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Förord 

 
Detta är en handbok i lokalpåverkan som syftar till att hjälpa er i det politiska 

påverkansarbetet. Tanken är inte att ni ska läsa rad för rad, utan att dokumentet kan 

användas utefter ert politiska behov. I sin enklaste form kan ni plocka ut separata  

sammanfattningar av varje stycke som framkommer i blåa rutor, och för andra som har 

tiden att utveckla sitt politiska arbete finns det diskussioner som kan vägleda er till en 

mer effektiv opinionsbildning. Har ni funderingar glöm inte att dubbelkolla vad 

stadgarna säger och/eller hör av er till SYLF centralt på kansli@sylf.se  

 

Oavsett hur ni använder denna handbok ska en sak göras tydlig; politisk 

opinionsbildning är livsviktigt för en levande och stark fackrörelse.   
  

mailto:kansli@sylf.se


 

 

 

3 

 

Innehåll 

Inledning ........................................................................................................................................................................ 4 

Allmän opinionsbildning ............................................................................................................................................. 5 

En bra kännedom ..................................................................................................................................................... 5 

Beprövade metoder ................................................................................................................................................. 7 

Direkta möten ........................................................................................................................................................ 7 

Digital media .......................................................................................................................................................... 8 

Traditionell media ................................................................................................................................................. 9 

Det politiska arbetet ................................................................................................................................................... 10 

Den politiska processen ........................................................................................................................................ 10 

Förutsättningar för den politiska basen ............................................................................................................. 11 

Hur kan ni arbeta mot den politiska basen? .................................................................................................. 11 

Det relationsbyggande arbetet ............................................................................................................................ 12 

Hur kan ni bygga goda relationer till toppolitiker? ........................................................................................ 12 

Hur kan ni bygga relationer med tjänstemän? .............................................................................................. 13 

Hur kan ni bygga relationer med vårdens aktörskedja? .............................................................................. 13 

Hur kan ni bygga goda relationer till andra organisationer? ....................................................................... 14 

Diskussionsfrågor ...................................................................................................................................................... 16 

Mallar för kommunikation ........................................................................................................................................ 17 

 

 

  



 

 

 

4 

 

Inledning 

Att opinionsbilda är ett centralt uppdrag för organisationer som vill påverka politikernas 

prioriteringar inför och efter valrörelser. Att förstå politikens förutsättningar, relationer 

och strategier är därför också viktigt om en lokalavdelning vill påverka politikens utfall. 

Därför har vi på SYLF:s kansli tagit fram en handbok för hur man ska förstå politiken ur 

vårt eget perspektiv och hur lokalavdelningar direkt kan påverka det politiska utfallet.   

 

Inledningsvis kan man nämna att politiken arbetar i en fyraårscykel där politiska 

händelser tar plats i större utsträckning under vissa år än andra.  

 

 

 

Som lokalavdelning kan det vara bra att veta att upptaksåret kan spela en viktigare roll 

för er tidsanvändning om ni vill påverka det politiska arbetet än de två efterföljande åren 

efter valet. Valåret är er chans att göra er själva hörda både i tidning, radio och TV såväl 

som att ta plats på den politiska arenan för eller emot vårdens pågående riktning kring 

olika frågor. Samtidigt kan det impopulära året bli det år där den politiska och 

administrativa organisationen genomför nedskärningar och uppsägningar inom vården, 

då detta är en period så pass långt ifrån valåret att man hoppas att väljarna glömmer. 

Här kan det vara viktigt  för er att fånga upp sådana frågor självständigt eller 

tillsammans med oppositionen, både för att bli mer politisk relevanta som organisation 

och för att skapa bra relationer till partier som kan tillsätta makten efter ett valår.  
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En frågeställning som kommer att dyka upp för er avdelning och som ni borde ha klart 

för er innan ni börjar bedriva ett politiskt påverkansarbete är hur ni ställer er till dilemmat 

“är detta verkligen vad en politiskt obunden organisation borde arbeta  med?”. Att skriva 

debattartiklar tillsammans med oppositionspartier eller att officiellt ställa sig positiv till 

valsatsningar en styrande koalition presenterar leder fram till just den frågeställningen.  

