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VALHANDBOK

Det arbete som partiförenin
gen gör under en valrörelse 
kan ingen annan göra. Det 
är där vi möter och lyssnar till 
väljare och sympatisörer och 
det är där vi sprider informa
tion. 

Årets valrörelse är speciell 
eftersom den innehåller 
två val. 25 maj är det val till 
Europaparlamentet och 
den 14 september är det val 
till riksdag, landsting och 
kommuner. 

”Människor som organiserar sig kan 
alltid förändra mer än vad som först 
verkar möjligt.” 

 
PLANERING 

Den 14 september är det val. För Vänsterpartiet är valrörelsen ett avgörande tillfälle 
att utöka vår parlamentariska makt, men också att stärka vår organisation och organ-
isera fler människor för förändring. Under 2014 kommer den politiska temperaturen 
att stiga stadigt, intresset för politik kommer att växa och fler kommer att vilja organ-
isera sig i Vänsterpartiet. För alla våra pariföreningar gäller det att använda denna 
möjlighet till att bli starkare, mer välorganiserade och att se till att alla aktivister kan 
vara med och driva valrörelse.

Årets valrörelse kommer att bli speciell jämfört med alla andra valrörelser. Den 25 
maj är det val till Europaparlamentet. Det brukar vara en valrörelse som får jämförel-
sevis liten uppmärksamhet, men som i år kommer att vara mycket viktigare. En bra 
kampanj i samband med valet till Europaparlamentet kommer att kunna ge oss ännu 
bättre förutsättningar inför den ordinarie valrörelsen. Eftersom vi har en vana av att 
bedriva långa valrörelser innebär detta en viktig fördel för oss.

Det här är er valhandbok. För partiföreningarna i distriktet är ett fungerande förbere-
delse- och planeringsarbete helt avgörande för att få till en lyckad valrörelse. Vi ska 
bli fler, både som tar kampen för en ny regering men som också väljer att bli medlem-
mar i Vänsterpartiet. Om vi ska lyckas med att flytta fram vänsterns positioner kom-
mer det att ställa höga krav på oss och på vår organisatoriska förmåga. Vi ska vara 
överallt, och göra det vi är bra på att göra i vanliga fall – men nu mångdubbelt mer.

Partiföreningens roll i valrörelsen 
För att Vänsterpartiet ska fungera så effektivt som möjligt driver vi en gemensam 
valrörelse i hela landet. Varje medlem är viktig, och relationen mellan partiets olika 
delar måste fungera smidigt och effektivt. Vi har inte lika stora ekonomiska resurser 
som högern, men vi har andra resurser. Våra största resurser är våra partiföreningar 
och medlemmar samt den starka och stabila organisation vi är tillsammans.

Det arbete som partiföreningen gör under en valrörelse kan ingen annan göra. Det är 
genom partiföreningens arbete som vi möter potentiella väljare, det är där vi sprider 
information genom flygblad och masstidningar. Ett bra föreningsarbete i parti-
föreningen är det som kommer att innebära skillnaden mellan en bra och en dålig 
valrörelse.

Målsättningar under valrörelsen
Redan i valplaneringen ska man sätta upp egna mål med valrörelsen. Bra exempel på 
mål är att man ska fördubbla eller kanske tredubbla medlemsantalet, dela ut en viss 
mängd flygblad eller ha besökt alla stadsdelscentrum/bostadsområden minst ett visst 
antal gånger. Sätt också upp ett realistiskt mål för vad ni tror att Vänsterpartiet kan få 
för valresultat i valkretsarna i er förenings upptagningsområde. 

Distriktets valledning och distriktsårskonferensen har satt upp ett antal målsättningar 
för hela valrörelsen i distriktet. Det är bra om även partiföreningarna förhåller sig till 
dessa och utarbetar lokala varianter av dem – då kommer de nämligen att uppfyllas i 
högre grad. 
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Den feministiska vågen och 
material till den feministiska 
kampanjen finns att köpa på 
distriktsexpeditionen och från 
webshopen. Se till att göra de 
feministiska frågorna till en 
aktiv del av valrörelsen. 

Valledningen har tagit 
fram ett antal nedbrytbara 
målsättningar som också ska 
vara ledande i partiförening
arnas valarbete.

Övergripande målsättningar, från verksamhetsplanen 2014

•  Maktskifte i riksdag och landsting 
•  Fler rödgröna kommuner i distriktet
•  Bli ett starkare Vänsterparti i Landstinget och i alla kommuner
•  Stärkt organisation genom fler aktiva medlemmar.

Nedbrytbara målsättningar, invånare i Stockholmsregionen ska ha förstått att...

•  Vänsterpartiet är ett alternativ för rättvisa istället för girighet. Vårt parti och vår 
politik är Inte till salu. 
•  Vänsterpartiet är garantin för en rödgrön majoritet på riks, landstings- och 
kommunnivå. 
•  Vänsterpartiet har en trovärdig och genomförbar politik och att vi uträttar 
viktiga saker när vi är med och styr. 
•  Vänsterpartiet är alternativet för att få stopp på vinster i välfärden och för att 
alla ska ha ett eget hem att trivas i. 
•  Vänsterpartiet har den bästa politiken för ett jämställt samhälle och för en 
hållbar utveckling. 

Nedbrytbara målsättningar, utifrån valstrategin, vi ska internt ha...

•  Stöttat kandidater för att de ska synas, med kunskapsuppbyggnad och annat.
•  Ha en gemensam utspelsplan kring vad vi ska ut med i den kritiska fasen av 
valkampanjen. 
•  Varit aktiva på youtube, facebook, twitter, distriktets hemsida, 
stockholmsvänsterns hemsida och portalhemsidan. 
•  Vår geografiska prioritering ska ha fått genomslag för var vi förlägger 
aktiviteter och var vi satsar pengar. 
•  Våra fackligt aktiva kamrater ska ha fått en betydande roll, öka pressen på 
arbetsgivare att släppa in politiska företrädare på arbetsplatserna. 
•  Ha genomfört en distriktsturné, ungefärligt upplägg klart våren 2014. 
•  Alla partiföreningar ska ha deltagit aktivt under valarbetet, fått nya medlemmar 
och aktiverat nya medlemmar. Den allra största delen av arbetet ska ha varit 
utåtriktat.

Förberedelser 
En välgjord valplanering är det första och viktigaste steget mot en lyckad valrörelse. 
Arbetet med att planera valrörelsen bör ha startat redan under hösten 2013 och 
våren 2014, och det mesta av valrörelsens struktur måste vara färdigplanerad nu. En 
valplanering kan däremot aldrig vara skriven i sten, utan den är ett dokument som 
man hela tiden måste gå tillbaka till och kanske justera under tidens gång. 

Valledning & valledare
Varje partiförening bör ha valt en valledare, som är den som tillsammans med fören-
ingsstyrelsen planerar och lägger upp strategier för valrörelsen. I vissa föreningar 
fungerar styrelsen som valledning, i andra så väljer styrelsen en valledning inom sig 
som tillsammans med valledaren har huvudansvaret för partiföreningens valrörelse.  
 
Tidsplan
Har man gjort en bra tidsplan får man också en bättre möjlighet att överblicka 
valrörelsen redan under ett tidigt stadium. I distriktets valkalendarium hittar ni 
viktiga datum att hålla koll på, den finns längst bak i häftet. En bra idé är också att 
hålla koll på vad Ung Vänster i ert föreningsområde planerar och större arrange-
mang i ert område eller stadsel. 
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Unga människor brukar 
vara en av Vänsterparitets 
viktigaste väljargrupper och 
i år är det ovanligt många 
förstagångsväljare.

Medlemshantering
Sedan tidigare vet vi att en valrörelse innebär en enorm tillströmning av nya medle-
mmar och sympatisörer. Det måste finnas goda rutiner för medlemshantering redan i 
början av 2014, så att alla nya medlemmar och sympatisörer snabbt får kontakt med 
sin klubb och kan bli aktiva.

Samarbete med Ung Vänster
Ung Vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund, och precis på samma sätt som det 
ligger i deras intresse att Vänsterpartiet gör en bra valrörelse ligger det i vårt intresse 
att Ung Vänster också gör bra ifrån sig. Unga människor brukar vara en av Vänster-
partiets viktigaste väljargrupper och i år är det ovanligt många förstagångsväljare. 
För att Vänsterpartiet ska kunna göra ett bra val, krävs det att vi når ut till dessa grup-
per. Det är en gemensam målsättning för Ung Vänster och Vänsterpartiet, och därför 
är det viktigt att samarbetet mellan ungdomsförbundet och oss fungerar bra.

I valrörelsen, precis som vid alla andra tillfällen, gäller att Ung Vänster och Vänster-
partiet är två fristående organisationer som visar respekt för varandra. Det betyder 
bland annat att Vänsterpartiets uppgift inte är att ”ställa saker och ting tillrätta” i Ung 
Vänsters valarbete, eller kritisera Ung Vänster utåt. Vi måste visa respekt för deras 
självständighet och de för vår. 

Gemensamt möte
För att samarbetet ska fungera bra är det viktigt att Ung Vänster finns med när parti-
föreningen diskuterar valrörelsen. En bra idé är att Ung Vänster har en representant 
i Vänsterpartiets valledning, då kan de få den information som behövs för att samar-
betet ska fungera bra. 

Ansvarsfördelning
Det är viktigt att det finns en tydlig fördelning mellan Ung Vänster och Vänsterparti-
et, så att det inte blir krångel och missförstånd under valrörelsen. Exempel på sådant 
som kan bli problem är vilka som ska ta skoldebatter, hur mycket Ung Vänsters 
aktivister ska hjälpa till och vilka som använder lokalen när. Vänsterpartiet och Ung 
Vänster har sedan länge en överrenskommelse om att det är Ung Vänster som tar 
skoldebatterna i valet om man inte kommer överrens om något annat i specifika fall.
Får ni en inbjudan till en skoldebatt, ring och meddela det till Ung Vänster Storstock-
holms distriktsexpedition på telefonnummer: 08-640 80 05.  
 
