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Politik som gör skillnad, 2011-2017:

• Ökat bostadsbyggande: från 160 färdigställda 

bostäder 2011 till färdigställdes 2100 (2017)

• Årets Friluftskommun (fyra gånger)

• Årets stadskärna

• Årets miljöbästa kommun 

• Årets Arkitekturkommun

• Minskad barnfattigdom 

…med mera
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3 förutsättningar 
för valframgång: 
1. Jobb, tillväxt, 

utveckling + 
tydliga vallöften


2. Effektiv valrörelse 
(dörrknackning!)


3. Populär kandidat

Kommunval, 
Örebro

Riksdagsval, 
Örebro

Riksdagsval, 
riket

Kommunval, 
före extraval

Extraval, 
kommunval

Liten röstsplittring 
före 1998, Örebro 
röstade som riket.



Allt hänger ihop
Organisations
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Politik-
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VAL-
SEGER

Allt hänger ihop 
1. Utåtriktad 

organisation


2. Politik med 
väljardialog


3. Effektivisera 
metoderna



En folkrörelse kampanjar jämt: 
1. Berättelse och strategi

2. Var professionell

3. Ta vara på engagemang

4. Opposition i rätt frågor

5. Sluta aldrig kampanja
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- Öppnar för dialog med 
väljarna


- Vykort med svarsporto, 
telefonsvarare och hemsida 
(www.vadtyckerdu.nu)


- Alla synpunkter får svar på 
en vecka, publicerades på 
hemsidan


- Citat och synpunkter tas 
med i valmaterial

2001 Lärde blitzing i Hartlepool, UK 
(i Sverige knackade ingen dörr): 
- Högt tempo, färdiga listor, arbets-
ledning och släpande kandidat


- Kandidat endast till osäkra
- Låg ingångströskel = inga 
kunskapskrav för att knacka


- Registrering och efter-bearbetning 
av osäkra väljare

Utvärdering/utveckling 
efter valet: 
- Där vi knackat går det 
bra


- Inget slår att träffa 
väljare


- Organisation måste 
maximera antalet möten


- Effektivisering krävs av 
ALLT arbete: när, var, 
hur, med vad, vem och 
vad händer efteråt?

Utvärdering/utveckling efter valet 
- Knackning märks på valresultat

- Väldigt positivt mottagande i dörrarna

- Vi hinner alla stora områden.

- Kandidater till osäkra, demokrati-
ambassadörer där språkkompetens krävs.


- Svårt hinna med återkoppling.

- Måste börja tidigare för att hinna med alla

- Material anpassat för dörr-knackning 
utvecklas: knackningslistor, samtals-
mallar och kartor tas fram

- Knackningsledare utbildas

- Demokratiambassadörer jobbar med 

andra språk
- Ledande kandidater går till osäkra väljare
- Statistik och belönings-system utvecklas

- Dörrknackning del av oppositionsarbetet
- Riktade enkäter i bostads-områden med aktuella frågor

- Lättsvarade frågor för att starta samtal
- Utdelning inför kommande dörrknackning

- Återkoppla i utdelning vad dörrknackningen visade och 

gör kommunal politik av det

Utvärdering/utveckling efter valen 2010-2011 
- Lena Baastad otroligt stark kandidat

- Förtroende både i stora stadsdelar och hos företag

- Hyperlokal metod och budskap framgångsrikt

- Trimmad valorganisation: 75 000 knackade dörrar på 1,5 
år. 11 338 dörrar knackade de sista 100 timmarna i maj 
2011, då 300 medlemmar deltog aktivt i valrörelsen.

Dialogfas inleds 18 mån före valet:

1. ”Dialogprogram” delas i alla brevlådor.

2. Knacka på och fråga efter synpunkter

3. Bjud in till möten med ansvarig politiker

4. Sammanställ alla förslag och synpunkter

5. Dela ut färdigt dialogprogram  

+ ytterligare dörrknackning om det

6. Film + blad om något problem i området

- S-föreningarna delaktiga i framtagandet 

och genomförandet av dialogfasen

Utvärdering av val och dialogarbete 
- Lokala dialogprogram tas emot väl

- Dörrknackning om dialogprogram 
ersätter att återkomma till osäkra väljare


- Dåliga på att få in kontaktuppgifter

- Börjar med 
dörrknackning, 
men huvud-fokus 
i partiet var 
telefon

- Skepsis bland 
medlemmar - 
kände sig 
obekväma

- Effektivitet och 
mottagande bättre 
än telefonkampanj

- Dörrknackningen självklar huvudmetod
- Politik och dialog bryts ner på stadsdelsnivå: kartor med enkäter
- Resultat av enkäterna delas ut

- Dialogmöten i varje stadsdel

* Liten röstsplittring före 1998, Örebro röstade som riket.
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Extraval 2011

20 år av kampanjutveckling

http://www.vadtyckerdu.nu


Läs mer på: 
boken.samhallsbygget.se/vinnval 

Björn Sundin bjorn@bjornsundin.se 0705-554151

Denna kortversion bygger på presentationer som Björn Sundin, 
Jonas Karlsson och Peter Dahlgren gjort i samband med 
föreläsningar. En del av partiarbetet och det som åstadkommits 
med väljarnas mandat beskrivs i boken ”Samhällsbygge pågår”

http://boken.samhallsbygget.se/vinnval
mailto:bjorn@bjornsundin.se