Att vara politisk obunden innebär inte att man som lokalavdelning måste vara politisk 

oengagerad eller neutral, utan att man aktivt tar ställning för medlemmarnas intressen 

oaktad partipolitik. Samtidigt kan det finnas goda skäl till att inte samarbeta med partier 

som strider mot principen om alla människor lika värde och rättigheter. Detta dels då 

god etik- och moral är av största vikt för läkarkåren och dels då man i alla samarbeten 

kommer att offentligt associeras med dem man samarbetar med.  

Allmän opinionsbildning 

När man pratar allmän opinionsbildning, alltså att påverka en stor eller inflytelserik 

grupps åsikter, i lokalt förankrade organisationer finns det en rad olika tillvägagångssätt. 

Verktygen brukar bestå av direkta möten, digital media så som Facebook och traditionell 

media som debattartiklar och deltagande i radio. Idag består mycket av arbetet från 

politiskt håll i aktiva och genomslående sociala medier, som når större publiker än de 

traditionella metoderna. Men i slutändan spelar inget av opinionsbildningsarbetet någon 

roll om man inte uppnår verklig förändring. Därför inleder vi med att gå igenom allmänna 

metoder, för att senare diskutera mer direkt påverkande metoder gentemot 

beslutsfattare. 

En bra kännedom 

Politik är komplext, inte minst för att det är så svårt att nå fram med det man vill. Det 

mediala utrymmet är snålt, som intresseorganisation konkurrerar man med politiska 

partier och andra intresseorganisationer med att just era frågor ska vara det människor 

blir intresserade av och bryr sig om. Den största utmaningen för varje 

intresseorganisation är att man domineras av särintressen för sitt eget fält. Därför kan 

det krävas tid och engagemang att väcka andras nyfikenhet och intresse i våra frågor. 

När ni bedriver politik är det en konstform, där ni ska balansera vikten av era 

särintressen med hur de framställs, för att göra frågorna intressanta för allmänheten 

och konsumerbara för politikerna. Tumregeln är att aldrig anta att den/de ni 

kommunicerar med i lokala politiska sammanhang är insatt i ert yrke, håll språket enkelt 

och ge tydliga förslag på förändring. 
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Den andra punkten handlar mer om ett internt ställningstagande från er sida och hur ni 

ser på att slå vakt om kunskap. Politiska partier och intresseorganisationer kan många 

gånger utge sig för att representera goda intentioner men sedan förvränga sanningen 

för att passa deras agenda.  

 

För SYLF är demokratin livsviktig, det gör att fackliga organisationer kan existera och 

att vi kan obehindrat uttrycka vårt missnöje och våra framtidsvisioner för vården. Därför 

är samarbeten med antidemokratiska organisationer för oss uteslutet, såväl på nationell 

som lokal nivå. Vårt arbete utgår också från några centrala värderingar. Där alla 

människors lika värde, rätt till frihet och ett meningsfullt liv är grundstenen, inte bara för 

oss utan hela det svenska civilsamhället. Diskutera alltid om samarbete med ett parti 

eller organsation går i linje med dessa vedertagna principer, men också vad som 

vägleder er. 

 

 
 

Frågan om hur ni kommunicerar saker är lika viktigt. Det är alltid viktigt att hålla god ton 

och vara respektfull i sin kommunikation. Detta gäller inte bara era SYLF-konton via 

Facebook eller Instagram, utan även era privata åsikter kan återspeglas i  lokalavdelning 

när ni interagerar med politiker eller allmänheten. Tyvärr skiljer vi ibland inte på sak och 

person, så tänk på att även i det privata ses du som en SYLF:are även om du vid ett visst 

tillfälle inte representerar din lokalavdelning.  