Här är ett bra exempel på uppdelning mellan Vänsterpartiet och Ung Vänster:

Ung Vänster
− Gymnasie- och högstadieskolor

Vänsterpartiet
− Valstugor
− Affischeringstillstånd och affischering
− Torgmötestillstånd

Gemensamt
− Lokaler
− Marknadsdagar

Att diskutera
− Övrigt ex bemanning valstugor, praktisk hjälp
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Valskolan är en handledning 
i vad du som aktiv vänster
partist ska göra och hur 
du ska argumentera i val
rörelsen. 

Alla medlemmar har rätt att 
få utbildning i Vänsterpartiets 
valfrågor.

Valstudier
Alla som är medlemmar i Vänsterpartiet har rätt att få utbildning i det som är Vänster-
partiets valfrågor och politik, oavsett hur lång eller kort tid de varit aktiva. Utbildning 
kommer behövas kontinuerligt under valrörelsen, eftersom vi kommer få många nya 
medlemmar under den. Partiföreningen ansvarar för att anordna minst en valutbild-
ning i egen regi. En sådan utbildning bör innehålla följande punkter: 

•  Inledning om lokala förutsättningar. Genomgång av valresultatet 2010 och vilka 
områden som bör prioriteras i föreningen. Var kan vi vinna flest röster? (SCB-siffror 
för alla partiföreningar finns att få genom att maila storstockholm@vansterpartiet.se)
•  Privatiseringar och bostadsbrist i vår kommun? Hur kopplar vi valfrågorna till vår 
kommun eller stadsdel.
•  Aktivism och valrörelse. Så möter vi väljarna i vår kommun. Aktiviteter,  
dörrknackning, torgmöten, kulturinslag.

Distriktet har under hösten 2013 och våren 2014 anordnat valstudier för alla som är 
intresserade. Ni hittar material och filmer från dem som varit och vilka som återstår 
på http://storstockholm.vansterpartiet.se/valutbildning. Behöver ni hjälp med att hit-
ta föreläsare eller med att komma på ett upplägg för er utbildning så kan ni kontakta 
Anna Herdy eller Björn Öberg, som är distriktets valkoordinatorer, för diskussion 
och hjälp. Kontaktuppgifter finns längst bak i häftet.

Valskolan
Partiet centralt har tagit fram ett mycket användningsbart utbildningsmaterial som 
kallas för Valskolan. Valskolan är en handledning i vad du ska göra och hur du ska 
argumentera i valrörelsen. Dem är bra både för den som varit aktiv i flera valrörelser 
och den som nu går ut i sin allra första.Valskolan är ett material i tre delar, som kan 
hållas som en föreläsning, som kan diskuteras i partiföreningen som en studiecirkel 
eller studeras av enskild medlem på kammaren. Den kompletteras allt eftersom under 
årets gång. Valskolan hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/resursbank/valskola

Faktablad om landstingspolitiken 
Det kommer att finnas ett antal faktablad som varje aktivist i partiföreningen kommer 
att kunna ladda ner från internet, eller få via sin partiförening. Dessa kommer vara 
övergripande för de mest vanliga frågorna och sakpolitiskt mest närvarande frågorna 
i landstinget. 
 

ATT SYNAS I VALRÖRELSEN 
 
Att synas mycket i valrörelsen är helt grundläggande för att vi ska uppnå våra mål 
och nå ut till många människor. I valrörelsen gäller det att verkligen lägga fokus 
på att göra så mycket som möjligt. För att åstadkomma det är det kontinuerliga 
föreningsarbetet det viktigaste. Under slutspurten ska alla stadsdelscentrum och 
stadsdelar besökas, och alla som åker kollektivtrafik till eller från er stadsdel ska 
ha fått ett flygblad eller masstidning i handen. Lika viktigt är det att föreningen 
under sommaren finns med på större arrangemang i sitt närområde, som till ex-
empel marknader och festivaler.
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Poängen med att alla i hela 
Sverige delar ut material som 
liknar varandra är att man får 
en igenkänningsfaktor och en 
bild av Vänsterpartiet i stället 
för flera olika. 

Valmaterial 
Det kommer finnas en rad olika material och profilprodukter i valrörelsen. 
Det är bra att ha saker att ge bort. Framförallt pins är det viktigt att ni beställer 
många, då det är det som kommer göra att vi syns även där vi inte är, genom att 
människor bär knappar och visar att de är vänsterpartister eller tänker rösta på 
Vänsterpartiet. Se sidorna 16-17 för vad som rekomenderas att ha i sin valstuga.  

Generella profilmaterial 
Produkt     I webbshopen  Ca pris i kr
Beachflaggor     Finns redan  500,00
Wellpapp-dekor (på rulle)   Finns redan  1000,00 
Kolor 1 kg     Finns redan  200,00
Knappar med loggan    Finns redan  2,50
Ballonger, påse med 250 st   Finns redan  500,00
Kaffemuggar i porslin    Finns redan  25,00
Nyckelband     Finns redan   7,00
Reflexväst     Finns redan  25
Vimpel      Finns redan  3,00
Plåster 6-pack GUE/NGL (EU)  Finns redan  5,00 
Disktrasa GUE/NGL (EU)   Finns redan  1,50 
Slaskrensare (GUE/NGL) (EU)  Finns redan  1,50
 

Det har beslutats om att vi ska ta fram egna jackor och pappmuggar i valrörelsen. 
Varje förening kommer att få 3 jackor var. Vill man köpa fler till föreningen, eller om 
medlemmar vill köpa egna så kommer det finnas på distriktexpeditionen för ca 170 
kr. 

Distriktets profilmaterial    På lagret  Ca pris i kr 
Röda jackor med V-logga   I augusti senast  170 
Pappmuggar     I juni   1  

Centralt valmaterial i riksdagsvalrörelsen 
Till riksdagsvalet kommer det finnas affischer, folder och flygblad. Det kommer 
också gå att beställa ett antal olika profilprodukter. Det enda sättet att beställa 
centralt material är genom Vänsterpartiets webshop som du hittar på http://butik.
vansterpartiet.se. Då får du materialet direkt till er partiföreningslokal, alternativt 
så får någon i partiföreningen förtroendet att hämta ut det på närmaste postkontor. 

Produkt     I webbshopen  Ca pris i kr
Affisch A1 (5 motiv)     Juni    4,00
Affisch A3 (5 motiv)     Juni    2,50
Inplastade affischer med förstansade hål  Juni   Saknas
Olika storlekar  
”Därför ska du rösta på Vänsterpartiet” Juni   1,50
Flyer riksdagsval, A5    Juni   0,75
Valplattformen     Juni   2,00
Material på lätt svenska    Juni   Gratis
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Distriktets valmaterial
Det material som i störst utsträckning ska spridas i valrörelsen är det centrala 
valmaterial som tas fram av kommunikationsenheten på partikansliet. På dis-
triktsnivå så kommer det att tas fram en masstidning med valtema som kommer 
kunna delas tillsammans med inbladat lokalt material.  Det politiska fokuset 
i masstidningen kommer vara vinster i välfärds-frågan, bostadsfrågan samt 
några av frågorna som rör landstinget ytterligare. Dessutom kommer det finnas 
krönikor och kandidatpresentationer av våra riksdagskandidater. Masstidningen 
kommer kunna köpas direkt från distriktsexpeditionen och hämtas där under 
kontorstid. Målsättningen är att den kommer finnas i början av juni och hålla en 
hög journalistisk kvalité.  

Lokalt valmaterial
Varje partiförening ansvarar för att ha något lokalt material som beskriver de 
valfrågor som distriktsårskonferensen har beslutat ska vara våra; bostadsfrågan 
och frågan om vinst i välfärden. Lokalt kan föreningarna också göra rätt i att pre-
sentera de kandidater som ställer upp till fullmäktige/stadsdelsnämnd osv.  
   Behöver man hjälp med att layouta och trycka sitt lokala valmaterial så hjälper 
distriktsexpeditionen gärna till med det. Det krävs dock viss framförhållning för 
att det ska bli möjligt. De material som vi kan hjälpa er att göra är vikt A4-folder, 
A5-flygblad, A6-flygblad, A3-affisch och A4-affisch. Vill er partiförening trycka 
en tabloidtidning i tidningspapper kan vi hjälpa er layouta och skicka iväg till 
tryckeri, men då krävs det mycket längre förberedelsetid och att ni levererar alla 
texter och bilder.   

Folder 
Till höger ser du ett exempel  
på hur en valfolder skulle kunna
se ut. Det står angivet hur många 
tecken som får plats på varje 
ställe där det finns text.  
   Försök gärna att ta egna foton, 
men tänk på att det ska vara ganska “rena” bilder där  
det inte ska finnas för mycket detaljer eller olika färger. 
Tänk på att använda bilder som visar mänskliga relationer  
och människor hellre än bilder på höghus och hårda ting.  
   På distriktsexpeditionen  
kommer det finnas ett mycket  
litet antal bilder för användning 
till ert lokala material.  
Behöver ni tips på fotografer att  
anlita, alternativt låna kamera  
från distriktsexpeditionen,  
så är det bara att höra av sig.   
   Glöm inte att ha med adressen till er lokala hemsida på  
materialet. Alternativt till distriktets portalhemsida, som ska  
fungera som samlingsplats för hela distriktet under valet:  
http://stockholm.intetillsalu.nu (föreningar i Stockholms stad)  
eller http://stockholmslan.intetillsalu.nu (föreningar i  
Stockholms län).

Sigtuna ska vara en 
kommun att lita på.

14 september 2014
tyreso.vansterpartiet.se

Rösta på 
Vänsterpartiet

En välfärd utan  
vinstintressen

Privatiseringarna sveper fram i kris
länderna. EU kräver att det  gemensamt 
ägda ska säljas ut.  Offentliga företag 
och verksam heter är till salu. Grekland 
är till salu. Italien är till salu. 

EU:s politik skapar klyftor och ger 
spelrum för mörkerkrafter. Därför 
behövs nu en samlande vänster, 
 massiva  offentliga och samhälls nyttiga 
 investeringar i  infrastruktur, bostäder 
och grön  energi, som  skapar massor 
av nya jobb. Återuppbygg välfärden. 
 Återuppbygg jämställdheten.

Vi skapar en välfärd att lita på. 
Välfärden ska vara fri från vinst
intressen. Mot girigheten ställer vi 
solidaritet. Stoppa privatiseringarna 
i Sverige och i EU.

