ett evenemang kan dra mycket folk. De som kommer på en Naturnatt är 
vanligen redan medlemmar, medan klädbytardagen lockar en bredare publik. 
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Föreläsningsserie på stadsbiblioteket 

I Lund har vi ett stadsbibliotek som har 
satsat på föreläsningar på många 
områden. Tillsammans med biblioteket 
och Lunds universitets 
Hållbarhetsforum har vi i flera år 
arrangerat onsdagsföreläsningar på 
temat ”klimat, miljö och hållbarhet”. 
Vår serie går i huvudsak under oktober 
och november på hösten och under 
februari och mars på våren. 

Föreläsarna är ofta forskare från Lund och andra universitet, men vi har också 
haft bl.a. trafikkonsulter, miljöpsykologer och en miljövänlig kock. 

Föreläsningarna har numera uppåt hundra åhörare varje kväll. På frågorna 
efteråt märks det att vi har en kunnig publik som är klart miljöintresserad.  

Effekt: De vi pratar med är mycket nöjda. Däremot har vi hittills varit dåliga på att 
fånga upp dem efteråt. Det räcker inte med att säga ”kom fram till oss efteråt och 
prata miljöfrågor”, utan vi skulle behöva vara mer uppsökande och aktivt fråga 
enskilda åhörare efteråt vad de tycker. 

Konferenser, seminarier och andra samarbeten 

En krets inom Naturskyddsföreningen kan förstås själv ordna ett möte för en 
specifik målgrupp som kommunala tjänstemän, näringslivet eller andra. Men det 
är ofta mycket arbete, och kan te sig övermäktigt för den ideella kraften. Det är 
mycket lättare att delta i arrangemang som ordnas av kommunen, regionen eller 
något branschorgan. 

Lunds Naturskyddsförening har bl.a. 
varit med på Skånskt cykelforum som 
ordnas varje höst. Det är ett bra tillfälle 
att utveckla ett kontaktnät med 
tjänstepersoner på både den egna 
kommunen, grannkommuner och på det 
regionala planet. Man får också reda på 
vad som är på gång inom regionen och 
kan prova sina idéer i informella samtal 
för att se vad som kan falla i god jord. 

Lunds kommun har vid flera tillfällen deltagit i samarbeten med andra 
kommuner i Sverige på ämnet klimat och hållbarhet. Till exempel är Lund med i 
Klimatkommunerna. Lund har också ambitiösa styrdokument som ”LundaEko” 
(allmänt om hållbarhet inklusive klimatfrågor) samt LundaMaTs (Lunds program 
för ett miljöanpassat transportsystem). 
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För tillfället, 2020, är vår kommun med i samarbetet ”Viable cities” som omfattar 
nio kommuner och som också ingår i ett forskningsprojekt på KTH: I Lund kallas 
projektet Klimatneutralt Lund 2030. Vid ett första möte kom hundra personer 
varav en tredjedel från näringslivet. 

Det är en stor fördel att kunna haka på när kommunen arrangerar denna typ av 
möten. Vi slipper det stora organisationsarbetet, och kommunen kan också 
locka till sig representanter för det lokala näringslivet som kanske varit mer 
skeptiska till något som Naturskyddsföreningen ordnat. Denna typ av grupper 
ger möjlighet att både lyssna på hur andra aktörer resonerar och givetvis att 
själv påverka med våra idéer och värderingar. 

Effekt: Det viktigaste med att delta i denna typ av grupper och evenemang är att 
det vidgar vårt kontaktnät. Man lär känna tjänstepersoner på den egna 
kommunen och kan fråga hur beslutsprocesserna fungerar i praktiken och var 
hindren finns. 

Remisser och skrivelser  

Vår förening lägger en hel del möda 
på att svara på remisser från vår 
kommun, vår region och olika 
myndigheter. Ärendena gäller ofta 
stadsplanering och trafikfrågor, men 
kan också gälla sådant som 
bergtäkter, energiplaner och frågor 
om järnvägsutbyggnad. Vår 
cykelgrupp skickar dessutom varje år 
flera egna skrivelser till kommunen 
med önskemål om förbättringar för 
cyklisterna. Vi skickar samtidigt 
kopior av alla skrivelser till lokala 
media, som ibland tar upp våra 
åsikter i tidningsartiklar. 

Vi har också i Lund möjlighet att skicka in ”lundaförslag” (i andra kommuner 
kallade ”medborgarförslag”). Om ett sådant förslag – som inte undertecknas av 
föreningen utan av en enskild person – får över 100 röster på kommunens 
webbsida så måste det tas upp av en kommunal nämnd.  