 

En annan sak som kan vara bra att ha i åtanke är att i den politiska debatten finns det 

vissa frågor som upplevs tabubelagda. Insatser mot missbruk och överdoser som idag 

anses självklara motarbetades aktivt i flera decenniers tid mycket till följd av den 

politiska synen på drog- och missbrukare. Frågorna ni bedriver kanske ibland inte passar 

in i den moraliska bilden samtiden har och kan komma att påverka era 

samarbetsrelationer. Detta är dock inte menat att avskräcka er. Det är inte ovanligt att 

idérika organisationer, inte minst de som leds av underläkare och blivande specialister, 

befinner sig på den vetenskapliga frontlinjen och det ni ser som en lösning idag kanske 

blir en allmän etablerad lösning om 5 år. Det är dock bra att man bär med sig att politiker 

inte är experter utan personer där ideologi och åsikter ibland kommer före vad forskning 

i frågan skulle luta mot.  

 

Demokrati Människovärde Kunskap



 

 

 

7 

 

Alla dessa saker som nyss nämnts från värderingar till kommunikation ackumulerars till 

en bild allmänheten har av er och påverkar er trovärdighet på den politiska arenan. Detta 

kan benämnas som den mediala bilden, och är viktig att ständigt arbeta med. Den ideala 

bilden av en lokal SYLF-avdelning är en trovärdig och seriöst aktör i den vårdpolitiska 

debatten som värnar om bättre villkor för underläkare och därmed också en bättre vård 

för patienterna. Här spelar samarbete över organisationsgränser en viktig roll, vilket vi 

kommer diskutera vidare i senare delar av handboken. Detta är såklart en 

ambitionsfråga och inte ett måste, men ett ständigt exponeringsarbete innebär också 

en starkare medial bild av er lokalavdelning som genrellt följs av mer inflytande i 

politiken.  

 

Beprövade metoder 

Att nå politiken handlar inte enbart om att nå politiker, allmänhetens roll är lika central 

då valdagen avgör vilka politiska prioriteringar som kommer stå på agendan. Därför är 

all typ av opinionsbildning av det goda slaget, där valpolitisk forskning påvisat att vissa 

verktyg är mer slagkraftiga än andra.  

Direkta möten 

Det bästa sättet att påverka den allmänna åsikten hos väljare består av direkta möten. I 

den partipolitiska sfären skapar mötesformen tillit, men för er som läkare existerar en 

redan underliggande tillit till er profession. När ni anordnar direkta möten, oaktat om det 

är mot politiker eller väljare, handlar det mer om att förmedla kunskap. Här finns tillfället 

att lyfta problem inom läkaryrket och/eller en bredare vårdproblematik tillsammans med 

konkreta lösningar. Detta görs bäst i föreläsningsformer, öppna samtal och med 

informationsblad som politiker eller väljare kan ta med sig hem och fundera över.  
 

Den största utmaningen med direkta möten är främst hur ni kommer i kontakt med en 

publik. Föreläsningsevent i era egna lokaler, vars inbjudan sprids över Facebook, riskerar 

alltid ett lägre deltagande. Därför kan det vara bra att ni i stället når ut till publiken genom 

olika samarbeten med partier eller andra intresseorganisationer och föreläser om 

efterfrågade teman. Ett exempel skulle kunna vara att anordna en föreläsning om 

vårdens utmaningar utifrån ett läkarperspektiv, där ni t ex pratar om behovet av fler ST-

läkare och hur vi kortar de ofrivilliga väntetiderna på vägen dit. Därefter når ni ut till de 

lokala partierna i olika kommuner och lyfter att ni finns tillgängliga som föreläsare om 

Från 
särintressen till 
allmän opinion

Enkla budskap, 
tydliga 

lösningar

Att tänka på: 
den mediala 

bilden
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de skulle vara intresserade. Under valåret kan man också anordna debatter med politiker 

och andra maktorganisationer kring exempelvis kompetensförsörjning för att framhäva 

ansvarsutkrävande i samband med ett event som kan vara högst intressant för 

journalister att delta på.  