Giasit ea dolescim volupta tioratquo elicimp oruptur simpore 
volupta tempellum si niendig entiorepel ius cus modipsa vent.
Atem coriatis sum harum quo inus ut latque porem reria volut 
fuga. Nequis magnam, sitaspis alitionest, unturit volorem 
eatinve llaborro omnistin re es debitiis rest labore, culpa 
quis que volorrorum ut volor rem nonsequ aspicta eressitae 
voluptatio que vel mollumet quam istiustorest re dolupta
ecab issenectur?

Natatat et faceaquia elis dolores tionsec earcide llantem 
audaes eum qui disqui ant aut mil erum ea sim que rerrori bus
damus moles dio quam seque voluptat la aperionsequi odi dolo 
vernam et et ipsunt quia quiae ex est, nectisquo temquatisi que 
eum ide nonsedio eturem quatenis debit faci voluptae. Face
pudit eos quatest porati si oditatet volor mod ut aut lautempor 
alit modigendigni cust qui te experibus as di as nis enis aut 
rate audandi dolupta dit, nimi, ommolupides rem fugias porest 
aspienimodi dit omnisqu ossequibus mossusci quate molorrum 
rem volorestrum abo. Reptis voluptam ni sum inctur? Quiant 
que di aliquod que cum et, nientio blanda volenis aut libus et re 
odion re omnis desequi aut volupta aceped quatibu saeptam, 
qui dolorum volupta spiendus quae. Ota arisiti digni necabo
rem ditatur? Qui sinullabo. Um iur?

Imil id que plabo. Ut endi qui reiciume vendi te nis modit rem 
sante exercilicte non porerio volorepudi deleseq uatur, consed 
modi consequiae volent int et que volore, quiae alit reped et 
optatem qui reptati quodi vellaudionse velliqui blatem faccullori 
alicid ut vel iur sum laboritatet raepta sit omnisit ionsenti 
officiam que ni optatio repudit, undis ullorepudam re esto 
voluptatiore reruptatur, que volorer uptatur?

Asi blant aped 
electo volec
tatem. 

Imil id que 
 plabo.

Välfärden är 
inte till salu.

Sahra Shukri Abdi 
Kandidat till 
kommunfullmäktige

Rösta på Vänsterpartiet
14 september

Bild på  
företrädare 
eller  
annat 
lokalt motiv

Text:
Max 650 tkn  
(inkl. blanksteg) 

Lokal Rubrik
Max 40 tkn  
(inkl. blanksteg) 

Text:
Max 1650 tkn  
(inkl. blanksteg) 



10

VALHANDBOK

Allt material som görs i  
Vänsterpartiets namn ska 
följa den grafiska profilen. 

Flygblad 
Vill man agera snabbt på en lokal fråga, eller helt enkelt ha ett mer lättdelat och 
lättillgängligt material så kan man istället för en folder göra ett flygblad. De format 
som är lättast att dela som flygblad är A6. Tänk dig att det är ett A4 delat på fyra. A5 
motsvarar ett A4-papper delat på två. 

Grafisk profil
Alla material som görs i Vänsterpartiets namn ska följa den grafiska profilen, 
den hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/pressrummet/grafisk-profil/ och 
mallar för valmaterial hittar du i VIPS (nyhetsbrev) nr 4 och på den här långa 
adressen: http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=10587782&uid=305369396&&
&http%3A%2F%2Fwww.vansterpartiet.se%2Fassets%2FV_MALLAR-VAL.
zip 

På distriktsexpeditionen kan vi trycka material åt er, men det är inte gratis. Under 
valrörelsen så subventionerar vi tryckkostnaden av valmaterial ytterligare. Sty-
ckpriset för valmaterial är alltså i enlighet med prislistan nedan:  
 
Produkt   Så många veckor innan  Pris / st
    behöver vi materialet   
A4 80g Enkel    2 veckor   0,50kr 
A4 80g Dubbel   2 veckor   1,00kr 
A3 80g Enkel    2 veckor    1,00kr 
A3 80g Dubbel   2 veckor    2,00kr

A4 100g Enkel   2 veckor    0,75kr 
A4 100g Dubbel   2 veckor    1,50kr 
A3 100g Enkel   2 veckor    1,50kr 
A3 100g Dubbel   2 veckor    3,00k

Vi vill ha en 
välfärd att lita på
Huddinge är 
Inte till salu

Rösta 14  september
vansterpartiet.se

Rösta 14 september
stockholmslan.intetillsalu.nu

Klatchig 
rubrik som 
beskriver 
det politiska 
innhållet i 
flygbladet. 
Gärna något 
med »Inte 
till salu«.

En välfärd utan  
vinstintressen
Privatiseringarna sveper fram i kris länderna. EU 
kräver att det  gemensamt ägda ska säljas ut. 
 Offentliga företag och verksam heter är till salu. 
Grekland är till salu. Italien är till salu. 

EU:s politik skapar klyftor och ger spelrum för 
mörkerkrafter. Därför behövs nu en samlande 
vänster,  massiva  offentliga och samhälls
nyttiga  investeringar i  infrastruktur, bostäder 
och grön  energi, som  skapar massor av nya 
jobb. Återuppbygg välfärden.  Återuppbygg 
jämställdheten.

Vi skapar en välfärd att lita på. 
Välfärden ska vara fri från vinst intressen. 
Mot girigheten ställer vi solidaritet. Stoppa 
privatiseringarna i Sverige och i EU.

Ett rättvist och  
solidariskt Huddinge

Text:
Max 650 
tkn (inkl. 
blanksteg) 

Här kan det vara bra att skriva 
adressen till distriktets 
portalhemsida. 
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Ingen kommer tro att vi kan 
förändra samhället om vi inte 
kan fixa till en snygg monter 
eller ett bra torgmöte. Försök 
att få våra externa aktiviteter 
att se välordnade och ge
nomtänkta ut det är viktigt för 
det generella intrycket av oss 
som parti. 

 
ATT REPRESENTERA VÄNSTERPARTIET
Att vara vänsterpartist på gator och torg är inga svårigheter. Det finns inga 
speciella klädkoder eller färgscheman man förväntas ha. Vi strävar inte efter att, 
som många andra partier, se ut som partisoldater där alla är uniformerade i de 
senaste profilprodukterna. Vi är vanliga människor som gått ihop för att förändra 
samhället och det behöver vi inte varsin jacka för att visa. En jacka eller en väst 
(som är det som finns i webshoppen), kan på ett positivt sätt visa att det är fritt 
fram att gå fram och fråga saker. Precis som när man representerar sitt jobb, 
fotbollsförening, kören eller kvinnojouren är det bra att tänka på några saker när 
man är ute och har torgmöten, delar flygblad eller står i valstugan. 

Att tänka på  
•  Tänk på att du inte enbart representerar dig själv utan partiet som helhet, det du säger 
kommer uppfattas som partiets åsikter och hur du agerar kommer avspegla sig på 
partiet. 

•  Vi har som sagt inga klädkoder i Vänsterpartiet men man bör tänka på att inte ha på 
sig kläder eller smycken med budskap eller symboler som kan ta fokuset från vårt 
budskap. I web-shoppen finns det västar med partiloggan som är bra att ha på sig. Det 
gör det tydligt för den som vill komma fram och prata att det är okej.   

•  Det kommer alltid finnas personer som försöker provocera när man är ute. Bli inte 
förbannad och uppstressad, utan ta det lugnt. Går det inte att prata med personen så 
säg vänligt att “Nu har jag inte tid med detta mer” och gå därifrån. 

•  Tänk på att bemöta alla med respekt (hur korkade eller provocerande frågorna än 
kan framstå) och försök svara sakligt. 

•  Alla kan inte allt. Är det så att du får en fråga när du står i valstugan eller på ett 
torgmöte som du inte kan svara på är det ingen katastrof. Svara att du kan ta reda på 
svaret och maila det, om du får personens mailadress. 

•  Ingen kommer tro att vi kan förändra samhället om vi inte kan fixa till en snygg 
monter eller ett bra torgmöte. Försök att få våra externa aktiviteter att se välordnade 
och genomtänkta ut det är viktigt för det generella intrycket av oss som parti. 

•  Tänk på vilket språk du använder. Som politiskt aktiv kan du inte sällan få ett 
”politikerspråk”. Försök prata så att folk förstår vad du menar.

•  Idag sker mycket extern representation på internet tänk på att uppträda bra även 
där. Exempelvis i kommentarsfält eller på sociala medier. Argumentera sakligt och 
undvik personpåhopp. Är du representant för Vänsterpartiet under valrörelsen, om du 
exempelvis står på en lista, så kan det vara bra att reflektera över vilket intryck du gör 
om någon skulle gå in och kolla din profil. Ett tips är att låsa profilen så att bara dina 
vänner har tillgång. Har du en helt öppen profil så se över den så att intrycket av den 
blir bra. 

•  I Vänsterpartiet driver vi inte personvalskampanjer om du är ute och 
representerar partiet så representerar du hela partiet och inte bara dig själv. Läs 
mer om hur Vänsterpartiet ser på personval på nästa sida. 

Idag sker mycket extern rep
resentation på internet tänk 
på att uppträda bra även där. 
Exempelvis i kommentarsfält 
eller på sociala medier. Argu
mentera sakligt och undvik 
personpåhopp.
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Vänsterpartiets valkampanj 
är i första hand ett kollektivt 
politiskt arbete för att vinna 
stöd för partiets politik, men 
det är givetvis utmärkt om alla 
som står på våra listor även 
utnyttjar sin egen kandidatur 
för att vinna röster till partiet 
genom det personliga 
förtroende man vunnit bland 
människor.

Dagens personvalsmodell 
är resultatet av en 
kompromiss mellan 
partierna. Vänsterpartiet 
har hittills stått fast vid 
denna överrenskommelse 
och har motsatt sig att 
personvalsinslaget stärks 
ytterligare. 

