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Kolla - 22/8-11/9, dom tre 

sista veckorna kör vi 

ringkampanj!

Pirrigt! Och dom vi 
ringer är utvalda pga
sannolika v-väljare?

Just det. Varje distrikt 

kommer ha ca 150 %

av sina v-röster 2018.

Fika kommer 
vara viktigt! 
Tror du det 
finns fanta?

Ja! Jag har hört att det 
blir pizza varje tisdag, 
kanske tacos på 
fredagarna.
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Att få politik och budskap genom en livs 
levande människa, dessutom riktat till 
just dig, är oslagbart. Inga mängder flyers, 
tv-framträdanden av Nooshi eller 
Instagram-poster kommer i närheten. 

Det säger forskningen men också det 
sunda förnuftet. Detta har (s) förstått, nu 
har vi också gjort det.

Personliga samtal 
kan avgöra valet

V
arför är ringkam

panjen så viktig?



Rörelsebyggande 
handlar om människor

Valrörelsen går ut på att bjuda in varandra 
till att gå i samma riktning, att visa stöd, bli 
delaktiga i något större, lägga sitt förtroende 
och sitt hopp i något – i detta fall genom att 
rösta. 

Det är bara genom att lyssna, dela med oss 
av egna tankar, svara på funderingar och 
berätta som vi kan bygga det förtroende 
hos människor som krävs för att vända 
utvecklingen.

V
arför är ringkam

panjen så viktig?



Personlig kontakt

Direktkommunikation

Riktad kommunikation

Masskommunikation

16 gånger - vi respekterar att människor inte ändrar sig så lätt. Ändrar du dig lätt?

2.

3.

4.

1.

”Plupparna” motsvarar tillfällen när en väljare nås av våra budskap under en period. 
Masskommunikation är vanligast och minst värdefullt och personlig kontakt är det 
mest värdefulla men också mest tidskrävande, varför vi sannolikt bara hinner nå 
fram en gång. Det tillfället kan innebära att någon till sist lägger sin röst på oss.
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Eftersom varje samtal i slutspurten kan väga tungt är välorganiserade, 
genomtänkta och fartfyllda ringstugor en otrolig resurs. Vänsterpartiet brukar 
”peaka” för tidigt, det är din roll att hålla energin uppe när hela rörelsen 
behöver den som mest.

Strategi och taktik måste bli till praktik
V

arför är du
så viktig?

13 augusti 11 september

Wow, 
vänstern
är bäst!

Hmm, är inte
(s) det säkra
valet?

Vilka var det nu igen som ville ta tillbaka kontrollen, c eller kd?

Nooshi Nooshi
NooOOooshi!!!!111



Människor är sociala
Ringledarnas insatser i att mobilisera och 
peppa ringare att komma till ringstugan, 
att komma tillbaka till ringstugan, att ge 
dem cred, fika, stötta dem i svackor, kan 
göra hela skillnaden. 

Precis som ett personligt samtal väger 
tungt väger din personliga insats tungt, 
och den handlar om att möta behoven
hos människorna i ringstugan.

V
arför är du

så viktig?
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Ringledarens roll är i första hand strategisk och social – inte teknisk. Ambitionen är 
att administration och teknik ska ta så lite utrymme som möjligt under ringkampanjen 
och det ska vara så enkelt som möjligt för den som ringer. 

Kontaktlistor
400 000 utvalda väljarkontakter ur ”gula sidorna”. Partikansliet delar in kontakterna i listor 
per prioritet, distrikt, kommun, valdistrikt, åldersgrupper och kvinnor. Om ni vill ha fler slags 
listor – kontakta carl.hokby@vansterpartiet.se. Övrigt framgår av IT-plattformen och 
kommande tutorials (se nedan).

Statistik och samtalsutfall
Samlas in digitalt. Data om samtalsutfall (inställning till Vänsterpartiet) är skilt från namn 
och andra identifierbara fakta. Efter valdagen kan vi se svarsfrekvens och inställning till 
Vänsterpartiet utifrån ort, valdistrikt, kön och ålder m m.
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mailto:carl.hokby@vansterpartiet.se


Tidsplan för teknik och data
31 maj – val av plattform
Före midsommar – utrustning, tutorials och FAQ klart
Före 13 augusti – testa utrustning och ringning
Efter valdagen – utvärdering, sammanställning, analys statistik

Roboten
Används i första hand under nationella, digitala ringpass. Ringarna ska helst sitta 
tillsammans med andra, gärna i ringstugan, även när de ringer med robot. Se till att testa 
roboten i starten av kampanjen och undersök om ni vill använda den mer – det går att ringa 
lokalt eller regionalt med roboten om minst 10 personer ringer på samma lista samtidigt.
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Support
Partikansliet gör tutorials för ringledare med skärminspelning/röstinstruktioner samt en 
FAQ som läggs upp på hemsidan och uppdateras löpande. Partikansliet ger support till 
ringledare under arbetstid 1-19/8 och fram till kl 20:00 22 /8 till 11/9. 