 

 

Digital media 

Tiden är begränsad, inte minst för SYLF-aktiva. Därför kan det vara svårt att anordna 

fysiska möten med politiker och andra intresserade, då är digital media mindre 

tidskrävande och mer effektfullt mätt i publiken man kan nå.  

 

Facebookinlägg om era prioriterade frågor, tweets till politiker och instagrambilder om 

den styrande maktens nya besparingar är alltid intressant läsning. Problemet är att inte 

alla tar sig tiden att läsa, utan det är lätt att ert senaste inlägg blir en textremsa bland de 

övriga 18 miljarder meddelanden som skapas online varje dag. Samtidigt riskerar 

sociala medier att bli en envägskommunikation, där er målgrupp är måttligt intresserad 

och politiker sällan nåbara. Baserat på den erfarenhet som svenska tankesmedjor och 

reklambyråer jobbar efter är det bästa sättet att nå ut för att uppnå så mycket 

interaktioner, visningar och delningar som möjligt just textade filmklipp. Denna 

arbetsform funkar särskilt bra om målet är att nå ut med kunskap, då korta föreläsningar 

eller ställningstaganden blir enkla att ta till sig.  

 

Ibland handlar digitala medier om att göra ställningstaganden, snarare än att nå ut. Era 

lokala sidor är bra kanaler för att påvisa för de som redan följer er att ni genomför ett 

aktivt arbete. Varje inslag från traditionell media bör alltid hamna på lokalsidorna. Era 

lokala SYLF-kanaler kan också användas inför valår för att göra allmänna 

undersökningar om vilka frågor som fångar upp störst allmänpolitiskt intresse. 

Samtidigt som det finns möjlighet att gå ut med era egna politiska önskelistor och 

flagga för vilka partier som lovar att ställa sig bakom era frågor. Det i sin tur kan innebära 

att politiska organisationer delar ert material på sina sidor, och att väljare kan ta del av 

ert material och göra mer medvetna politiska val i regionpolitiken. 

 

 

Flyers Föreläsningar Debatter Samarbete

Facebook Instagram Twitter Valmanifest Ställningstaganden
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Traditionell media 

Politiken är gammalmodig, åtminstone sett till dess företrädare som sällan nås över 

sociala medier. Här utgör traditionell media fortfarande ett centralt verktyg i arbetet mot 

folkets företrädare, där lokalareportage och radioinslag kan påverka de regionala valen 

i en betydande utsträckning.  

 

När vi opinionsbildar i traditionell media kan det ske på lite olika sätt. De tre vanligaste 

tillvägagångssättet är följande:  

 

Kontakta lokalmedia direkt. Ni kan alltid tipsa media om saker som händer, om utspel 

ni gör eller om rapporter som släpps. Nyhetskanaler som ert lokala P4, SVT eller 

lokaltidningen är alltid bra ingångar för att nyheter ska ta fart. Börja alltid med de större 

nyhetskanalerna och se om de är intresserade, då sannolikheten att lokaltidningen 

nappar är större men innebär lägre genomslag (men kan också variera beroende på 

tidningens kommunala förankring). Får ni till intervjuer men är lite osäkra på hur ni ska 

förbereda er eller kommunicera, kontakta SYLF:s kansli så hjälper vi er via kansli@sylf.se 

 

Bjud in lokaltidningarna till era anordnade debatter och gemensamma politiska utspel 

med andra intresseorganisationer och  informera aktivt radiokanalerna om politiska 

händelser i regionerna. Det skapar exponering som gör er som intresseorganisation mer 

intressant att aktivt bjuda in i det politiska rummet.  

 

Debattartiklar är också ett bra verktyg för er att göra ställningstaganden genom, men 

tänk på att  det inte är det mest effektiva opinionsbildande verktyget. I stället bör ni se 

det som ett komplement till ett mer helhetligt påverkansarbete.  
 