Vänsterpartiets inställning till personval
Dagens personvalsmodell är resultatet av en kompromiss mellan partierna. 
Vänsterpartiet har hittills stått fast vid denna överenskommelse och har motsatt 
sig att personvalsinslaget stärks ytterligare. Frågan om valsystemets framtida 
utformning har utretts av Grundlagsutredningen. I det eniga betänkandet, som 
presenterades i december 2008, föreslogs att spärrgränsen i riksdagsvalet sänks 
till 5 procent, men att några andra ändringar inte genomförs. Detta blev också 
riksdagens beslut. 

Förändringen gäller från och med valet 2014. Den kan ses som ytterligare en 
liten förstärkning av personvalsinslaget, men kommer med all sannolikhet inte 
att innebära några större förändringar i realiteten. Det svenska valsystemet är 
fortfarande första hand ett partivalssystem. 

Att fortsätta utvecklingen från partival till mer av personval innebär flera risker 
ur demokratisk synpunkt. Det finns ett stort värde i att väljarna tar ställning till 
politiska program snarare än enskilda individer. Ett starkt inslag av personval kan 
flytta intresset från partiernas helhetsförslag till att mer handla om enskilda poli-
tikers personliga egenskaper eller ”hjärtefrågor”. Ekonomiskt starka krafter kan 
komma att finansiera vissa kandidater och få makt över dem. Då kan demokratin, 
i meningen medborgarnas makt över politiken, urholkas. 

Med personval blir det viktigt att enskilda kandidaters kampanjmedel redovisas 
öppet. År 2000 gjordes en överenskommelse mellan de då sju riksdagspartierna 
om hur ekonomiska bidrag till partierna ska redovisas, som bland annat innebar 
att både summan och namnet på givaren ska offentliggöras när det handlar om 
företag och organisationer. Den diskussionen har återkommit på senare tid och 
det finns när detta skrivs ett lagförslag om hur partierna ska redovisa sina bidrag. 

Helda den centralt framtagna handledning kring personval och hur Vänsterpartiet 
ser på det. Den kan du hitta via partiets centrala hemsida:  
 http://www.vansterpartiet.se/assets/Personvalskampanjer.pdf 

Riktlinjer för personvalskampanjer
Vänsterpartiet Storstockholms valledning har antagit ett komplement till partiets 
centrala riktlinjer. Det följer nedan.  
 
Vänsterpartiets valkampanj är i första hand ett kollektivt politiskt arbete för att 
vinna stöd för partiets politik, men det är givetvis utmärkt om alla som står på våra 
listor även utnyttjar sin egen kandidatur för att vinna röster till partiet genom det 
personliga förtroende man vunnit bland människor genom t.ex. sitt arbete inom 
fackföreningsrörelsen, idrottsrörelsen eller i andra sammanhang.
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Även vid kandidatur via 
sociala medier ska kandidat
erna argumentera för en röst 
på Vänsterpartiet, inte för ett 
kryss på den egna personen. 

Personliga kampanjkommit
tér och privat valmaterial ska 
inte förekomma.

Alla ska dock beakta stadgarnas § 144:
”Partiet verkar för att partiets samlade politiska alternativ ska stå i centrum i
valrörelserna och för att partiets demokratiskt fastställda kandidatordning ska 
vinna väljarnas stöd.”

Det innebär bl.a. följande:
• Partiet ska aktivt använda kandidater med förtroende och förankring i t.ex.
föreningsliv och fackföreningsrörelse för att föra ut vår politi och vinna
röster. 

• Valkampanjaktiviteter och valmaterial (torgmöten, flygblad, affischer,
annonser, deltagande offentliga debatter osv.) ska planeras och utformas av,
eller under ledning av, partiets organisation på respektive nivå.
 
• Personliga kampanjkommittér och privat valmaterial ska inte förekomma.
 
• Föreningar får gärna lyfta fram sina lokala kandidater till landsting,
Europaparlamentet och riksdag, t.ex. i form av affischer eller annonser, men
huvudbudskapet ska vara ”rösta på Vänsterpartiet”, inte ”kryssa N.N.”.
 
• Kandidater som har personliga hemsidor som används i valkampanjen kan
presentera sig som ”kandidat till… för Vänsterpartiet”, men inte använda
uppmaningar av typen ”kryssa mig!” eller på annat sät fokuesra på den egna
kandidaturen. Argumentation och krav på hemsidan bör ligga i linje med
partiets kampanj och inte enbart fokusera på egna ”hjärtefrågor” vid sidan av
partiets huvudfrågor i valet.
 
• Även vid kandidatur via Facebook och andra sociala media ska kandidaterna
inrikta sig på att argumentera för en röst på Vänsterpartiet, inte för ett kryss
för den egna personen.
 
• Alla eventuella ekonomiska bidrag till den egna kandidaturen ska redovisas
till partiet och användas i samråd med partiet, lokalt eller på distriktsnivå.
 
• Om väljare vill ha råd om vem de ska kryssa, så bör de rekommenderas
kryssa det första namnet eller någon annan på ”valbar plats”. Förklara att en
valsedel utan personkryss inte innebär ett stöd till listordiningen, utan att
man överlåter till dem som kryssar att påverka ordningen.
 
• Föreningar eller enskilda kandidater som är osäkra på hur man ska agera
uppmanas vända sig till distriktets valledning/distriktsexpeditionen för råd.
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Det är troligare att du får 
igång ett bra samtal om du 
inleder med en enkel fråga. 
Då märker du vad personen 
är intresserad av och hur 
du kan hjälpa denne med 
information.

Det ska alltid se snyggt och 
trevligt ut vid våra valstugor. 
Inte skräpigt och hafsigt.

ATT KAMPANJA 
 
Att tänka på som aktivist i valstugan
Valstugorna har en viktig funktion. Många medborgare söker sig dit för att få 
information om Vänsterpartiet och ställa frågor om vår politik.Våra valstugor 
ska vara en trevlig miljö, där vi samtalar om politik och efterfråga människor 
synpunkter och funderingar. Ingen ska avspisas eller blir nedtryckt i skorna av ag-
itatorisk retorik. Vi ska göra vad vi kan för att besvara människors frågor. Dialog 
är A och O. Samtidigt ska vi kunna argumentera för våra krav och förslag. 

Vi ska tillhandahålla ett enkelt material som är lätt att begripa. Materialet ska ar-
gumentera för våra ståndpunkter och tydliggöra varför Vänsterpartiet är det bästa 
valet. Vi ska visa att vi är ett parti som i handling är omtänksamt, medmänskligt 
och solidariskt. Vi bjuder på glass, godis, en kopp kaffe, nybakade bullar eller en 
tallrik soppa. Ibland delar vi ut blommor. De sympatiskapande aktiviteterna är 
minst lika viktiga som flygbladen med budskap. 

• Valstugan är Vänsterpartiets ansikte utåt. Det ska alltid se snyggt och trevligt ut 
vid våra valstugor. Inte skräpigt och hafsigt. Göm era jackor, väskor och extrama-
terial väl så att valstugan inte ser ut som ett lager!
 
• 99% av tiden ska man som aktivist vara utanför stugan. Det är väldigt få väljare 
som brukar gå in i valstugorna, därför ska vi som aktivister vara där dom är – alltså
utanför. Råder det exeptionellt dålig väderlek, är det naturligtvis okej att sitta inne. 
 
• Var alltid minst 2 personer på plats. Prata helst med dem som går förbi och om-
kring stugan – istället för med varandra. 

• Sök kontakt, men inte för mycket! Du gör det lättare för människor att komma i 
kontakt med oss om du är den som tar kontakten genom att hälsa eller ställa en frå-
ga. Om du märker att personen inte vill prata, eller bara vill ha material, respektera 
det, annars tycker de att du är påflugen. Försök möta människor med blicken och 
försök fånga deras intresse om du ser att de är intresserade.
 
• Våga fråga om den du pratar med vill bli medlem. Se till att ha en läsplatta, eller 
telefon där personen  kan bli medlem med en gång, alternativt en värvarlista där 
man kans skriva in sina uppgifter med en gång. Fråga om den kanske vill hjälpa till 
i valrörelsen också. Se till att ha koll på vilka datum nästa kurs för nya äger rum  och 
vilka valaktiviteter som händer i nära framtid så att du kan tipsa vår nya medlem om 
detta. 
 
• Inled med en fråga – visa intresse! Det är troligare att du får igång ett bra samtal 
om du inleder med en enkel fråga. Då märker du vad personen är intresserad av och 
hur du kan hjälpa denne med information. Att vara intresserad av vad valstugebe-
sökaren vill veta är en generellt bra linje. I övrigt gäller ungefär detsamma som i 
debatter, fast kanske med mindre fokus på snärtiga punchlines.

• Det kan vara trevligt att bjuda på kaffe. Har man el kan man med fördel ta med sig 
en kaffebryggare att ha i valstugan. Pappmuggar, med loggan på, finns att köpa på 
distriktet. 



VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM

15

• Till valstugorna kommer det ofta skolelever som har fått i uppgift att ta reda på vad 
partierna tycker i olika frågor. Va alltid trevliga mot dem och försök ge dem svar på 
deras frågor. Känner man att man inte kan svara är det ingen katastrof, se bara till att 
ha koll på var de kan hitta mer information. Tillexempel så kommer partiet centralt 
att ha något som de kallar för Svarsbyrån.Den öppnar den 11 augusti. Telefonnum-
mer är: 08-786 45 10 och det finns även en e-postadress: svarsbyran@vansterpar-
tiet.se
 
• Från partikansliet kommer det antagligen tas fram frågor och svar-häften eller 
dylikt som kommer göra att våra aktivister kommer kunna veta vad de ska svara på 
frågor och vad Vänsterpartiet tycker. 
 
• Glöm inte bort att tydligt skylta med besök som kommer till valstugan, eller när ni 
har aktivister i valstugan som talar olika språk. Det blir mycket roligare om det är 
folk som lyssnar när vi har centrala företrädare på plats.   
 