 

Beroende på vilket förslag man har kan man fundera på vilken väg som är den 
lämpligaste – ett medborgarförslag, en skrivelse, eller att vi helt enkelt resonerar 
med positivt inställda tjänstepersoner på kommunen. 

Effekt: Om media skriver om våra remisser ger det en återkoppling till 
föreningens medlemmar. I vad mån myndigheterna påverkas av våra remisser, 
skrivelser och medborgarförslag är svårt att mäta, men kanske kan vi hoppas på 
en "trägen vinner"-effekt. 
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Studiecirklar 

Genom åren har vi oftast haft minst en 
fågelcirkel per termin och ibland också 
någon annan cirkel med biologiskt 
tema. Vår cykelgrupp drivs som en 
studiecirkel, och vi har också just nu 
(2020) en cirkel om mat och klimat.  

Det verkar vara lättast att driva en 
studiecirkel när man har ett begränsat 
ämne och kanske också kan sätta upp 
ett tydligt mål för cirkeln. Det som har 

varit svårare är cirklar med ett klimattema – frågorna är för breda och allmänna, 
och deltagarna i cirkeln har ofta olika syn på vad de vill ha ut av mötena. 

Effekt: Man når bara ett fåtal med en studiecirkel, så den passar bäst för att driva 
en liten grupp som vill hjälpas åt att påverka eller att lära sig om ett område. 

Träffa politiker och beslutsfattare 

Detta kan nog vara den svåraste 
uppgiften. Det kan bli mycket olika 
resultat om man träffar politiker privat, 
mellan fyra ögon, eller om man skapar 
ett evenemang med en utfrågning där 
flera partier är representerade. I det 
senare fallet kommer politikerna 
säkerligen att hålla fast vid sina 
officiella ståndpunkter och det blir 
svårt att komma vidare. Det är också 

risk att de känner sig ställda mot väggen. 

Vid ett direkt möte med en politiker (eller två) kan man i stället vara mer lyhörd 
och hoppas att mötet kan leda till omprövningar av politiken. Man kan också 
försöka ta reda på i vilka frågor det finns en samsyn. Det gäller då att ha tålamod, 
fastän jordens ekosystem inte har det. 

Vi har haft sådana mindre samtal vid några tillfällen, men vi har också inför 
vissa val ordnat debatter (eller varit medarrangörer). 

Effekt: Svårt att bedöma, men samtal är sannolikt givande och det vidgar 
kontaktnätet. 
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Sociala medier 

Lunds naturskyddsförening har en 
hemsida, https://lund.naturskyddsforeningen.se/, som redovisar föreningens 
aktiviteter och ger kontaktuppgifter till styrelsen. På hemsidan hittar man 
också föreningens yttranden samt cyklingstips och en cykelkarta, länkar till 
fina naturområden med mera. 

Föreningen finns också på 
Facebook, www.facebook.com/lundsnaturskyddsforening. Facebooksidan 
berättar om de olika föredrag och 
utflykter som Lunds 
naturskyddsförening har på gång, och 
ger länkar till rapporter och 
pressmeddelanden från 
Naturskyddsföreningen på riksplanet. 
På Facebook berättar vi också om andra 
internationella och nationella nyheter 
som berör djur, natur, klimat och 
föreningens andra intresseområden.  

Effekt: Vår Facebooksida har drygt 1000 
följare, och de inlägg vi publicerar läses 
regelbundet av ett par hundra personer 
som ofta gillar inläggen eller läser 
vidare på de länkar vi ger. Även 
hemsidan har många besökare, särskilt cykelsidorna. 

Personlig påverkan 

Många medlemmar i föreningen lever 
miljövänligt: äter vegetariskt, cyklar på 
semestern, har inte bil och flyger inte. 
På så vis föregår man med gott exempel, 
och kan visa att en miljövänlig livsstil är 
praktiskt möjlig och ger ett gott och 
hälsosamt liv.  

Denna väg till påverkan ger inte snabba 
resultat, men den är nödvändig, och vi 
måste hoppas på att droppen urholkar 
stenen. Det gäller att ha tålamod, och att 
vara redo med sina svar när någon visar 
intresse för att sätta upp solceller, skaffa 
lådcykel eller ändra kostvanor.  

Effekt: Kan vara större än man tror, eftersom vi är många. 

https://lund.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/lundsnaturskyddsforening?fref=ts

