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bjorn@bjornsundin.se 0705-554151                     Facebook och Twitter: bjornsundin



1. Jobb, tillväxt, utveckling
2. Tydliga vallöften (läxhjälp redan 2006)
3. Effektiv valrörelse (dörrknackning!)
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En folkrörelse kampanjar jämt

• Enas om berättelse och strategi
• Ta vara på engagemang
• Var professionell – ”all makt åt Tengil”
• Konstruktiv opposition – i rätt frågor
• Sluta aldrig kampanja



Alla organisationer
behöver en Peter
”Antingen är du tillåtande och
låter folk ta steg framåt eller så
begränsar du och får folk att
tveka.”



Allt hänger ihop
Organisations
-utveckling

Metod-
utveckling

Politik-
utveckling

VAL-
SEGER



Varför knackar vi dörr?
• Svårare nå väljare på andra sätt

(arbetsplatser, media, offentliga platser…)
• Media filtrerar
• Behöver bli närvarade bland människor
• Vi uppfattas inte som lyssnande
• Underlag till vår politik
• Inte större valbudgetar än borgarna
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Tre helt olika metoder att knacka
1. Knacka för att övertyga – lokalisera osäkra 

väljare och övertyga dem (jmf Blitzing)
2. Mobiliseringsknackning (jmf USA och sista 

dagarna). Anledningar att knacka på:
- har du sett vår valförsändelse?
- vill du ha en ros?...

3. Dialogdörrknackning – för att få en dialog med 
väljarna, uppfattas lokala och lyssnande
- Lokala dialogprogram
- Enkäter



2001: Blitzing i Hartlepool
• Dörrknackning helt olik det vi gjort tidigare i Örebro
• Enmansvalkretsar: Presentera kandidat och politik
• Högt drivet tempo
• Färdiga listor, arbetsledning och släpande kandidat
• Restriktivitet om vem som mötte kandidat
• Låg ingångströskel = låga kunskapskrav för att 

knacka
• Registrering och efterbearbetning av osäkra väljare



2002: Blitzing i Örebro
• Börjar med dörrknackning inför valet men 

huvudfokus i partiet var telefon
• Trappuppgångar istället för radhus krävde 

anpassning av metoden
• Skepsis bland medlemmar - kände sig obekväma
• Effektivitet och mottagande betydligt bättre än 

telefonkampanjande
• Fungerade: Enkel fråga & snabbt svar, 

arbetsledning
• Fungerade inte: Släpande kandidat, 

efterbearbetning



Erfarenheter av 2002 års val
• Knackning märks på valresultatet i valdistrikt
• Varje röst vinns - en i taget
• Inget slår att träffa en väljare - öga mot öga
• Organisation ska maximera antalet möten
• Effektivisering av vårt arbete - förbered ALLT:

- Vart man ska vara
- Vad man ska säga
- Vilka man ska prata med
- Vad är nästa steg?



2006-2010: I opposition
• Dörrknackning en del av oppositionsarbetet
• Riktade enkäter i bostadsområden med 

aktuella politiska frågor
• Gör aldrig väljaren obekväm med för svåra 

frågor
• Berätta att vi kommer genom utdelning, 

genomföra dörrknackning, berätta vad vi 
kom fram till genom utdelning

• Göra politik av resultatet i KF och i 
debattartiklar
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Omval 2011: Lokala 
valprogram

• Dörrknackningen är självklar huvudmetod
• Politiken bryts ner på stadsdelsnivå
• Kartor med enkäter och förslag blir 

huvudfokus
• Arbetet runt dörrknackningen blir bättre...

- enkäter delas ut innan
- resultatet av enkäterna delas ut efter.
- dialogmöten hålls i varje stadsdel

• Vi knackar utanför komfortzonen
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Valresultat 2011
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(Svart stapel 2010, grå stapel visar valresultat 2006)



Varför vann vi valen 2010/11?
• Lena Baastad –lugn och trygg samarbets-

politiker (tydlig kontrast mot högern)
• Kampanjar inte bara i valet: knackar dörr, ordnar 

möten, delar flygblad och gör enkäter
• Folkrörelse – starkt parti med många aktiva 

medlemmar
• Väljarna tror på vår politik – byggt förtroende 

både i Vivalla och i näringslivet
• Hyperlokala i metod och budskap
• Trimmad valorganisation



(2013-)2014: Alla knackar dörr
• Dörrknackningen är huvudmetod
• Valrörelse i faser

- Dialogfas 18 mån till 6 mån före valet
- Mobiliseringsfas inför EU-valet
- Lokaliseringsfas efter EU-valet
- Mobiliseringsfas i slutspurten 

• S-föreningarna mer delaktiga i framtagandet 
och genomförandet av dialogfasen
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Vi ska träffa alla (dialogfasen)

Erfarenheter
- Lokala valledare 
med stöd av pol.sek fungerar väldigt bra.- Engagemang från s-för och bra 

möjlighet att prata politik.
- Svarsfrekvens 
betydligt högre än vad vi trott.
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Sveriges bredaste 
dialogrörelse (?) i 5 steg

1. Utdelning av �dialogprogram� i alla brevlådor. 
Karta med aktuella frågor markerade, uppmaning 
att skicka in prioriteringar och förslag

2. Knacka på och fråga efter frågor som de vill lyfta
3. Bjud in till möten med ansvarig politiker
4. Sammanställ alla förslag och synpunkter
5. Dela ut nytt �dialogprogram� med de förslag och 

synpunkter som flest tagit upp



Valfria steg 6-7:
6. Ytterligare dörrknackning: berätta om det 

sammanfattande �dialogprogrammet�
7. Sprid en film om något problem i området 

(samt ett förslag på lösning)
8. Dela ut ytterligare blad om något problem i 

området (samt ett förslag på lösning).



Som det borde fungera…
• Snabbhet och organisation är avgörande
• Dörrknackningen är basen i vårt valarbete
• Vi knackar för att skapa kontakt, fråga och 

mobilisera
• Vi lokaliserar osäkra väljare (bearbetar dessa 

med riktade åtgärder)
• Knackning kompletteras med mycket affischer, 

mycket materialutdelning, lokala möten och 
mediaarbete



En folkrörelse kampanjar jämt

1. Är ni överens om berättelse och strategi?
2. Tar ni vara på engagemang?
3. Vågar ni säga nej till dåliga idéer?
4. Är ni opposition i rätt frågor?
5. Vet ni vad Sollentuna-borna tycker?
6. Vet Sollentuna-borna vad S tycker?



Presentationen (med massor av 
ytterligare bilder…) finns på:
boken.samhallsbygget.se/Sollentuna

Björn Sundin
bjorn@bjornsundin.se
0705-554151