 
 

 

Tidningsreportage Radio Debattartiklar
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Det politiska arbetet 

Den politiska processen 

En tydlig styrka i att vara en gren av en större nationell organisation som SYLF är, är att 

man faktiskt befinner sig närmare den politiska beslutsprocessen. Här finns möjligheten 

att påverka vad som kan beskrivas som den politiska basen, ett samlingsnamn för 

partiernas olika lokalpolitiska organisationer.  
 

Den politiska basen brukar bestå av en sammansättning av olika typer av politiker. Här 

samlas regionpolitiker, kommunpolitiker, riksdagspolitiker och övriga partimedlemmar 

för att föra debatt, lyssna på föreläsningar och ta fram ny politik. Den politiska basen 

ska skiljas från övriga politiska möten, särskild med enskilda företrädare, då den 

politiska basen är det direkt beslutsfattande organet i ett parti. I mötet med enskilda 

företrädare kan man lätt få för sig som utomstående organisation att samtal med 

enskilda regionråd kan leda till förändringar.   I praktiken innebär det dock att politikerna 

tar in era synpunkter till den politiska basen för att behandlas och sedan presenteras i 

eventuella politiska koalitioner. Därefter läggs synpunkterna fram för beslut i ett officiellt 

politiskt forum såsom regionfullmäktige. Ur ett påverkansperspektiv är det alltså den 

politiska basen ni vill nå för att få större genomslag för era politiska förslag och idéer.  

 

Påverkansflöde  
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Förutsättningar för den politiska basen 

Som intresseorganisation är ni experter på ert område, vilket innebär att ni besitter 

kunskap som, behöver presenteras på ett begripligt och lättilgängligt sätt i möte med 

grupper som inte har samma utgångspunkter, förförståelse, politiska intressen,  och 

erfarenhet kring ert fält. Utgå från att de ni talar med inte kan något om ämnet i fråga. 

Även när ni kommer i direkt kontakt med en “expertgrupp” inom den politiska basen, så 

som i möten med ett partis regionpolitiska utvecklingsgrupp, kan det vara så att de 

faktiskt inte vet vad ni pratar om. Det allra tydligaste exemplet är att regionpolitiker 

ibland ser läkare som en homogen grupp, trots att vi som intresseorganisation talar i 

termer av AT-, BT-, och ST-läkare. En regel är därför att alltid förenkla er kommunikation 

till gruppen ni talar med, undvik medicinska termer, förkortningar och ge en tydlig 

beskrivning av er problembild. Därtill förekommer det ibland att företrädare har en rad 

olika funktionsvariationer, inte minst hörselnedsättningar, och detta kan vara bra att ha 

i åtanke i hur ni planerar er kommunikation. Ha gärna med er en fysisk kopia av 

materialet som kan delas ut på förhand eller i efterhand.  

Hur kan ni arbeta mot den politiska basen?  

Politiska partiet är gärna intresserade av att lära sig mer om det mesta, men mindre bra  

på att veta hur det ska få in ny information. Därför kan en viktig del av arbetet mot den 

politiska basen vara att identifiera vilka partier som kan vara mottagliga i era frågor och 

sedan aktivt söka upp organisationen. Ni som organisation måste bjuda in er själva till 

den politiska arenan. 

 

Det finns olika metoder att använda er av för att nå ut med era kunskap. Den bästa 

metoden är att anta rollen som experter inom ert område och hålla i föreläsningar kring 

era frågor. Var tydliga med vilket fokus ni kommer hålla, då det är lätt för politiker att 

anta att ni som läkare är allmänna experter inom alla vårdfrågor. I arbetet mot den 

politiska basen välkomnas förfrågningar om att föreläsa och förmedla kunskap särskilt 

under upptaktsperioden i den politiska cykeln.  

 

En annan metod är att ni anordnar debatter kring de frågor er lokalavdelning bedriver. 

