
Förslag till arbetsplan 2023 

Analys 

VLN har länge haft som viktig och bidragsgrundande verksamhet att arrangera konferenser, 

seminarier och föreläsningar för olika yrkesgrupper och engagerade föreningsrepresentanter. VLN 

har också initierat gemensamma kampanjer inklusive tagit fram material och utställningar. Eftersom 

det externa deltagandet har minskat, och medlemsorganisationerna inte längre har lika många 

medlemmar som skapar aktiviteter runt vårt kampanjmaterial, så behöver VLNs arbete förändras till 

att bli mer uppsökande och aktionsinriktat.  

Nya aktiviteter 

Bidrag söks för att kunna förnya VLNs verksamhetsformer och arbetssätt för informationsspridning 

och opinionsbildning. 

Styrelsen och representanter för medlemsorganisationerna får utbildning om olika arbetssätt och 

metoder som förväntas kunna tillämpas. 

Efter utbildningsinsatser börjar VLN och samverkande organisationer pröva flera nya metoder och 

arbetssätt, förslagsvis dialogmöten, medborgarforskning och minidokumentärer. 

Dialogmöten innebär att en grupp representanter (medlemmar) från medverkande organisationer 

vid ett inplanerat möte träffar en nyckelperson för att tala om ett visst ämne eller problem. 

Nyckelpersoner kan vara exempelvis en riksdagsledamot, kommunalråd, tidningskolumnist eller 

influencer. Utbildningen kring dialogmöten kommer främst att handla om syften, förberedelser, 

faktainhämtning, samtalsteknik och möjliga former av medial bevakning, t ex att en journalist får 

delta. Efter utbildningen bildas mindre grupper för som planerar respektive dialogmöte.  

Medborgarforskning innebär att vanliga medborgare (här medlemmar som deltar) använder 

forskningsliknande metoder för att studera frågor som de är intresserade av och delar med sig av 

resultaten. I andra sammanhang kan det t ex gälla observationer i naturen eller användningen av 

cykelhjälmar, medan detta projekt fokuserar på studier kring alkohol och narkotika. Metoder som 

kommer att inkluderas är frågeundersökningar, t ex att man ställer en eller ett par frågor till ”folk på 

gatan”, t ex ”Borde polisen rutinmässigt få göra drogtester av bilförare?” Resultaten sammanställs 

och kan sedan presenteras i media exempelvis i debattartiklar. Medborgarforskning kan även 

innebära observationsstudier, exempelvis att man för en viss period granskar alla artiklar i 

lokaltidningarna om ett visst ämne som våldshändelser, eller för en viss tingsrätt och period granskar 

alla domar, för att studera andelen alkoholrelaterade fall. Resultaten sammanställs och kan sedan 

presenteras i media exempelvis i debattartiklar. Resultaten kan även tas med till dialogmöten.  

Minidokumentärer innebär att man med enkel teknik (mobiltelefon, dator etc) producerar korta 

filmklipp med välunderbyggt innehåll, i detta projekt exempelvis fakta kring någon alkohol- eller 

narkotikafråga, gärna med en provocerande slutsats som stimulerar till reaktioner eller debatt. 

Filmerna kan baseras på en kort intervju exempelvis med en expert, polis eller läkare. Filmklippen 

sprids bl a via Youtube och sociala kanaler. 

Etablerade aktiviteter 

VLN ska fortsätta att i samarbete med medlemsorganisationerna och NBV sprida utställningen Rum i 

ditt hjärta och kampanjen Ge barnen en vit jul, samt att i olika sammanhang företräda 

nykterhetsorganisationerna i Västerbotten. 