Utrustning
- Dator, ju nyare desto bättre men inte äldre än ca 2015. Uppdaterat operativsystem. 

Webbläsaren Chrome är att föredra. Vi testar surfplattor löpande. Om ni vill använda 
något specifikt – fråga.

- Headset

- Internetuppkoppling, minst 10Mbit/s. Undersök om routern klarar av så många anslutna 
ringare som ni ska vara eller skaffa en ny router. Testa uppkopplingen via
www.bredbandskollen.se men tänk på att även antal anslutna enheter kan påverka.

Om ni är osäkra på om utrustningen som ni har blir bra, 
maila carl.hokby@vansterpartiet.se innan den 17/6
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+ Videotutorials: Att ringa, (Att hantera admin-konto)

+ FAQ om ringkampanjen på hemsidan

+ Enkelt samtalsmanus

Obs denna powerpoint kan också användas för att påminna 
sig/utbilda fler

R
ingkam

panjen: M
aterialen

Välkommen till 

ringstugan!

#V2022

Powerpoint / PDF / video



R
ing

kam
anjen: sam

talsm
anus

Hej, jag heter ...... och ringer från Vänsterpar-
tiet ...... Är det ...... jag pratar med? Jag undrar 
om du ska rösta i valet?

Jag vill inte prata med dig.

Ja, jag ska rösta. Jag har redan röstat.

Är det någon fråga 
du tycker är särskilt 
viktig inför valet?

Känner du dig säker 
på att du röstat rätt?

Dialog

Tack för att du tog dig tid att prata med 
mig. Hoppas att du landar i att rösta på 
Vänsterpartiet! Ha en trevlig kväll.

Ja.Nej/jag vet inte

Nej, jag ska inte rösta.

Finns det något som 
skulle kunna få dig 
att gå och rösta?

Nej.Ja/jag vet inte

t
Okej, hoppas att du 
Ò±Ė�Äú�Ōú�ïĺ¬òòƗ
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Juni
R
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Se till att valledningen har full koll, 
synka planering

Sätt målsättningar per vecka, dag 
och totalt

Undersök utrustning och 
uppkoppling, ev kontakta 
carl.hokby@vansterpartiet.se

Skicka ett mejl till listtoppar och 
nyckelpersoner

Gå valskolan

Kolla tutorials för IT-plattform

Ta semester!

⛱

mailto:support@vansterpartiet.se
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Målet! 400 000 uppringda

Vi gissar att en ringare når upp till minst 50 
uppringningar och 16 samtal per pass.

Tre pass varje vecka med 8 ringare per pass ger 1152 
samtal och 3456 uppringningar. 

Vi försöker ringa alla 1,5 gånger.

Västmanlands (rekommenderade ) mål om 13500 
uppringningar nås med 180 individuella ringpass. Om 
deras 10 licenser används varje pass krävs 9 pass per 
vecka eller 1,8 pass per vardag.

Vi gissar att en ringare når upp till minst 120 
uppringningar och 40 samtal per pass.

Tre pass varje vecka med 12 ringare per pass ger 
4320 samtal  och 12 960 uppringningar.

Kan användas för att hjälpas åt – om Västmanland ber 
om hjälp kan nationella robot-ringstugan ringa deras 
nummer en kväll, något annat distrikt en annan kväll, 
osv.

Obs vi räknar lågt och preliminärt. Valrörelsen handlar om politik och 
rörelsebyggande handlar om människor, inte siffermål.

Manuellt med IP-telefoni Prediktiv uppringning (robot)

Ett ringpass motsvarar 2 timmar effektivt ringande. Ca 30 % av de vi ringer svarar.



Vecka 31, 1-7 augusti
R

ingkam
panjen: P

lanering

Skapa ett formulär för 
ringpassen

Sprid länken till formuläret

Kolla utrustning

Behövs fler ringledare? Utbilda!