• Något som brukar vara krångligt med att ha valstuga är att bemanna dem så myck-
et som möjligt. I EU-valet använde distriktet en webbaserad bokningstjänst som 
heter:Youcanbookme.com. Det är en bra gratistjänst som gör att varje partiförening 
kan lägga upp ett schema där era aktivister  kan boka in sig.  Sidan hittar du här: 
http://youcanbookme.com/ 

Checklista
q Centralt valmaterial (och absolut inget gammalt material)
q Distriktets masstidning (+ Stockholms stads masstidning för stadsföreningarna)
q Eventuellt lokalt material om ni har det. Men försök att inte ha för många olika flyers 
och foldrar utan håll er till det viktigaste materialen.
q Ung Vänsters valmaterial (ta kontakt med er Ung Vänster-klubb för att få det)
q Bli medlem – värvningsfolder
q Läsplatta/dator/smart telefon som kan användas för att skriva in medlemmar med
q V-knappar  
q  Ballomger och ev. helium-tub för att kunna ge bort till barn och andra
q Tejp, sax, buntband och andra verktyg som kan vara bra att ha 
q Trött på slitna valaffischer? Affischer som ramas in och hängs upp i valstugan blir 
både snygga och tåliga! 
q En griffeltavla att ha hängande på stugan eller en s.k. gatupratare (se bild till höger) 
att sätta upp affischer om besök, berätta vilka företrädare som finns på plats, om det 
är någon av aktivisterna som pratar något speciellt språk etc. Finns att köpa på en rad 
olika företag.  
q Beachflagga med logga på
q Jackor för dem som jobbar (varje partiförening kommer att få 3 st. Vill man ha fler 
kan man köpa via distriktsexpeditionen.)
q Viktiga nummer-lista som ska finnas i en mapp i valstugan. Där kan t.ex. nummer 
till Svarsbyrån, polisen och distriktsexpeditionen sitta. 
q Sopsäckar att sätta över ljudanläggningen om det börjar regna. 
q En liten papperskorg där ni kan slänga skräp, som ska tömmas varje dag. 
q Kruka i rött med fin blomma i. Men bara om blomman tas om hand.  
q Skål att ha knappar och kolor i   
q Fondvägg att ha bakom talare vid torgmöte 
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Inbygd hylla för kaffebryggare och annat

Fö
ns

te
r

Dörr

2 x BESTÅ 
(Hylla, vit) 
60 cm hög 
40 cm djup 
60 cm bred

STRAPATS  
(pedalhink 
rostfritt stål)

LACK (sidobord, 
rött) 55x55 cm

LOCKSTA 
(fåtölj, grön)  
78 cm hög

ENUDDEN 
(klädhängare, 
vit)KALLAX

(Hylla, röd) 
147 cm hög 
39 cm djup 
77 cm bred

DRÖNA 
(låda,  
organge) 
Passar i  
KALLAX
Antal: 4 st

Inne i valstugan

BILLISTA  
(barbord 
vit, silverfärgad)

VÄGGIS 
(anslagstavla, 
vit)

Utanför  
valstugan

NYTTJA 
(ram, 34x44 cm 
passar 
valaffischer i 
A3format)
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Interiör 
 
Precis som i förra valet har det i för denna valrörelsen tagits fram ett förslag på 
hur man kan inreda valstugorna. Nedan finns en inköpslista på grejer från IKEA. 
Vi kommer inte att köpa in någon inredning till distriktslagret så alla partifören-
ingar får köpa in möblering själva. Ett tips är att ta med sig inköpslistan och gå 
ett varv på IKEA, det kan bli kul! Det är viktigt att våra valstugor är snygga och 
proffsiga och att vi ger ett enhetligt intryck av partiet utåt. 

Inköpslista på IKEA 
För att vi ska ha en så enhetlig profil som möjligt, och för att väljarna ska känna 
igen oss oavsett om de träffar på oss i valstugan på Medborgarplatsen, i Alby eller 
i Farsta Centrum så vill vi att valstugorna ska se så lika ut som möjligt. 

Interiör inne i valstugan Antal Styck Totalt
BESTÅ, hylla, vit, 60 cm hög 2 st 345 kr 690 kr
LACK, sidobord, rött, 55x55 cm 1 st 49 kr 49 kr
LOCKSTA, fåtölj, grön, 78 cm hög 2 st 399 kr 798 kr
KALLAX, hylla, röd, 147x29x77 cm 1 st 599 kr 599 kr
DRÖNA, låda, gul/orange 4 st 39 kr 156 kr
STRAPATS, pedalhink, stål 1 st 149 kr 149 kr
ENUDDEN, klädhängare, vit 1 st 249 kr 249 kr

Utanför valstugan Antal Styck Totalt
VÄGGIS, anslagstavla, vit 1 st 39 kr 39 kr
BILLISTA, barbord, vit, silverfärgad 1 st 855 kr 855 kr
NYTTJA, ram, 34x44 cm 4 st 39 kr 156 kr

Totalt 3 740 kr
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Ni arrangerar inte ett 
torgmöte bara för att ni ska 
det. Syftet är att försöka 
prata med människor. Var lite 
framfusiga på ett bra sätt.

Se till att ha en logga väl 
synlig torgmötet handlar dels 
om att sprida vårt budskap 
och få chansen att tala politik 
med förbipasserande, men 
det handlar också om att 
markera närvaro och visa att 
vi är ute och jobbar.

Att hålla torgmöte 

Att tänka på innan mötet 
Att arrangera ett torgmöte är varken särskilt svårt eller arbetsamt men det kräver 
en del förberedelser. Man ska tänka på att ett illa förberett möte ofta ser ganska 
hafsigt ut på plats och därmed uppnår vi inte våra syften med mötet. 
 
•  Man bör tänka på att det på en stor plats som ett torg är ganska svårt att synas. 
Därför se till att ha med er ex parasoll och ett bord eller en beachflagga. Detta för 
att ni ska synas på håll när människor går över torget. 

•  Se till att ha en logga väl synlig torgmötet handlar dels om att sprida vårt 
budskap och få chansen att tala politik med förbipasserande, men det handlar 
också om att markera närvaro och visa att vi är ute och jobbar.

•  Inventera innan vilket material och utrustning ni har/behöver. Material för 
utdelning ska ni har beställt själva via webbshoppen men i nödfall kan ni köpa 
material av distriktsexpeditionen. Ljudutrustning går att låna från distriktsexpen, 
men boka i god tid. Fundera också över värdet att ha en egen.  

•  Om ni vill ha ett eget material bör man tänka på att vara ute i god tid. På expen 
hjälper vi er gärna med layout med mera. Men i så fall bör vi få 10 arbetsdagar 
på oss för att vara säkra på att hinna. Vill ni göra det själva så tänk på att 
Vänsterpartiet har en grafisk profil man bör hålla sig till. Den finns att ladda ner 
från rikshemsidan. (Läs mer om detta på s. 7)

•  Utse en huvudansvarig för mötet. Även om ni är flera ansvariga så är det bra att 
ha någon som är huvudansvarig.

•  Tänk på att ha en viss avgränsning på det material ni använder så att ert budskap 
går fram. Exempelvis kan man ha ett flygblad man delar ut och sen lite andra 
material som finns vid bordet för de som är extra intresserade. 

Att tänka på under mötet
•  Syftet med torgmötet är att vi ska skapa oss chansen att få träffa människor och 
prata politik. Därför är det viktigt att vi tänker på hur vi genomför mötet på plats. 

•  Tänk på att sprida ut er över området där ni har mötet. Kolla av vilka platser som 
är strategiska att stå på. 

•  Bli inte stående i klump pratandes med varandra tänk på att det är mycket 
jobbigare att gå fram till ett gäng människor om man har en fråga eller vill 
diskutera.

•  Försök prata med människor. Var lite framfusiga på ett bra sätt. 

•  Ibland kan man inte svara på frågor som ställs. Det gör inget, alla kan inte kunna 
precis allt. Svara aldrig ”det vet jag inte” utan svara istället att du kan kolla upp 
svaret och maila det till den som frågar. 
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Missa inte någon chans att 
möta människor och prata 
politik. Tacka nästan aldrig 
nej till en inbjudan att vara  
med på en sammankomst 
där det finns människor. 

Utvärdera alla era aktiviteter 
för att se vad som kan göras 
bättre till nästa gång. 

•  Om ni serverar kaffe eller liknande tänk på att ert mål är att få kontakt med 
människor inte att dela ut gratis dryck. Se till att försöka inleda ett samtal med 
folk som kommer fram. 
 
•  Ett tips är att ställa frågor som öppnar för en dialog, s.k. öppna frågor som inte 
går att svara ja eller nej på. Exempelvis: Vad tycker du? Hur tycker du att..? 

Efter mötet 
•  Se till att allt ni lånat på expeditionen kommer tillbaka och ställs på den plats 
ni tog det från. Om saker är trasiga eller något annat problem uppstår informera 
personalen om det.

•  Se till att utvärdera mötet. Vad var bra? Vad var sämre? Hur kan vi göra det 
bättre till nästa gång?

•  Det kan vara en bra idé att samlas en stund efter mötet dels för att diskutera men 
också för att bara tjöta i allmänhet. Se till att berömma er själva för eran insats. 
Käka en bulle och drick en kopp kaffe ihop.

•  Glöm inte att dokumentera era aktiviteter ta foton och att skriva rapporter att 
publicera på er hemsida, Facebook-sida eller Instagram och Twitter. 

Att hålla bokbord eller en monter
Ibland kanske man inte är tillräckligt många för att anordna ett helt torgmöte, men 
vill ändå stå på torget för att prata med folk. Det händer också att vi blir inbjudna 
till olika evenemang eller mässor att hålla ett bokbord eller ha en monter. Precis 
som det påpekats i tidigare gäller det då att vi framstår som seriösa och ordentliga. 
Man kan inte tro att det räcker med att ta med sig en skrynklig röd duk och en 
liten hög blandade flygblad och sen stå och sura bakom ett bord. Ingen kommer 
tro på ett parti som säger att de vill omdana samhället men som inte ens lyckas 
organisera ett snyggt bokbord eller monter.

Att tänka på inför aktiviteten
•  Det första ni bör försöka skaffa er koll på är hur det ser ut där ni ska ha montern/
bokbordet. Eftersom det påverkar vilka möjligheter ni har att fixa i ordning den. 
Det allra bästa är förstås om ni kan få möjlighet att besöka stället innan och kolla 
in hur det ser ut och vart ni ska stå. Men kan ni inte detta  så försök att skaffa er så 
god koll på era förutsättningar som ni kan genom att ringa arrangören.

