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1
Översikt

Genom att lägga fram ett europeiskt medborgarinitiativ kan du och andra i EU direkt påverka EU-politiken genom 
att uppmana EU-kommissionen att föreslå lagstiftning på områden där den har befogenhet att göra det. För att 
kommissionen ska ta ställning till initiativet måste ni som organisatörer samla in en miljon underskrifter i minst 
sju EU-länder. Namninsamlingen kan pågå i högst tolv månader och ni måste börja senast sex månader efter att 
initiativet registrerades.

Läs mer om hur man registrerar ett medborgarinitiativ i vägledningen Utforma ditt initiativ. Om ni har en idé men 
behöver hjälp med att förbereda initiativet kan ni be om hjälp via forumet för medborgarinitiativet. Gå in under 
rubriken ”Rådgivning” och skicka en fråga. 

Det är lättare sagt än gjort att samla in en miljon underskrifter i minst sju EU-länder på bara ett år. Det är därför 
viktigt att förbereda kampanjen i god tid och se till att ni har tillräckliga resurser. Här är några tips:

• Bilda och samordna ett effektivt kampanjteam där olika länder, språk och partner finns med.

• Ta fram tydliga kampanjbudskap som kan anpassas efter lokala förhållanden.

• Skapa en visuell identitet eller grafisk profil.

• Ta fram en bra kampanjwebbplats för initiativet.

• Kartlägg era viktigaste kommunikationskanaler.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_sv
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2
Skapa ett stödnätverk i hela 
EU

De mest framgångsrika kampanjerna har byggt på strukturer som skapades 
innan man började utforma själva initiativförslaget. Om du inte redan 
ingår i ett starkt europeiskt nätverk ska du först hitta en kärngrupp av 
organisatörer som kan hjälpa dig. Det bästa är om det finns ett nätverk 
innan ni lanserar ert initiativ, men ni kan också arbeta vidare med det 
mellan registreringen och namninsamlingen (ni har sex månader på er). 
Försök knyta kontakter med personer och organisationer i andra EU-
länder som delar era intressen. Har ni redan ett bra nätverk? Bra, då kan ni 
läsa om nästa steg för att samarbeta med era europeiska partner (se även 
vägledningen Hitta samarbetspartner):

• Ta reda på era partners mål – alla har säkert inte samma uppdrag. 
Sätt upp de viktigaste målen för kampanjen som alla partner kan 
ansluta sig till.

• Välj ut några länder (helst minst sju) där frågan redan diskuteras 
och har ett brett stöd och där det finns en stark partner. Då kan ni 
rikta kampanjen för bästa resultat.

• Ta reda på era partners olika resurser när det gäller budget, 
personal, nätverk och  frivilliga och kompensera en svagare partner 
genom att hitta ytterligare en partner i samma land.

• Kom överens om ekonomin – ska kampanjen finansieras lokalt i 
varje land, eller ska resurserna samlas och fördelas efter behov?

• Bestäm hur kampanjen ska samordnas – vilka interna 
kommunikationsverktyg ska ni använda och vilka språk?

• Utse nationella team och samordningsteam och se gärna till att de 
kan träffas personligen.

• Börja så tidigt som möjligt samarbeta regelbundet (med de verktyg 
och på de språk som ni enats om) för att ta fram kampanjplaner. Se 
till att snabbt upptäcka och lösa interna kommunikationsproblem.

Tips
Med en effektiv kommunikation i 
kampanjteamet kan ni dela idéer, 
metoder och material (t.ex. texter 
och logotyper) och slippa göra 
om misstag. Använd modellen 
”nav–eker–fälg” – de centrala 
samordnarna stöder och vägleder 
de nationella teamen, som i sin tur 
kan diskutera med varandra via 
Whatsapp, Slack eller Skype.
Ta fram en kommunikationsplan i 
tre faser:
• Förberedelser – i denna fas 

handlar det om att skapa ett 
ekosystem av intressenter 
och utveckla och testa 
kampanjmaterialet.

• Namninsamlingskampanj 
– detta är den intensiva 
12-månadersperiod då ni samlar 
in namnunderskrifter, och allt 
handlar om att nå målet på en 
miljon underskrifter.

