Handledning för första fasen
i arbetet inför valet 2014

Samtalet
med väljarna

”Hej! Jag kommer från
Vänsterpartiet. Får jag
ställa fyra frågor om
politik till dig? Det tar
någon minut.”

Nu drar vi igång den stora diskussion om
Sveriges framtid som ska ligga till grund
för våra ställningstaganden inför valet
2014. Den första fasen är samtalet med
våra väljare. Den rör våra politiska prioriteringar både lokalt och centralt. Den
kommer i vår att följas av interna diskussioner om vår politik och om regeringsfrågan. Den första fasen ska vara en bas för
kommande ställningstaganden.
Den första fasen av den är processen är
ett stort samtal som äger rum över hela
Sverige. Huvudansvaret för det ligger på
våra partiföreningar. Det är ni som kommer att vara ute och prata med folk och det

är ni som kommer att sammanställa svaren
och använda dem som utgångspunkt för
interna diskussioner.
Den här delen av det stora samtalet börjar
nu och pågår fram till distriksårskonferenserna i början av nästa år.
Förberedelser
Ni har fått en enkätmall utskickad. För en
närmare beskrivning: se nedan.
Planera för att möta väljarna där man hittar
dem lättast vid olika tidpunkter. Det kan
t.ex. vara på torget eller i närheten av ett
lokalt köpcentrum. Försök att välja flera

olika tillfällen och gärna några olika platser för att få möjlighet att träffa lite olika
slags människor.
Var några stycken som går ut tillsammans.
Det är inte kul att vara ensam, men för
många är inte heller bra. Om det kommer
tjugo vänsterpartister springande samtidigt med enkäter i högsta hugg kan det
verka påträngande.
Var visuellt tydlig med avsändaren. Ett
bord med lite partimaterial och stora partiloggor är obligatoriskt. Gemensamma
jackor eller västar är bra. Reflexvästar kan
köpas i partiets webbshop.
Blanda inte ihop detta med andra aktiviteter. Det är svårt att få tiden att gå ihop
som partiaktivist, men att försöka göra
flera saker samtidigt kan vara kontraproduktivt. Försök att göra insamling av
enkätsvar till en särskild aktivitet. Det är
inte bra idé att samtidigt hålla appelltal och
dela ut material eftersom det ger motstridiga budskap om vad det är som pågår.
Naturligtvis ska det finnas material för den
som efterfrågar det, men huvudsyftet är
inte att pracka det på folk som just givit av
sin tid för att svara på våra frågor.
Möta människor
Redo? Dags att möta väljarna. Ställ upp
bord med material, eventuella partiflaggor,
etc. Se till att alla aktivister har utskrivna
enkäter och pennor.
Försök att välja ut människor som inte ser
för stressade ut. Kom direkt till saken:

- Hej, jag kommer från Vänsterpartiet.
Får jag ställa fyra frågor om politik till
dig? Det tar någon minut.
Ställ frågorna ordagrant och lyssna på
svaren. Försök att inte lotsa den tillfrågade
för mycket eller ge alltför tydliga signaler
till hur ni gillar svaren. Det är inte meningen att det ska ta tio minuter att svara på
varje fråga eller att långa samtal om livet
och politiken ska uppstå. Det finns andra
tillfällen till det. Anteckna stödord under
samtalet så att det blir rätt när ni fyller i
kryssrutorna efteråt.
När samtalet är färdigt tackar ni så mycket
för hjälpen och berättar att svaren kommer
att användas som underlag för våra diskussioner inför valet. Om personen har frågor

svarar ni på dessa och om hen vill ha mer
information hänvisas hen till materialbordet. Om någon vill bli medlem ger ni dem
ansökningsformulär. Ni ska inte själva
försöka pracka på alla som svarar material
om Vänsterpartiet!
Efter avslutad intervju kontrollerar ni
svaren och fyller i kryssrutorna innan ni
går vidare till nästa person.
Enkäten ska inte lämnas ut till förbipasserande för egen ifyllning. Det är vi
som samlar in svaren själva!
Hur fyller man i enkäten?
Den enkätmall som skickats ut innehåller
fyra frågor. Dessa frågor har öppna svar.
Det är meningen att den som tillfrågas ska

svara fritt på dem. Det är alltså inte meningen att ni ska räkna upp de alternativ som
anges i kryssrutorna (de ska användas av er
själva efter avslutad intervju).
Läs frågan ordagrant och lyssna noga på
svaret. Gör minnesanteckningar i rutan.
Det spelar ingen jättestor roll om anteckningarna är begripliga för utomstående
eller ej, de är för er egen skull så att ni kan
fylla i kryssrutorna sedan.
Direkt efter avslutad intervju fyller ni i
kryssrutorna. Dessa ska hjälpa till att tolka
och kategorisera svaren. Det är inte alltid
självklart vilken ruta som bäst representerar ett svar, men man får helt enkelt
göra en tolkning. Om ni är flera hjälper ni
varandra.
Det är tillåtet att fylla i så många av rutorna
som man behöver för att få plats med
svaren. En del personer kanske tycker att
många saker är lika viktigt. Då får de säga
det. Använd rutan övrigt för det som absolut inte passar in. Där finns även ett litet
utrymme för att själv göra anteckningar.

Vad händer
med enkäterna sedan?
Det är partiföreningen som ansvarar
för hanteringen av svaren. Se till att alla
ifyllda enkäter samlas in vid slutet av
aktiviteten och att det finns en ansvarig för
att ta vara på dem.
Enkäterna ska inte skickas in centralt.
Istället sammanställs de av partiföreningarna och används som underlag för
diskussioner. Tanken är att de ska hjälpa
er att bli bättre lokalt inför kommun- och
landstingsvalen, och att de ska kunna vara
ett underlag även för interna ställningstaganden i viktiga frågor inför riksdagsvalet
2014.
Arkivera enkäterna. Det kan bli så att vi i
ett senare skede vill välja att göra även en
central sammanställning av svaren. Det är
inte huvudsyftet med aktiviteten, men det
är bra om den möjligheten finns.