•  Kolla igenom vad ni behöver för material för monterbygget. Man bör tänka på 
att man ska inreda montern så pass mycket att den får en särprägel som gör att 
det direkt syns vad man är för något. Är man då exempelvis Vänsterpartiet bör 
man ha loggor väl synliga och eventuellt budskap man vill förmedla väl synligt 
och förståeligt. Det finns en s.k. fondvägg att beställa i webshoppen som kan 
användas vid utrymme. 

•  När det gäller bokbord så är det ju ofta så att man inte har tillgång till lika 
mycket plats och avskildhet som i en monter här gäller det ofta att dels fixa till 
bordet så att det ser snyggt ut dels ha med sig något exempelvis en beachflagga 
eller en rollup som gör att det direkt syns vem man är. 
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Är det ett stort event? Se till 
att samla ihop alla som kan 
stå och fördela pass i god 
tid innan. Ha gärna någon i 
reserv ifall någon blir sjuk och 
tänk på att det aldrig är bra att 
låta någon stå ensam.

•  Material att bygga monter och fixa bokbord med finns på expeditionen hör 
av er i god tid innan så hjälper ombudsmännen till med att fixa fram grejerna ni 
behöver. 

•  När det gäller både bokbord och montrar så är det alltid en bra idé att 
fundera på om man ska ha någon sorts aktivitet som syftar till interaktion med 
förbipasserande. Det kan vara tävlingar, enkäter, eller något annat ni kommit på 
detta syftar ju självklart till att dra in förbipasserande till just er monter. 

•  Man bör som vanligt fundera på hur mycket material och vilket sorts material 
man ska ha med sig. Är det ett speciellt tema på mässan så är det ju bra att försöka 
anpassa sig lite fter det och ha med sig ett material som kan intressera de som 
besöker. Huvudregeln är i alla fall att man inte bör ha med sig för mycket olika 
material eftersom det bara blir förvirrande. Koncentrera er på ett budskap och ta 
med er material som syftar till att lyfta just detta. 

•  Är det en mässa eller ett event som ska hålla på en längre tid exempelvis en hel 
dag eller en hel helg. Är det sällan någon orkar eller kan stå i montern/bokbordet 
hela tiden. Se till att samla ihop alla som kan stå och fördela pass i god tid innan. 
Ha gärna någon i reserv ifall någon blir sjuk och tänk på att det aldrig är bra att 
låta någon stå ensam.

Att tänka på under aktiviteten
•  Att stå i en monter är inte särskilt avancerat. Det handlar framförallt om attityd. 
Tänk på att vara öppen trevlig och tillmötesgående.

•  Stå upp i montern eller vid bokbordet även om det kan vara jobbigt.  Ha hellre 
fler kortare pass än jättelånga pass som gör folk trötta i benen.

•  Ställ inte eventuella bord framför er. Utan skjut in dem mot väggen eller bakre 
delen av montern. Annars hamnar ni lätt bakom bordet vilket signalerar ett 
avstånd mellan er och dem ni vill prata med.

•  Om det är en stor mässa eller samling, så kan det finnas en vits med att några 
sprider ut sig på andra ställen i lokalen och delar flygblad medan andra står i 
montern.

Att tänka på efter aktiviteten
•  Se till att gemensamt utvärdera hur det gått. Vad var bra? Vad kan ni göra bättre? 
Bolla gärna detta med ombudsmännen ifall det finns saker de kan hjälpa till med 
att förbättra. 

•  Se till att komma tillbaka med material ni lånat så snabbt som möjligt 
framförallt under valrörelser är det strykande åtgång på vårt lånemateriel. 
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Bra aktivism blir ofta bra ny
heter. En demonstration, en 
namninsamling, utdelning av 
nejlikor eller dörrknackning 
kan bli nyheter om vi bjuder 
in massmedia eller själva tar 
bilder och skickar till redak
tionerna.

Media älskar konflikter. 
Fundera igenom vad ni vill få 
uppmärksamhet för, och fun
dera på hur ni kan presentera 
den som en politisk konflikt 
gentemot högern? 

Medieaktiviteter
Massmedia är vår viktigaste kanal. Publicitet på redaktionell plats är gratis och 
har högre trovärdighet än reklam och kan därför nå fler. 

Så skapar du nyheter
Definitionen av en nyhet är något nytt, oväntat och överraskande. Det bästa sättet 
att får publicitet för en nyhet är att presentera ett nytt förslag, en lösning på ett 
problem. 

Nya förslag eller motförslag
De nya förslag vi presenterar under valrörelsen ska kunna presenteras som en 
del av vårt övergripande alternativ i svensk politik – omtanke, medmänsklighet, 
rättvisa och solidaritet – och kontrastera mot girighet. Det ska helst ha koppling 
till vår profilfråga vinster i välfärden. Ett förslag är en lösning på ett stort problem 
och då kan det vara bra att även redovisa nya fakta gällande problemets omfat-
tning.

Statistik
Massmedia älskar statistik. Inte sällan har man rubriker som, ”vi har hela 
listan – de bästa skolorna i din del av Sverige”. Detta kan vi använda oss av i 
beskrivningen av ett problem, som vinster i välfärden. Mycket statistik finns re-
dan tillgänglig, i Statistiska centralbyråns databas, hos Sveriges Kommuner och 
Landsting med mera.

Aktivism
Bra aktivism blir ofta bra nyheter. En demonstration, en namninsamling, utdeln-
ing av nejlikor eller dörrknackning kan bli nyheter om vi bjuder in massmedia 
eller själva tar bilder och skickar till redaktionerna.

Case
I medielogiken är den som lever närmast ett problem eller fenomen den som sitter 
inne med den största sanningen. Det kan vara en anhörig till någon inom äldre-
omsorgen som drabbats av vanvård eller en kvinna som tjänar sämre än en man 
för lika arbete. Vi som är vänsterpartister är som folk är mest och är också direkt 
drabbade av samhällsproblemen. Genom att tipsa massmedia om enskilda fall 
(förutsatt att personerna vill, så klart) kan vi få uppmärksamhet för en fråga och 
berätta om våra lösningar.

Bra bilder
Oavsett vilka arrangemang vi har, ska vi alltid se till att ta bra bilder. Bilderna 
kan spridas i sociala medier men också skickas till redaktionerna. Ibland kan 
bilden vara själva anledningen till att massmedierna väljer att rapportera om en 
händelse.

Konflikter
Konflikter är också något som kittlar massmedia och ofta skapar intresse. Sök 
gärna konflikter med våra motståndare, men välj ämnen med omsorg (profilfråga 
och vårt alternativ i svensk politik) och behandla alltid motståndaren med respekt 
och utan personangrepp.
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I valrörelsen är det också 
viktigt att vi motar tillbaka 
rasisterna på nätet. I 
Facebookgruppen Vi tar 
kampen kan man enkelt göra 
en insats om dagen som 
hjälper till att mota tillbaka 
rasisterna och som visar 
att vi är minst lika många 
antirasister som är beredda 
att ta debatten om rasism och 
främlingsfientlighet.

Att dela ut pris skapar 
spänning och sätter 
Vänsterpartiet i ett 
positivt och lite oväntat 
sammanhang.

Högtider och traditioner
Massmedierna är väldigt traditionsbundna och uppmärksammar särskilt högtider 
och minnesdagar. Det finns högtider som anknyter till våra viktigaste frågor; 
Internationella kvinnodagen, Första maj, Världsmiljödagen med mera.

Utmärkelser
Att dela ut pris skapar spänning och sätter Vänsterpartiet i ett positivt och lite 
oväntat sammanhang. Vi kan till exempel dela ut pris till bästa företag på orten 
eller instifta stora välfärdspriset till en offentlig verksamhet som har lyckats sär-
skilt bra och erbjuder brukarna toppkvalitet.  
 
Debatter
Utmana era motståndare på debatt. Det är ett bra sätt att lyfta upp våra frågor 
och kanske också att locka en stor publik. Plus att tidningarna älskar denna 
sorts konflikt. Tänk också på att det under valrörelsen kommer att äga rum stora 
partiledardebatter i TV. Inför dem kan det vara en bra idé att dela flygblad och 
sprida information på internet om att debatterna äger rum för att få så många som 
möjligt att titta på dem.

Internet och sociala medier
Idag är sociala medier viktiga arenor för att sprida politiska budskap och uppma-
na till organisering. De andra partierna kommer att satsa stora pengar på att synas 
med sponsrade inlägg och annonser, och vårt svar är att vi är många som delar. 
Alla aktivister behöver hjälpas åt att sprida vidare det som delas ifrån partiets 
centrala och distriktets Facebook-fanpage och twitter-konto.

Det allra viktigaste med att ha ett Facebook-, Instagram- eller Twitter-konto 
för en partiförening eller ett distrikt är att det vi tycker och gör ska synas. Om vi 
lägger upp en bild ifrån en aktion kommer fler än bara de som var där att uppfatta 
budskapet och samtidigt förstå vad Vänsterpartiet är och gör. Genom att vi bjuder 
in till möten, kurser och annat också via sociala medier är det fler som nås. Det 
blir också lättare för medlemmar och sympatisörer att sprida vidare.   
 
I valrörelsen är det också viktigt att vi motar tillbaka rasisterna på nätet. I Face-
book-gruppen Vi tar kampen kan man enkelt göra en insats om dagen som hjälper 
till att mota tillbaka rasisterna och som visar att vi är minst lika många antirasister 
som är beredda att ta debatten om rasism och främlingsfientlighet.  

Det är bra om alla föreningar har en hemsida. Har ni inte det, men vill fixa en, så 
bör ni gå in på it.vansterpartiet.se/ansok-om-hemsida/ och ansöka om en sådan. 
Behöver ni mer hjälp med vad som ska finnas på den osv. så är ett bra tips att surfa 
runt på andra partiföreningars hemsidor och ta inspiration från dem. Glöm inte att 
rapportera in att ni har en hemsida till distriktsexpeditionen så att vi länka till den 
från distriktets hemsida. Försök att hålla er hemsida uppdaterad med information. 
Annars riskerar hemsidan att ge  ett dåligt intryck till den som söker, när det bara 
finns information som är ett halvår gammalt. 
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Vänsterpartiet centralt har 
en policy som säger att varje 
ny medlem ska kontaktas 
inom 2 veckor och erbjudas 
aktivism. 