• Uppföljning – oavsett hur det 
går med initiativet vill ni troligen 
fortsätta att hålla kontakten med 
dem som stöder initiativet.

Börja med att definiera era 
viktigaste målgrupper. Det kan 
röra sig om olika grupper i olika 
länder.  
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Vilka är era viktigaste målgrupper?
• Kartlägg från vilka grupper ni kan få flest underskrifter. Gissa inte utan försök att hitta forskningsunderlag. 
• Rådfråga era partner i fokusgruppen av länder om hur ni hittar viktiga målgrupper – de känner bäst till de lokala 

förhållandena.
• Försök att hitta fyra eller fem typiska profiler – med namn, kön, ålder, yrke, intressen osv. Rita en bild av varje profil. 

Fundera på hur ni kan närma er dem och ta fram en strategi för det. 
• Ta reda på var dessa grupper samlas – på nätet och fysiskt. Välj ut en eller två sociala plattformar för kampanjen, men 

personliga möten kan också vara viktiga.
• Lär er mer om deras sätt att uttrycka sig, vad de gillar och inte gillar. Det behöver inte vara samma för alla personer så det 

är viktigt att ta reda på skillnaderna.
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Det är viktigt med en bra kampanjplan. För varje större insats under 
namninsamlingen ska ni så tydligt som möjligt fastställa

• målgrupperna

• vilka kanaler som ska användas – t.ex. sociala medier som Facebook 
eller andra medier

• de viktigaste budskapen

• medieformatet

• hur mycket tid och resurser som behövs för att ta fram 
kommunikationsmaterialet – är de realistiska?

• start- och slutdatum för åtgärderna

• mål – hur många underskrifter bör varje åtgärd ge?

En smart kommunikationsstrategi har en kumulativ effekt. Försök att 
planera åtgärderna så att de hakar i varandra. Här är ett exempel:

• Identifiera en känd person som är populär bland dem som först 
skriver på initiativet i ett land.

• Försök att rekrytera kändisen genom att twittra om att många av 
följarna redan har skrivit på initiativet och fråga om hen vill stödja 
det.

• Posta innehåll som kan få andra följare att engagera sig (särskilt om 
kändisen stöder initiativet).

• Använd berättelsen för att väcka mediernas intresse.

• Upprepa fler gånger.

Tips
Hitta rätt tidpunkt! Planera inga 
större kampanjaktiviteter under 
sommaren eller julen då folk 
är lediga och har annat för sig. 
Utnyttja lokala politiska händelser. 
Använd relevanta evenemang 
och debatter när människor redan 
diskuterar det ämne som initiativet 
handlar om så att kampanjen får 
större genomslag.
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Pr-strategier

Organisatörerna av de medborgarinitiativ som har lyckats samla in en miljon 
underskrifter har ofta använt flera olika kanaler. Men sociala medier är enligt 
alla ett mycket effektivt sätt att få stöd. Andra strategier kan lyckas tack 
vare särskilda nationella omständigheter. Alla organisatörer bör dock ta fram 
en stark pr-strategi för sociala medier med hjälp av följande åtgärder:

• Identifiera målgrupperna.

• Välj en (eller högst två) sociala plattformar som brukar användas 
av målgrupperna – i idealfallet de där du eller dina partner redan är 
aktiva.

• Identifiera intresseorganisationer och opinionsbildare med många 
följare bland målgrupperna.

• Var kreativa och hitta på en kort, slagkraftig och lättbegriplig titel 
som är lätt att översätta till andra språk, som ”Stoppa glyfosat”, ”Sätt 
stopp för djur i bur” eller ”Bostäder åt alla”. Skapa en snygg och 
säljande visuell identitet. 

• Utveckla (och testa) kampanjinnehållet – alla budskap ska fungera 
på målgrupperna och bör därför vara tydliga och kortfattade för att 
kunna användas i alla mediekanaler.

• Genomför kampanjen i omgångar – om ni har råd med det, satsa 
mindre summor på att sprida inlägg som fungerar bra.