Här får ni möjlighet att presentera problembilden kring era ämnen på ett mer utförligt 

sätt, och inför en publik bestående av lokalpolitiker och andra intresserade. Samtidigt 

stärker ni era möjligheter att nå ut, om ni parallellt med debatten tillgänliggör material, 

såsom flyers som ni kan dela ut till partierna före eller efter debatten. Här finns möjlighet 

att låta alla partier få delta tillsammans med att media bjuds in, vilket blir särskilt relevant 

under valårsperioden. Tänk på att ni i sammanhang med politiker och allmänheten alltid 
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agerar i en roll som SYLF:are. Hur ni presterar, hur ni kommunicerar och vad ni 

debatterar om, reflekterar på hela SYLF-organisationen även om man anordnar 

aktiviteter under lättsammare former. Detta skrivs inte med syfte att sätta press på er, 

men det är bra att ha i åtanke att alla relationer och utåtriktade aktiviteter påverkar den 

kollektiva bilden av oss.  

 

Ett tredje tillvägagångssätt är gemensam opinionsbildning. Under det impopulära året 

kommer oppositionen i en region att vara särskilt intresserade av att hitta 

intresseorganisationer som stöttar deras nya förslag. Här uppkommer möjligheten att 

sätta ytterligare press på den politiska riktningen när man tillsammans med partier gör 

utspel. Därtill öppnar både opposition, såväl som styrande partier upp för utspel, 

debatter och samarbete under valåret som man kan utnyttja till lokalavdelningens 

fördel.  

 

Det relationsbyggande arbetet 

Hur kan ni bygga goda relationer till toppolitiker?   

 

Som tidigare nämnt är det inte alltid toppolitikerna som sitter på lösningen till era 

politiska frågor. Processen är längre från enskild företrädare till politiskt realiserande. 

Men det finns goda skäl att arbeta relationsbyggande direkt mot enskilda företrädare, 

då detta kan vara vägen in till politiska samtal med den direkt påverkande makten. I 

maktens korridorer förekommer det att information inte alltid når alla i ett politiskt parti. 

Den politiska basen är trots allt indelad i olika direkt agerande politiska organ, såsom 

regionfullmäktige, där beslutsfattandet är mer koncentrerat. Genom att knyta kontakter 

med regionråd eller andra regionpolitiker har ni större möjlighet att bli inbjudna som 

experter för att kommentera på olika förslag relevanta för ert område.  

 

Den enklaste ingången är alltid oppositionspolitiken, oppositionsråd och andra 

regionpolitiker är generellt mer öppna för relationsbyggande arbeten. Detta gäller 

särskilt regionpolitiker som ställer upp i val och vill framstå som utstickare. Till dessa 

individer är det både behjälpligt för dem och gynnsamt för er att presentera direkta 

regionalpolitiska förslag de kan bedriva mot sitt eget parti. Huvudregeln för möten med 

politiker är att alltid ha med sig konkreta regionalpolitiska förslag att diskutera utifrån. 

Föreläsningar - ni är 
experterna när 

politikerna består av 
vanligt folk

Debatter - Officiella 
sammanhang för att 
utmana status quo

Gemensam 
opinionsbildning
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Detta för att främja lokalavdelningens agenda och skapa dialog kring varför dessa 

frågor är eller inte är genomförbara ur företrädarens perspektiv. Dessa samtal skapar 

också en möjlighet för er att revidera förslagen eller lyfta förslagen till andra politiska 

företrädare utifrån nya vinklar.  

 

En annan viktig aspekt är att relationerna måste värnas året om, när ni etablerat kontakt 

var inte rädda för att återkommande socialisera med dessa företrädare. Bjud in till 

sammanhang där en politisk diskussion kan ske både formellt och informellt, gärna mer 

än en gång årligen. Politiken tenderar att vara rörlig, att ha en kontaktperson till ett parti 

underlättar därför det politiska arbetet. En god relation med enskilda politiker vara vägen 

in till andra politiska kontakter och aktuell politisk information.  

 

 

Hur kan ni bygga relationer med tjänstemän?   

