
Kommunikation
Inom SYLF och med andra



All kommunikation sker på mottagarens villkor

→ Vem vill du nå?

→ Vem vill du påverka?



Till vilka kommunicerar SYLF?

• Er våra förtroendevalda och medlemmar

• Arbetsgivare

• Politiker

• Media

• Allmänheten 



Hur vill SYLF uppfattas?

• Seriösa – För att bli kontaktade och få utrymme

• Pålästa

• Kunniga

• Lätta att samarbeta med praktiskt

• Konstruktiva och framåtsyftande – För att få ut vårt budskap

• Lite vassare

• Lite mer i framkant

• Alltid lösningsorienterade



Olika kanaler

• Tidningar (lokala, rikstäckande)

• TV

• Radio

• Sociala medier, influencers

• Personliga kontakter, möten

• Politiker, tjänstemän



Vilka kommunicerar lokalavdelningarna med?

Tänk igenom era målgrupper och sätt att kommunicera!

• Medlemmar och potentiella medlemmar

• Läkarföreningen

• Företrädare för arbetsgivare och andra organisationer

• Allmänheten



Vilka kanaler har er lokalavdelning?



Vilka kommunikationskanaler använder er 
lokalavdelning?

• Nyhetsbrev

• Hemsida

• Facebook

• Instagram

• Linkedin

• Andra 



Hur får vi ut budskapet?

• Vad är budskapet?

• Välj rätt media!

• Personlig kontakt

• Exklusivitet

• Utnyttja nyhetstorka

• Nyhetsvärde



Sociala medier 

• Det är på Sociala medier det händer  –viral spridning

• Bra för snabb kommunikation och spridning av nyheter

• Används av väldigt många lokalavdelningar



Sociala medier – tips!

• Rörligt alltid bättre än bild, bild bättre än text osv.

• Våga adressera, influencers, makthavare (@regionhalland 
@danderydssjukhus @sjukvårdspolitiker)

• Följ och följ tillbaka

• Omvärldsbevakning

• Dela mediepubliceringar

• Gilla, dela och kommentera varandras inlägg



Sociala medier – tips!

• Hashtaggar (#sylf, #sylfdalarna, #läkarförbundet, #AT #ST #sverigesradio…)

• Våga sticka ut hakan

• Tänk efter före, det är svårt att ångra ett inlägg

• Tänk på tonen, vad vill ni säga? 



Kontakter med media

• Journalister är ett verktyg 

• Ömsesidigt beroende

• Stort grundförtroende för läkare och fackföreningar

• Bygg personliga relationer

• Men journalisten alltid konsekvensneutral!



Kontakter med media - Praktiska intervjutips

• Tänk på vem du representerar. Överväg om du är rätt person.

• Be att få återkomma – skapa utrymme att tänka igenom budskapet

• Börja alltid med huvudbudskapet – bli inte ett intervjuoffer

• Tala sanningsenligt – spekulera inte

• Slappna inte av för tidigt – bandspelaren är inte av…

• Be att få ta omfråga i inspelad intervju

• Be ALLTID att få läsa citat



Kontakter med media – Negativa nyheter

• Extra viktigt att tänka på intervjutipsen.

• Tänk igenom det egna budskapet mycket noga innan intervju –

finns det en konstruktiv lösning, en positiv spinn för SYLF fokusera 

på den.

• Låt dig inte provoceras, håll dig lugn. Luras inte att anklaga andra 

eller avslöja för mycket, sätt gränser.

• ”Ingen kommentar” indikerar att man döljer något. ”Jag vet inte” 

låter uppriktigt.



Debattartikel?

• Syftet med texten? Vad vill ni säga?

• Vem skriver ni för?

• Var ska texten publicera (till vilka läsare?)

• Vad är viktigast? Det viktigaste först! 

• Argument

• Sammanfatta



Ring en journalist

• Nyhet? Oväntat, ovanligt, konflikt, närhet, personifiering, relevans

• Gå rakt på sak

• Tydligt, enkelt budskap

• ”Prata i rubriker”, väcka känslor

• Ljug ALDRIG

• ”Det här stannar mellan oss”

• Exklusivitet

• Var tillgänglig, agera snabbt!



Politiker, tjänstemän, universitet

• Vem är ansvarig lokalt?

• Politiker: oftast vanliga medborgare som vill göra gott

• Ni är experterna, utnyttja det!

• Glöm inte tjänstemännen

• Bjud in till medlemskvällar, sprid i sociala medier



Workshop

• Välj en fråga som du önskar nå framgång i – en fråga som är 
”viktig” i er region. 

• Lägg upp en påverkansplan

• Vi diskuterar i grupp



Slutord

• Kommunikation är grunden för all påverkan!

• Hörs och syns vi inte "finns" vi inte

• Tillsammans är vi starka