• Följ resultaten noga och spåra gärna vad som händer på vägen. Var 
hoppar folk av innan de skriver på initiativet? Vilka hinder finns? 
Kan ni få bort dem? Genom att samla in feedback och resultat kan 
ni förbättra budskapen och kampanjen.

Tips
• Svara på kommentarer och 

frågor – avfärda eventuella 
troll artigt men bestämt. Din 
gemenskap skyddar dig, blockera 
ihärdiga hatare.

• Ha tålamod – slutmålet är att få 
folk att skriva på initiativet, men 
ni kanske inte alltid ska börja 
med att be dem göra det.

• Uppmuntra 
intresseorganisationer och 
opinionsbildare att dela era 
nyckelbudskap.

• Använd relevanta nationella 
evenemang – konferenser 
eller tv-program och deras 
hashtaggar – för att nå ut till nya 
grupper.
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Formulera era huvudbudskap

Svara på följande frågor för att utveckla eller testa era viktigaste 
kampanjbudskap:

• Hur skulle du förklara syftet med initiativet för din mormor eller 
granne i ett par tre meningar?

• Hur skulle du förklara det för en tioåring?

• Försök att sammanfatta förklaringen i fem ord. 

• Se till att budskapen är positiva.

• Förklara enkelt och tydligt de olika stegen för ett medborgarinitiativ 
– varför måste man t.ex. fylla i ett stödförklaringsformulär och 
varför behövs en ny EU-lag? 
Använd gärna kommissionens kampanjmaterial som finns på alla 
officiella EU-språk. 

• Lokalisera budskapen till alla länder där ni tänker driva kampanjen 
– översätt dem till landets språk och anpassa dem till den lokala 
kulturen. 

• Testa budskapen på några i din målgrupp. Reagerar de som du 
hoppades?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_sv
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Kommunikationskanaler

En kampanjwebbplats kan vara ett bra verktyg förutsatt att den är

• lätt att hitta – registrera ett domännamn som är kort, relevant och lätt att komma ihåg

• flerspråkig – den ska finnas på kampanjländernas språk

• förklarande – det ska finnas en tydlig och kort förklaring av bakgrunden till initiativet, vilken lösning ni 
hoppas på, hur processen fungerar och vilken tidsplan som gäller

• snygg – välgjorda och tjusiga bilder, diagram eller videoklipp är ett bra sätt att få ut budskapet 

• motiverande – rapportera regelbundet om hur många underskrifter som samlats in totalt och i de olika 
länderna för att uppmuntra andra att skriva på och motivera kampanjteamet

• användbar – länka gärna till annan relevant information

• en uppmaning till handling – ha en tydlig knapp som länkar till namninsamlingen.

Använd sociala medier

Bestäm så tidigt som möjligt vilka sociala plattformar (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube osv.) och vilka 
konton ni ska använda. Kommer ni att använda era partners Facebook-sidor eller skapa en särskild kampanjsida? Och 
ska ni i så fall ha en central sida (med innehåll på flera språk) eller en sida för varje kampanjland?

Om ni ska ha särskilda kampanjkonton bör ni skapa dem så snart som möjligt, långt innan ni startar 
namninsamlingskampanjen. Och se till att få viktiga följare som kan hjälpa till att sprida budskapet. När följarskaran 
växer kan ni börja tala om initiativet, skapa publicitet kring det, lägga ut nyheter om arbetet med att utforma 
och registrera initiativet och be om synpunkter eller hjälp. Synpunkterna kan hjälpa er att finjustera och anpassa 
budskapen. Svara på så många kommentarer som möjligt och var positiv. När en viktig opinionsbildare delar 
ert innehåll ska ni dela det inlägget. Se till att höras och var sedan beredda att tala direkt med var och en som 
kommenterar. Se till att kunna svara på alla deras frågor. Gör det lätt för dem att skriva på initiativet.
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Om budgeten räcker, ta fram multimedieinnehåll särskilt för sociala medier 
– infografik, gif-animationer, foton eller korta videoklipp. De ska helst 
fungera på flera språk så att de kan användas i alla länder där ni kampanjar 
– ett videoklipp utan tal kan åtföljas av en kort text på olika språk. Sådant 
material är också mer långlivat – ni kan sprida det vid olika tillfällen med 
olika uppmaningar till handling. Använd helst en enda internationell 
hashtagg för kampanjen och öka trafiken till er webbplats.