Vi måste våga fråga! Om det 
känns svårt kan man tänka 
att om det är ett stort steg för 
mig att fråga om en annan 
vill bli medlem, hur stort 
steg är det då inte för den 
intresserade att fråga om hur 
man går med?

Att värva och ta hand om nya medlemmar
Under valrörelsen vet vi att tusentals människor kommer att söka sig till Vän-
sterpartiet och vilja bli medlemmar. För många människor är det stort steg att bli 
medlem i Vänsterpartiet, och det är bra. Det ska betyda något att man har tagit 
ställning och insett behovet av att organisera sig tillsammans med andra för att 
kunna åstadkomma förändring. Men det ska aldrig vara ett svårt steg att gå med i 
Vänsterpartiet eller att bli aktiv. 

Medlemsvärvning
En valrörelse innebär att fler självmant letar upp och vill bli medlem i Vänsterpar-
tiet, men en lyckad valrörelse handlar också om att vi själva söker upp folk och 
frågar om de vill bli medlemmar.

•  Våga fråga!
När man märker att en person är intresserad av Vänsterpartiet – och det märker 
man oftast genom att personen själv har kommit fram till valstugan, bordet eller 
börjat prata med dig när han eller hon har fått ett flygblad – måste man våga fråga 
om personen vill bli medlem. Om det känns svårt kan man tänka att om det är ett 
stort steg för mig att fråga om en annan vill bli medlem, hur stort steg är det då 
inte för den intresserade att fråga om hur man går med?

•  Värvarlistor
I varje valstuga och på varje offentligt möte med Vänsterpartiet ska det finnas 
medlemstalonger, så att intresserade direkt kan skriva upp sig för att bli medlem 
i Vänsterpartiet. När man har fått några medlemstalonger, så skriver man in dem 
på partiets centrala hemsida och sparar dem så att man snabbt kan ringa den nya 
medlemmen och tipsa om partiföreningens aktiviteter.

•  Aktivera direkt
Vi varje möte med en potentiell ny medlem ska vi ha med oss information om vad 
som händer i partiföreningen den närmsta tiden och hur nya medlemmar kan akti-
vera sig direkt. Det kan till exempel vara att ni anordnar torgmöte senare på dagen 
dit ni bjuder in alla ni träffar på torget. Det kan också vara en av aktivistnätverkets 
aktiviteter, eller ett möte med någon av kandidaterna till riksdagen – det viktiga 
är att direkt erbjuda nya medlemmar någonting att göra i Vänsterpartiet och sänka 
trösklarna för att aktivera sig.  

Medlemshantering
I en valrörelse är tillströmningen av medlemmar extra stor, och för att göra det 
bästa möjliga av detta guldläge är det viktigt att förbereda sig på hur man ska ta 
hand om nya medlemmar redan i valrörelsens inledningsskede. De nya medlem-
marna ska snabbt komma in i praktiskt arbetet och på så sätt känna att Vänsterpar-
tiet gör någonting, och att det gör skillnad att organisera sig. Partiet centralt har en 
policy som säger att varje ny medlem ska kontaktas inom 2 veckor och erbjudas 
aktivism. 

•   Ring runt!
Alla medlemmar ska bli kontaktade via brev och telefon regelbundet. Det räcker 
inte att ringa runt en gång, utan ofta krävs det flera samtal för att en person ska 
våga dyka upp på en aktivitet. 
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Gör mycket reklam för Kurs 
för nya som anordnas av 
Vänsterpartiet efter val
rörelsen. Dessa utbildningar 
ger en bra grund att stå på 
när det kommer till hur Vän
sterpartiet fungerar och om 
Vänsterpartiets politik. 

•   Välkomna
När det kommer nya medlemmar på partiföreningens aktiviteter är det viktigt att 
alla är välkomnande och inkluderande. Försök att tänka på att visa intresse för de 
nya, och att inte ha för mycket intern jargong.

•  Aktivera
De allra flesta går med i Vänsterpartiet för att de vill göra något. Se till att alla 
medlemmar har en uppgift eller ett ansvarsområde. De kanske kan få ansvar för 
att köpa fika till torgmötet i helgen, eller att blada in lokala flygblad i masstid-
ningen. Masstidningen kommer att kunna gå att hämta på distriktsexpeditionen 
under kontorstid. 

Medlemsansvarig
Det är bra att utse en person i styrelsen som är ansvarig för att hålla reda på nya 
medlemmar, så att ingen glöms bort. Det innebär inte att det bara är den som ring-
er runt, utan att den ser till att det görs.

Eftervalsarbetet
Nästan lika viktigt som att planera valrörelsen noga är det att ha en plan för vad 
man ska göra när valrörelsen är slut. Under valrörelsen är det vanligt partiförenin-
gen får väldigt många nya medlemmar. Om man har gjort ett bra jobb, är det inte 
otänkbart att båda medlemsantalet och antalet aktiva medlemmar har fördub-
blats. 

Kurs för nya medlemmar 
Då vi kommer få riktigt många nya medlemmar till hela distriktet så kommer 
det annordnas extra många kurser för nya medlemmar. De datum som hittills är 
klara finns i kalendariet på sista sidan i detta häfte. Se till att göra reklam för dessa 
utbildningar i era utskick till de nya medlemmar ni värvar och när ni möter nya 
medlemmar. Kurs för nya är en bra utbildning som ger en grund att stå på för alla 
medlemmar.  

Eftervalskampanj
Valutgången är av avgörande betydelse för partiets verksamhet efter valet, den 
politiska verkligheten kommer att se olika ut beroende på om vi sätter oss i 
regeringsförhandlingar eller om vi fortsätter som oppositionsparti. Under hösten 
ska distriktet arrangera en konferens där vi diskuterar det politiska läget och hur 
vi bör gå vidare. Det blir också ett första tillfälle att diskutera möjliga politiska 
projekt för framtiden 

Utvärdering
Efter valet är det bra om partiföreningen gör en ordentlig utvärdering av valet. 
Utvärderingen ska vara skriftlig och ta upp vad som varit bra och vad som kunde 
gjorts bättre. Det är jättebra om utvärderingen skickas till distriktsexpeditionen 
och distriktsstyrelsen så att den kan vara en del i den större utvärdering av dis-
triktsstyrelsen och distriktsexpeditionens arbete som kommer göras.  

Distriktsstyrelsen har i uppdrag från distriktsårskonferensen att i samarbete med 
partiföreningar, gruppledare, valledning och tjänstemän utvärdera valrörelsen i 
sin helhet. 
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Om du blivit utsatt för hot 
eller våld och känner att du 
vill ha hjälp exempelvis med 
att anmäla till polisen eller att 
bara prata med någon kan du 
vända dig till expeditionen på 
telefon 08654 13 10.

Distriktets valrörelse 
Även på distriktsnivå kommer det bedrivas valkampanj. Vi kommer att se till att 
alla föreningar får minst ett besök av en kandidat från landstinget eller riksdagen 
och på så sätt vara en del av distriktets gemensamma valrörelse. Dock kommer vi 
att besöka vissa områden fler gånger än andra eftersom vi gjort bedömningen att 
partiet har bäst potential att nå väljare i dessa områden. De prioriterade områdena 
har valts utifrån den målgruppsanalys som partiet centralt gjorde under 2013. 
Våra målgrupper är:

•Väljare som röstar på S, V och MP
•Utrikes födda och personer med utländsk bakgrund
•Boende i hyresrätt
•Jobbar i offentlig sektor
•Boende i storstad

Utifrån SCB:s sammanställning av valresultat i alla kommuner i Stockholms län 
har vi sen kunnat göra en fördelning av vilka områden vi bör prioritera. I tillägg 
har vi också kollat i vilka kommuner som vi har chans att vara med och bilda en 
röd-grön majoritet. Detta har förhoppningsvis alla ni i partiföreningarna också 
funderat kring och lagt upp ert valarbete utefter. 

Bland de prioriterade områdena finns också en prioritering som går ut på hur 
mycket hjälp de olika partiföreningarna behöver. De områden valledningen har 
prioriterat är: Östra Söderort (Farsta & Vantör), Skärholmen, Hässelby-Välling-
by, Västra ytterområdena (Tensta-Rinkeby-Spånga, Kista), Botkyrka/Södertälje, 
Haninge/Huddinge, Norra länet (Järfälla, Upplands Väsby/Upplands Bro, Nor-
rtälje) och Solna/Sundbyberg.
 
Vi kommer under sommaren att anställa ett antal valaktivister under 6 veckor i 
valrörelsens slutskede. Några av valaktivisterna kommer att åka runt till olika 
föreningar i distriktet, men de flesta valaktivister kommer att jobba i de priorit-
erade områdena.

För att vi ska kunna planera dessa besök så bra som möjligt så kommer vi behöva 
att ni skickar in önskemål på datum (gärna flera) och teman ni skulle vilja ha 
på besöken. För att det ska kunna gå att pussla ihop med alla våra riksdags- och 
landstingskandidater så är det viktigt att dessa önskemål kommer in relativt 
snabbt. Maila dem till: storstockhom@vansterpartiet.se och märk ert mail med 
“Kandidatbesök”. För att dessa besök ska bli så bra som möjligt så krävs det att 
förväntningarna på vad som ska vara fixat av respektive partiförening och distrik-
tet är tydliga. Därför har vi en liten lista på det nedan: 
 
Partiföreningen ansvarar för:  Distriktet ansvarar för: 
- Aktivister, flygbladsutdelare   - Kandidat 
- Tält / valstuga    - Ljudanläggning 
- Material 
- Gatupratare m. affisch om besöket 
- Att göra reklam innan om besöket      

Under valet är det valledarna, 
Anna Herdy och Björn Öberg, 
som har kontakt med polisen 
innan och under valet. Skulle 
det uppstå en permanent 
hotbild mot våra valarbetare 
kommer valkoordinatörerna 
utvärdera läget och vidta 
nödvändiga åtgärder.  
 
