
 

 

Frågor och svar för dig som ringer 

 

Välkommen som aktivist i Vänsterpartiets valrörelse!  

Frågorna och svaren här uppdateras löpande. Om du har en fråga som inte finns 

med här, prata med din ringledare eller mejla till 

hanna.cederin@vansterpartiet.se 

1. Varför ringer vi och till vilka? 

2. Vad säger vi när vi ringer? 

3. Vad säger jag om…?  



1. Varför ringer vi och till vilka? 

Varför? 

Att prata direkt med människor är oslagbart i en valrörelse. Men inte hur som 

helst och med vilka människor som helst. Det vi vill uppnå är bra samtal med 

människor som kan tänka sig att rösta på oss, men som inte bestämt sig. Det är 

de väljarna som Socialdemokraterna ofta lyckas vinna över i valets slutspurt. I 

år ska vi försöka få dem att bestämma sig för att rösta på oss istället. 

Tanken med kampanjen är alltså inte att övertyga folk som inte alls 

sympatiserar med vänstern att ändra uppfattning. Istället ska samtalet vara en 

påminnelse om att vi finns och erbjuda en chans att få svar på frågor för den 

som tvekar om hur den ska rösta. Målet är att alla som blivit uppringda ska 

känna att det finns goda argument för att rösta på just Vänsterpartiet. 

Vilka? 

De personer som står med på telefonlistorna är utvalda utifrån sannolikhet. Det 

finns – tack och lov – inga åsiktsregister i Sverige, så ingen vet säkert om just 

de här personerna är intresserade av att rösta på Vänsterpartiet. Men genom att 

sammanställa offentliga uppgifter om kön, inkomst, ålder, konsumtionsmönster, 

bostadstyp och liknande går det att vaska fram de personer som statistiskt sett är 

potentiella vänsterväljare. Det är vad vi gjort för att välja ut de personer som 

står på våra telefonlistor. 

De listor ni kommer att använda innehåller med andra ord ett betydligt bättre 

urval av personer än om vi bara hade slumpat fram numren eller börjat från 

bokstaven ”A” till exempel.  

Däremot måste du som ringer vara beredd på att den som svarar kan vara en 

person som absolut inte gillar oss, och som kanske till och med blir irriterad 

eller arg för att bli uppringd av Vänsterpartiet. Då är det bara att lugnt och 

trevligt be om ursäkt för att man stört, och avsluta samtalet.  

Använd all din energi på dem som är intresserade och låt de övriga vara! 

2. Vad säger vi när vi ringer? 

Utgå alltid från samtalsmanuset när du ringer. Det är till för att hjälpa dig att 

hålla samtalen korta och kärnfulla och samtidigt ge utrymme för dialog med 

väljaren. 

Telefonsamtalen ska helst inte vara längre än tio minuter. Du kommer alltså inte 

att ha tid att berätta om alla viktiga frågor Vänsterpartiet driver eller förklara 

komplicerade ideologiska ställningstaganden. Du ska fokusera på att ha en bra 

dialog med väljaren och att föra fram partiets huvudbudskap. De som vill ha 

mer ingående information ska du istället hänvisa till webben eller till en av 

partiets valstugor t ex.  



I dokumentet Om att möta väljare hittar du allt du behöver veta för att ha bra 

samtal. Utöver det är det några saker som är specifika för att just ringa 

människor: 

Var alltid trevlig 

Tänk på att du ringer upp folk som inte bett att få bli uppringda. Även om de 

skäller och är otrevliga, var alltid vara trevlig och korrekt tillbaka. 

Erfarenheterna från 2018 är att nästan alla vi ringer blir glada för att vi hör av 

oss.   

Tänk så här: ju mer fientligt inställd en person är till Vänsterpartiet, desto större 

risk att hen sprider budskapet att någon från partiet ringde upp och var otrevlig. 

Det ska vi inte bjuda dem på! 

Gör berättelsen till din egen 

Valkampanjen är viktig för att ett samstämmigt budskap ska nå våra potentiella 

väljare. Men vi är inga robotar, så anpassa manuset till ditt eget sätt att prata, så 

det känns och låter naturligt. Bjud gärna på dig själv och var personlig.  

Lär av och stötta varandra 

Lyssna på varandras erfarenheter, tips och tricks. Om du har hittat en fras eller 

en vändning som fungerar bra – dela med dig! Pausa när det känns tufft och ta 

stöd av andra, ge stöd till de som kan behöva det. 

Ha roligt! 

Bygg upp en positiv stämning i ringstugan. Det är roligare och det ger bättre 

resultat; Folk lyssnar mer på och tar större intryck av någon som är verkar trivas 

med det hen gör. 

4. Vad säger jag om… 

… en väljare undrar varifrån vi fått hens nummer? 

Förslag: ”Vi har beställt telefonnummer från ett adressföretag som heter IDM 

Adress. Vi sparar inga uppgifter om någon, och ingen annan kommer att få 

tillgång till dem heller.” 

OBS! Om väljaren vill bli raderad ur vår lista, svarar du att det ska de självklart 

bli, och ber din arbetsledare om hjälp att göra det. 

Vill hen också bli raderad ur adressföretagets register, hänvisa dem till deras 

webbsida: www.idm-adress.se 

…. jag inte kan svara på en fråga och inte hittar svaret i Politik A-Ö? 

Förslag: ”Det kan jag tyvärr inte säga på rak arm. Men titta in på vår webbsida 

eller skicka ett mail till: info@vansterpartiet.se, så får du hjälp att hitta svar. Är 

det något annat du undrar över?”  

http://www.idm-adress.se/
mailto:info@vansterpartiet.se


… en väljare är arg och otrevlig och kallar mig för okvädningsord? 

Förslag: ”Jag tror inte att vi kommer längre med det här samtalet. Ursäkta att 

jag störde dig och ha en trevlig kväll”. (Den frasen är också användbar om du 

stöter på konspirationsteoretiker och folk som söker debatt och konfrontation.)  

Var alltid trevlig – oavsett hur otrevlig någon är mot dig!  

… personen som svarar inte kan svenska och vi inte har något gemensamt 

språk att kommunicera på? 

Förslag: Avsluta samtalet så snabbt och trevligt du kan.  
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