  
Tjänstemän har en central roll i det politiska arbetet och påverkar mycket av 

policyutformningen som presenteras till politiker att fatta beslut om. Den politiska 

beslutsprocessen i regionerna brukar bestå av att politiker skapar riktlinjer som 

tjänstemän ska konkretisera och formulera praktiken kring. Ofta sker denna process i 

samarbete med organisationer som får ge sin input på policyutformning. Därför kan ni 

kontakta relevanta tjänstemän och framhäva ert intresse att fungera som en 

feedbackinstans i strävan efter konkreta lösningar. Att påverka 

tjänstemannaorganisationen kan ge värdefulla resultat, men arbetssättet är också 

problematiskt för en lokalavdelning att jobba efter. Därtill förekommer ett liknande 

arbete redan från Läkarförbundets olika lokalföreningar. Därför bör ni inte lägga allt för 

stora förhoppningar på effekten av detta arbetssätt, utan vår främsta rekommendation 

förblir att arbeta utbildande mot den politiska basen.  

Hur kan ni bygga relationer med vårdens aktörskedja?    

Medan politiker och tjänstemän i samarbete sätter ramarna för hur organisationer ska 

styras, ofta i ekonomiska termer, så är det verksamheterna som realiserar detta. Därför 

kan man också arbeta relationsbyggande gentemot vårdens aktörskedja bestående av 

bland annat förvaltningschefer, sjukhuschefer, samt, AT-, BT- och ST-chefer. Detta bör 

Alltid enklast att 
börja med 

oppositionen

Arbeta vidare med 
de goda 

relationerna året 
om
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dock ske i separata träffar från det med politikerna. I dessa forum kan ni ta upp ett par 

konkreta frågeställningar eller ha dialog om någon särskild utmaning som finns. 

Hur kan ni bygga goda relationer till andra organisationer?  

Det politiska arbetet är inte ett exklusivt arbete gentemot politiker. Som nämnts är ni i 

ständig konkurrens med andra intresseorganisationer om ett begränsat mediautrymme 

och kring det allmänna intresset för era frågor. Samarbete över organisationsgränser 

breddar därför era möjligheten att påverka era områden, särskilt om organisationen är 

väletablerad på den politiska arenan.  

 

Det finns en styrka i att i samarbete med andra organisationer och lyfta vårdfrågor som 

rör olika nivåer, inte minst då detta brukar vara av stort medialt intresse. Tyvärr är regeln 

också att fackliga- och politiska intresseorganisationer utanför SYLF brukar vara ganska 

dåliga på att göra sig själv hörda. Därför kan det vara upp till er att ta på er ledartröjan 

för att samarbete över gränserna ska bli av.  

 

En risk med alla intresseorganisationer är att man råkar fastna i sin egen verklighet, 

vilket brukar ta form i att man arbetar enbart mot politiker och inte väljare. Men att kunna 

sätta agendan för vårddebatten är betydelsefullt då väljarnas åsikter brukar avgöra hur 

de tolererar nedskärningar eller satsningar. Således är organisationspolitiskt samarbete 

ett bra verktyg för att skydda våra egenintressen. Exempel på samarbetspartners som 

har en lokal förankring är; Vårdförbundet, Kommunal, Röda Korset, RFSU, Svenska 

Kyrkan samt olika patientorganisationer.  

 

Så vad kan man göra rent konkret? När det kommer till den allmänna opinionsbildningen 

vill alla organisationer ha en publik. Det enklaste sättet är därför att lansera 

plattformsöverskridande arbeten. Det kan handla om att skapa filmer kring läget i den 

lokala vården, hur föreslagna politiska förändringar riskerar att skada/förbättra sektorn, 

eller förklaringar kring olika utmaningar för samhället i stort som påverkar vårdens 

arbetsbelastning. Ett exempel kan vara att SYLF:s samarbete med Suicide Zero, där man 

gemensamt skrev en debattartikel om psykisk ohälsa och vård. Detta kan sedan 

lanseras på båda organisationernas sociala medier med hänvisningar tillbaka till era 

lokalsidor, vilket kommer locka en ny publik. Facebook, Instagram och Twitter är de 

vanligaste plattformarna för politisk påverkan och på lokalnivå är nästan alltid Facebook 

den mest relevanta plattformen att lansera samarbeten över.  

