
KAMPANJ – TIPS & TRIX
Vad kan vi göra tillsammans?



MÅLET FÖR DEN HÄR ÖVNINGEN

KONKRETA AKTIVITETER SOM KAN 
GENOMFÖRAS FRÅN OCH MED 
NÄSTA VECKA



VARFÖR?
• Vi vet inte hur länge detta håller på
• Vi är en viktig pusselbit i människors 

liv – det finns ingen pausknapp
• Viktigt att visa att vi står kvar
• Handlar också om vår långsiktiga 

omställning till digital gemenskap.



FÖRST NÅGRA TIPS OCH 
EXEMPEL



SEMINARIER
Tex. "Vårdpersonalen berättar: Öppet möte om Corona krisen" 

(SYDVÄST)



VARA UTOMHUS MED 
PARTIKAMRATER

Tex. Städdag i lokalområdet eller "Cykeltur om 
Socialdemokratisk stadsutveckling".



MÖTESPAKTEN
FÄRDIGA MÖTEN FÖR ER S-FÖRENING

Hälsa, sjukvård och jämlikhet
Arbetets organisation, arbetsmarknaden och jämlikheten

Klimatet. Nu eller aldrig
Socialdemokratin och kulturen

Systerskap
Socialdemokratins vägval

Äldre vår framtid
Ny grön reformism



HOME PARTIES
DIGITALT ELLER UTOMHUS



VAD MER KAN MAN GÖRA?
• Ringa äldre medlemmar? Ringa alla medlemmar!
• Namninsamlingar - tex sälj inte Vällingby centrum
• Debattartikel i lokalpress eller genom sociala medier
• Omröstning om någon aktuell lokal fråga
• Politikutveckling, lokal kampanj inför hösten, håll igång det 

politiska samtalet.
• Hur får man ekonomi till kampanjen för annonsering -

swishinsamling
• Städdagar, cykeltur, samtalspicknik
• Aktuellt seminarium (öppna för allmänheten)
• Använd PDs olika mötespaket (ligger på hemsidan)
• Homeparty utomhus eller digitalt 



GRUPPARBETE
Fem konkreta aktiviteter som ska 
genomföras – med vetskap om att vi 
inte vet hur länge social distansering 
råder.

Presentera den mest näraliggande och 
konkreta idén så detaljerat som 
möjligt.



SMART(A) MÅL OCH AKTIVITETER

Fem konkreta aktiviteter som ska genomföras – med 
vetskap om att vi inte vet hur länge social distansering 
råder.

Specifikt, tydligt och konkret, exempel äta näringsrik frukost varje morgon.
Mätbart, tid, kvantitet och kvalitet, exempel varje frukost ska innehålla det jag har beskrivit i 
målet.
Accepterat eller Attraktivt, Jag vill göra det.
Realistiskt, det är möjligt att göra detta för mig.
Tidssatt, realistisk tidsram, exempel jag ska uppnå mitt kortsiktiga mål om 2 veckor och mitt 
långsiktiga inom 5 veckor.



ÅTERSAMLING
PRESENTATION – ETT KONKRET 
EXEMPEL PER GRUPP

Fem konkreta aktiviteter som ska 
genomföras – med vetskap om att vi 
inte vet hur länge social distansering 
råder.



Redovisning av grupparbetet
• Stadsvandring - Hagastan med representant från berörd nämnd

• Cykeltur med Sköndal-Liljeholmen

• Digital dörrknackning

• Söka upp nätbaserade forum för att prata med medborgare och ta 
kontakt genom forumet

• Göra en video! Särskilt sådana video där flera kanske är med? Flera 
som håller samma anförande som man klipper ihop till ett tal

• Styrelsemöte utomhus


