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3 minuter av lokalpolitik i SYLF 

Detta korta dokument med praktiska tips och råd baseras på handboken “Hur man kan bedriva 

lokalpolitik i SYLF” – https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/lokalpaverkan/ 

Ni sitter på väldigt mycket kunskap, den behöver komma ut till politiker och det bästa sättet är att nå ut 
genom deras kommunala lokalavdelningar (den politiska basen). Anordna gratis föreläsningar eller 
debatter och ta med era viktigaste frågor nedskrivna på flyers till event ni håller för olika politiska partier.  

Ett annat sätt att arbeta kan vara att gå ihop med en annan organisation och göra gemensamt utspel i 
sakfrågor som rör SYLFs politik. Som exempel kan ges debattartikeln som skrevs tillsammans med 
Suicide Zero. Tillsammans kan ni skapa fokus på viktiga frågor och lokalnyheter kommer definitivt vilja 
skriva om detta.  

Hur ni arbetar mot politiker: 

• Direkta möten med den politiska basen 

• Tillsammans med andra organisationer som har gemensamma mål 

Politiska arbetsmetoder: 

• Flyers 

• Föreläsningar 

• Debatter 

• Samarbeten  

Att ha ett levande kommunikationsarbete är viktigt för att påverka politiken. Än viktigare är det att politiker 
och allmänheten förstår vad ni pratar om. Förutsätt alltid att alla, inklusive regionpolitiker, inte har så 
mycket kunskap och förförståelse om era frågor och undvik att prata i medicinska termer eller 
förkortningar.  

Att synas ofta på Facebook och Instagram är bra. Vid gemensamma utspel med andra organisationer 
ges möjlighet att öka antalet följare till följd av samarbetet. När ni vill höras i politiska sammanhang är 
direkta möten mot den politiska basen bäst, därefter i personliga möten med regionpolitiker.  

För att nå ut till allmänheten kan ni använda er av lokala tidningar och radio. Detta kan göras både genom 
debattartiklar och genom att tipsa media om inslag de kan göra utifrån vad som händer på era 
arbetsplatser eller kring vårdfrågor som allmänheten kan intressera sig av.  

Hur ni kommunicerar: 

• Enkla budskap 

• Tipsa lokalmedia 

Bra plattformar: 

• Facebook 

• Instagram 

• Debattartiklar 

• Reportage i tidning och radio 

https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/lokalpaverkan/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/at-lakare-tvingas-arbeta-ensamma-pa-psykakuten/