Bjud in till workshops om samtal 
med väljare

Boka in listtoppar och ledande 
personer på ringpass

Rapportera in planering till 
hemsidan/supporterappen

Planera för ringstugans 
öppnande 22 augusti 🖥

⌨



Vecka 32, 8-14 augusti

Hör av dig personligen till 
dom du tror är bra på att ringa 

Ring runt till medlemmar (inför 
valhubbsöppning)

Valhubbsöppning 13 augusti! 
Perfekt för mobilisering

Fortsätt med att:

q Sprida formuläret 

q Boka in listtoppar och ledande personer

q Bjuda in till workshops samtal med väljare

q Utbilda fler ringledare

q Planera för ringstugans öppnande 22 augusti

R
ingkam

panjen: P
lanering

🎈



Vecka 33, 14-21 augusti
M

all: P
unk

tlista

Sätt målsättningar per dag för 
första veckan

Håll workshop/s om samtal med 
väljare

Kolla tutorials för IT-plattformen

Se till att listtoppar och 
nyckelpersoner 
kommer på öppnandet

Nationella nyhetsbrev + lokala 
notiser i supporterappen

Sätt ihop kit, förbered för att kolla 
livesändning

Be någon ta fina bilder

Fortsätt med att:

q Sprida formuläret 

q Boka in listtoppar och ledande personer

q Hör av dig personligen till d
om du tror är bra på att ringa

q Utbilda fler ringledare

q Ring runt till medlemmar 
(om valrörelsen i allmänhet)

q Förbered inför ringstugans 
öppnande 22 augusti
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ingkam
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Vecka 34, 22-28 augusti
M

all: P
unk

tlistaNationella nyhetsbrev + lokala 
notiser i supporterappen

Ringstugan öppnar! Må 17:30
18:00 Live med partiledningen
18:20 Intro för ringare
18:45 Ringpasset startar

Sprid de fina bilderna på hela 
world wide web

Torsdag 25 augusti – live med 
partiledningen

Testa roboten

Fira extra på fredag kl 17, 
sammanfatta veckan

Fortsätt med att: 

q Sprida formuläret 

q Boka in listtoppar och ledande personer

q Hör av dig personligen till dom du tror är bra 
på att ringa

q Sätt målsättningar per dag för nästa vecka

R
ingkam

panjen: P
lanering
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Vecka 35, 29 augusti – 4 september

Tisdag och torsdag – live med 
partiledningen

Sätt målsättningar per dag för 
nästa vecka

Vilka ringer ni till?

Testa roboten

Fira extra på fredag kl 17, 
sammanfatta veckan

Följ upp med dom som varit 
peppade ringare

Fortsätt med att: 

q Sprida formuläret 

q Boka in listtoppar och ledande personer

q Hör av dig personligen till 
dom du tror är bra på att ringa

q Ring runt till medlemmar 
(om valrörelsen i allmänhet)

q Sprid de fina bilderna på 
hela world wide web

R
ingkam
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lanering

"#$%



Vecka 36, 5-11 september

Tisdag, torsdag, lördag – live 
med partiledningen

Testa roboten

Extra mycket fika

Vilka ringer ni till?

Lördag kl 21 – ladda för sista 
dygnet

Fortsätt med att:

q Sprida formuläret 

q Boka in listtoppar och ledande personer

q Hör av dig personligen till dom 
du tror är bra på att ringa

q Ring runt till medlemmar 
(om valrörelsen i allmänhet)

q Sprid de fina bilderna på hela 
world wide web

R
ingkam

panjen: P
lanering
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Att ringa (läs: samtal med väljare)

Vår berättelse är vår berättelse är 
vår berättelse

Lyssna

Validera

Bygg förtroende genom att vara 
personlig

Berätta istället för att 
argumentera

R
ingkam

panjen: U
nd

er ring
p

asset

Din trygghet är politikens ansvar. Vi ska 

vända utvecklingen från

marknadsexperiment

och nedmontering. Det är dags för

politiken att ta tillbaka kontrollen efter 

30 år av att ansvar lämnats över till 

marknaden. Vänsterpartiet har visat att 

det går när vi [___]. Nu söker vi ditt stöd

för att ta kontroll över [___]

”



Under ringpasset

Ta dig tid till ett trevligt och 
personligt välkomnande

Ge alla ett ”kit” med ex godis och 
material

Kolla läget, visa att du är tillgänglig

Tacka, ge cred som är personlig

Påminn om att boka in sig på nya 
ringpass mot slutet

R
ingkam
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Kul att du kunde komma ifrån 
ikväll – hoppas barnen blivit 
friska?

Jag är impad av att du är så trevlig 
när du avslutar samtal, för mig 
känns det ofta stelt!

”

”
På söndag skulle det vara så bra 
om du kom för då är det många 
nya och vi skulle behöva nån stabil 
och kunnig som du!

”



17:20 Mingel och kaffe
17:30 Välkomna! Introduktion
17:45 En listtopp säger några ord
17:50 Start
18:45 Paus med bulle/pizza/glass/varmkorv + pingis, dart
20:00 Avslut. Tack för idag! Skriv gärna upp er på fler ringpass.
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Exempel-tidsschema

Ca 2,5 timme
Någon, gärna en listtopp, kan säga några ord om ”senaste 
nytt” och ge pepp kring varför det vi gör är viktigt
Paus med aktivitet
Missa inte att mobilisera till kommande ringpass