Vid en akut händelse är det 
organisationsskreterare 
Kalle Larsson som är 
personen som man ringer. 
Hans telefonnummer är: 
08654 13 15 (går till mobil 
också).
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SÄKERHET UNDER VALRÖRELSEN 
Hot och våld 
Man ska till en början säga att våld och grova hot mot våra valarbetare är mycket 
ovanliga, men att det självklart skall tas på allvar, varje gång det sker. När det 
gäller våld så har inget sådant riktats mot enskilda valarbetare under de senaste 
valrörelserna. I den mån våld har förekommit så har detta varit materiellt det vill 
säga att det riktat sig mot våra valstugor och vårt valmaterial. 

När det gäller hot så är det ju alltid en subjektiv upplevelse och vad man upp- 
lever som en hotfull situation kan bero på en mängd faktorer. Men oavsett situa-
tionens art så är det alltid du som individ som avgör om du upplever situationen 
som hotfullt, och varje gång något sker ska vi från partiets sida se till att du får det 
stöd du behöver. Att valarbeta ska vara en positiv upplevelse det är vad vi alltid 
ska sträva efter.

Under valet är det valledarna, Anna Herdy och Björn Öberg, som har kon-
takt med polisen innan och under valet. Skulle det uppstå en hotbild mot våra 
valarbetare kommer valkoordinatörerna utvärdera läget och vidta nödvändiga 
åtgärder. Vid en akut händelse är det organisationsskreterare Kalle Larsson som 
är personen som man ringer. Hans telefonnummer är: 08-654 13 15. 

Att förbygga hotfulla situationer
Det viktigaste vi kan göra för att förebygga hotfulla situationer är att vi aldrig 
bemannar valstugorna, eller utför utåtriktade aktiviteter, ensamma.  Vi ska alltid 
vara minst två aktivister på plats. Det är inte bara en fråga om trygghet, utan också 
för att det blir roligare och bättre. Vi ska alltid backa upp varandra om situationer 
skulle uppstå. När det gäller valstugearbete så står vi dessutom alltid tillsammans 
med de andra partierna och skulle något hända kan man naturligtvis ta hjälp av 
andra valarbetare. 

Hur vi själva agerar är också viktigt. Om någon uppträder aggressivt eller 
provokativt är alltid det bästa att inte själv brusa upp eller käfta emot. Säg bara 
vänligt att “jag håller inte med dig” och gå därifrån. Om personen inte skulle ge 
sig och följer efter dig bör du bara vänligt men bestämt säga att du upplever per-
sonens beteende som hotfullt och att du blir rädd när personen uppför sig på det 
viset samt att du vill att personen ska gå därifrån. 

Fortsätter personen ändå bör du tillkalla vakt eller polis genom att ringa 112. 
Tänk på att det inte är en rättighet att få prata med dig som valarbetare vi är inga 
myndighetspersoner och beter sig någon illa behöver du inte stå kvar och ta det. 
Om personen följer efter dig trots att du ber den sluta så är detta naturligtvis 
trakasserier precis på samma sätt som det hade varit om någon följde efter dig i 
något annat sammanhang. Då ska detta givetvis anmälas till polisen.  

Om du misstänker att en 
person medvetet bara går in 
för att provocera berätta då 
lugnt bara vad Vänsterpartiet 
tycker i frågan och gå sedan 
därifrån.

Under valet är det valledarna, 
Anna Herdy och Björn Öberg, 
som har kontakt med polisen 
innan och under valet. Skulle 
det uppstå en permanent 
hotbild mot våra valarbetare 
kommer valkoordinatörerna 
utvärdera läget och vidta 
nödvändiga åtgärder.  
 
Vid en akut händelse är det 
organisationsskreterare 
Kalle Larsson som är 
personen som man ringer. 
Hans telefonnummer är: 
08654 13 15 (går till mobil 
också).
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Provokationer
Under de senaste valrörelserna har det hänt att personer och grupper går in för 
att vara medvetet provocerande för att exempelvis spela in oss med dold kamera 
eller förstöra för oss i allmänhet. Detta är naturligtvis inte farligt men kan up-
plevas som hotfullt. Om du misstänker att en person medvetet bara går in för att 
provocera berätta då lugnt bara vad Vänsterpartiet tycker i frågan och gå sedan 
därifrån. Det är aldrig värt att bli indragen i en längre debatt med en person som 
bara är ute efter att provocera, du inte har en chans att vinna den ändå, eftersom 
personen förmodligen bara är ute efter att du ska brusa upp eller säga nått dumt. 
En person som uppträder på det viset oavsett vilket ärende hen är ute i är förmod-
ligen inte en potentiell väljare. 
Om något händer
Om något skulle hända dig när du valarbetar för Vänsterpartiet är det jätteviktigt 
att vi i distriktet får reda på det, även om du inte själv skulle uppleva det som så 
obehagligt. Detta eftersom vi vill kunna ha en samlad bild av vad som händer i 
valrörelsen. Om du blivit utsatt för hot eller våld och känner att du vill ha hjälp 
exempelvis med att anmäla till polisen eller att bara prata med någon kan du vän-
da dig till Kalle Larsson, organisationssekreterare på distriktsexpeditionen. Hans 
telefonnummer är: 08-654 13 15. 

Oavsett om du väljer att vända dig till expeditionen eller inte ska du naturligtvis 
anmäla hot eller våldsincidenter till polisen. Det kan du göra på telefon 114 14. 
Om du befinner dig i en akut situation ska du ringa polisens larmnummer 112. 

Informera eller diskutera med polisen 
Får er förening besök av en rikspolitiker som är känd. Inför ett sådan möte kan det 
finnas frågor och funderingar kring hotbild och vad ni kan göra för att undvika en 
hotfull situation. Polisens Val-telefon finns till för att underlätta, hjälpa och bevaka 
valrörelsen i Stockholms län. De har en telefonlinje dit man kan vända sig. De har 
öppet på den mellan kl. 08.00-16.00 på vardagar. 
010-56 407 30, Val-2014.stockholm@polisen.se
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Checklista för valarbetet
Ta upp följande checklista i valledningen eller styrelsen: 

q Gör en tidsplan
q Utbilda valarbetare i våra valfrågor
q Mobilisering av så många medlemmar som möjligt i valarbetet
 q Kartlägg vilka som kan göra vad
q Fråga om Ung Vänster vill ha en representant i Vänsterpartiets valledning/styrelse
q Planera eftervalsarbetet (studier, verksamhet etc.)
q Medlemshantering
q Valbudget
q Mediakontakter (planering, ansvarig)
q Turnéer och besök
q Beställ valmaterial från webshopen och från distriktet
q Gör lokalt material – skicka in i tid till distriktet för tryck (senast den 1 juni)
q Hemsida/blogg och sociala medier – hur ser närvaron ut och är den tillräcklig?
q Plan för hur det vanliga föreningsarbetet ska skötas under valrörelsen
q Informera valarbetarna i er förening om vad som gäller vid hot och våld
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Bra nummer och adresser att känna till 
Det finns inga dumma frågor. Därför uppskattar vi på distriktsexpeditionen om 
ni ringer och frågar när något verkar oklart eller ni behöver hjälp med olika saker. 
Vad vi kan hjälpa er med hittar ni i detta häfte.Tveka inte utan maila eller ring om 
det är något ni funderar över. 
 
Till Vänsterpartiet Storstockholms distriktsexpeditions växel kan du ringa om du 
inte vet vem som är ansvarig för just din fråga. Detsamma gäller för mail. Du får 
snabbt svar och förhoppningsvis kan vi lösa ditt problem, svara på din fråga etc.  
Vänsterpartiet Storstockholm, distriktexpeditionen
Växeln: 08-654 13 10, storstockholm@vansterpartiet.se 

Seluah Alsaati, distriktsordförande    
0762-36 99 87, seluah.alsaati@vansterpartiet.se 
 
Kalle Larsson, organisationssekreterare och  
chef för distriktsexpeditionen 
08-654 13 15, kalle.larsson@vansterpartiet.se

Anna Herdy, valkoordinator 
08-654 13 18, anna.herdy@vansterpartiet.se

Björn Öberg, valkoordinator 
08-654 13 14, bjorn.oberg@vansterpartiet.se
 
Sanna Sjögren, ombudsman 
08-654 13 12, sanna.sjogren@vansterpartiet.se

Louise Löthén, tryckeriansvarig 
08-654 13 19, louise.lothen@vansterpartiet.se 

Cecilia Berggren, administrativ sekreterare 
08-654 13 16, cecilia.berggren@vansterpartiet.se
 
Edvind S. Frid, ekonomiadministratör och  
studieansvarig 
08-654 13 13, edvin.s.frid@vansterpartiet.se

Polisens Val-telefon  
Den finns till för att underlätta, hjälpa och bevaka valrörelsen i Stockholms län. De 
har en telefonlinje dit man kan vända sig. 
Den har öppet på den mellan kl. 08.00-16.00 på vardagar. 
010-56 407 30, Val-2014.stockholm@polisen.se

Vänsterpartiets svarsbyrå
Telefonlinje och e-postadress dit man kan vända sig med frågor och funderingar 
kring Vänsterpartiets politik. Öppnar den 11 augusti och går att ringa under kon-
torstid.  
08-786 45 10, svarsbyran@vansterpartiet.se
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Vänsterpartiet Storstockholm 
storstockholm@vansterpartiet.se

08654 13 10

Övergripande kalendarium 

v. 25  Ungefärlig tid för levernas av masstidning 

29/6-6/7  Almedalsveckan (högt politiskt tryck i den allmänna debatten och  
  
  därför lämpligt med kampanjande.)
 
30/6 - 13/7  Distriktsexpeditionen har semesterstängt 
 
28/7 - 2/8 Stockholm Pride

8/8  Valupptakts-fest på Kafé Marx och innergården på Kungsgatan 84 

från 11/8 Valstugorna levereras 

12/8  Valargumentationkurs på Kafé Marx 
 
13/8  Separatistisk Valargumentationskurs för kvinnor på Kafé Marx 
 
14/8  Valargumentationkurs på Kafé Marx 

16/8  Valstugorna öppnar 
 
16/8  Tillåtet att börja affischera

27/8   Hushållsutskicket går ut i brevlådorna 

11/9  Slutdebatt i TV4 
 
12/9  Slutdebatt i SVT
 
14/9   Val till riksdag, landsting och kommuner