 

Ett annat tillvägagångssätt är att inför valåren ta fram en gemensam önskelista till 

politikerna på de olika nivåerna. Detta fungerar även i självständig form, men ur ett 

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/at-lakare-tvingas-arbeta-ensamma-pa-psykakuten/
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medialt perspektiv har det mycket mer bäring om man i samarbete med andra 

fackorganisationer eller intresseorganisationer kommer med gemensamma 

krav/önskemål från politikerna.  
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Diskussionsfrågor 
 
Här kommer olika diskussionsfrågor som kan vara bra att lyfta och ha klart för sig före 

och under det opinionsbildande arbetet.  Varje ny styrelse i er lokalavdelning bör ha klart 

för sig vilken riktning man vill ta inför det kommande året.  

 

• Vem/vilka ansvarar för det politiska arbetet i er lokalavdelning? 
 

• Vilka kanaler vill ni göra er hörda i? I brist på tid, vilken kanal tror ni ger mest 
exponering?  
 

• Vad är målsättningen för era sociala mediekanaler, hur ofta borde ni ladda upp 
nya artiklar eller inlägg?  
 

• Hur ser ni på att genomföra gemensamma kampanjer över Facebook med andra 
organisationer? Vilka teman borde ni lyfta gemensamt och till vilken målgrupp? 
 

• Finns det några partier eller organisationer som strider mot era vägledande 
principer om demokrati och människovärde? – om ja, ska ni utesluta samarbete 
med dessa eller finns det utrymme för gemensamma utspel? 
 

• Hur ser ni på att samarbete med rörelser som inte arbetar evidensbaserat? Är 
organisationers samarbete med andra rörelser som inte arbetar baserat på en 
vetenskaplig grund avgörande för hur ni ställer er till samarbeten?  

 

• Vad upplever ni är er politiska ambitionsnivå? Vad är målet för er lokalavdelning 
kortsiktigt?  

 

• Hur ser ni på att genomföra föreläsningar med andra organisationer/partier? Vad 
upplever ni som en rimlig aktivitetsnivå på ett år? Mot vem/vilken målgrupp? Vad 
vill ni få ut av det? 
 

• Hur ser ni på att genomföra debatter med andra organisationer/partier? Vad 
upplever ni som en rimlig aktivitetsnivå på ett år? Med vem/ till vilken målgrupp? 
Vad vill ni få ut av det? Vilka medier bör bli inbjudna till publiken? 
 

• Vad upplever ni är den nuvarande ambitionsnivån för vården utifrån de styrande 
partiernas perspektiv? Utifrån oppositionens perspektiv? Finns det några partier 
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ni vill skapa  närmare relationer med kopplat till er lokalavdelnings prioriterade 
frågor?  

 

• Vad är målsättningen för er mediala bild, hur vill ni synas och uppfattas? Vill ni 
sticka ut eller vill ni ha ett neutralt förhållningssätt i den lokala debatten? Hur ser 
ni på att sätta en målsättning för hur ofta ni ska synas i traditionell media per 
år? 

 
• Om det vore val idag, vilka 3-5 frågor skulle ni prioritera i er lokalavdelning? Hur 

skulle ni kommunicera ut dessa för att fånga upp politikers intressen? Hur skulle 
ni kommunicera ut dessa för att fånga upp allmänhetens intressen? 
 

• Hur ser ni på att ta fram en politisk önskelista för er lokalavdelning? Hur ser ni på 
att ta fram en politisk önskelista i samarbete med andra 
vårdorganisationer/fackförbund? Vilka vore relevanta samarbetspartners? 

Mallar för kommunikation 
För att underlätta ert kommunikativa arbete har vi bland annat tagit fram en flyersmall 

och Facebook-mall som ni kan använda. Allt hittar ni här: https://slf.se/sylf/for-dig-

som-ar-fortroendevald-i-sylf/kommunikation-och-mallar/  

 

 

https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/kommunikation-och-mallar/
https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/kommunikation-och-mallar/