Pr-evenemang

Använd resurserna till sådant som ger störst genomslag. Bara för att ett 
evenemang är välbesökt är det inte säkert att ni får många underskrifter. 
Men om ni tror att de flesta besökarna på ett mindre evenemang är 
intresserade av ert initiativ är det troligen värt att gå dit.

Här är exempel på pr-material som ni kan använda:

• Vykort eller företagskort med er kampanjslogan, webbadress och 
hashtagg (på olika språk) som volontärer och supportrar kan dela ut 
för att få folk att skriva på.

• Enkla fotokopierade informationsblad att dela ut tillsammans med 
stödförklaringsformulären (på olika språk) där ni förklarar svåra ord 
och varför man måste lämna vissa personuppgifter.

Tips
• Locka följare genom att bidra till 

diskussioner och forum som är 
relevanta för initiativets ämne. 

• Var synliga, originella och ärliga.
• Agera i rätt tid och posta inlägg 

regelbundet för att vara så 
interaktiva som möjligt. Använd 
er av hashtaggar, tagga andra 
viktiga konton och använd 
interaktiva funktioner som 
enkäter, livesändningar eller 
vanliga frågor. Sidorna ska vara 
roliga och snygga. 

• Uppmuntra 
supportrar, volontärer, 
intresseorganisationer och 
opinionsbildare att dela ert 
kampanjinnehåll. Följ resultaten. 

• Upprepa och kopiera det som 
fungerar bäst i varje land och 
förbättra eller släpp det som inte 
fungerar så bra.

Tips
Försök att få möjlighet att tala på 
evenemang som ni deltar i. Med 
en slagkraftig vässad pitch kan det 
räcka med fem minuter för att få 
många underskrifter.
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Den här texten är tänkt som en hjälp för alla som funderar på att organisera ett medborgarinitiativ. 
Den är inte rättsligt bindande för kommissionen. Den gör inte anspråk på att vara uttömmande 
och är ingen officiell tolkning av fördragen. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan 
komma att användas.

Presskontakter

Om inte ni själva eller era partner har väletablerade (och resursstarka) 
pr-team ska ni inte satsa på pressmeddelanden. Försök att i stället knyta 
direkta och personliga kontakter med enskilda journalister som redan 
har skrivit om frågor som hänger ihop med ert initiativ. Varje central eller 
nationell kampanjgrupp bör ha en medarbetare som gör sig bra i tv eller 
radio. Gå inte bara till journalisterna på de stora dagstidningarna eller 
sändningsföretagen. Mediernas intresse är ofta kumulativt. En framträdande 
artikel i en lokal tidning kan mycket väl uppmärksammas av den regionala 
pressen och så vidare. Säg aldrig nej till en möjlighet att prata med en 
journalist. Bloggare, vloggare, poddcastare och andra opinionsbildare kan 
ofta nå ut till grupper som är inriktade på specifika frågor.

Fler tips om hur man driver en bra kampanj finns i faktabladen om följande 
fem initiativ:

• En av oss 

• Right2Water 

• Stoppa glyfosat 

• Stop vivisection 

• Minority Safepack (finns inte än)

Behöver ni hjälp med att planera kampanjarbetet? Gå in under ”Rådgivning” i 
forumet för EU:s medborgarinitiativ och skicka en fråga. Ni får svar inom åtta 
arbetsdagar.

Tips
• Odla kontakter med journalister 

på sociala medier genom att dela 
deras innehåll när det är relevant 
för initiativet och förklara varför 
ni är intresserade. 

• Följ upp med 
direktmeddelanden, mejl och 
telefonsamtal. 

• Be inte om bara om en artikel 
– fundera på vad ni kan ge 
journalisterna (ett annorlunda 
personporträtt, en politisk vinkel, 
ett snyggt foto...).
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