Falskt

Sant

Kampanj – engagemang – analys
Ett stöd för valanalys

!

• Skriva ner ord eller uttryck som intervjupersonerna sa
på postitlappar. Sätt post-itlapparna i cirkeln på duken.
Ordna dem i kluster, med t ex svar om profilfrågor bredvid
varandra och negativ feed-back tillsammans.

4. Kom ihåg-lista
Sammanfatta valrörelsen, vilka är era viktigaste erfarenheter från denna valrörelse?
Fundera själv eller i mindre grupper innan ni diskuterar i helgrupp, skriv på postits. Redovisa kort för varandra, och sprid ut post-itsen på duken eller på en vägg.
Varje deltagare får nu göra fem markeringar med en färgpenna, på de post-its
som är allra viktigast. Skriv ner de åtta viktigaste lärdomarna som har fått flest
markeringar på duken.

Läsa upp påståendena nedan och ställ er på den plats vid samtalsduken som
representerar det du själv tycker (se stora skalan längst kanten!). Förbered dig på
att motivera varför du ställt dig just där. Sätt en ”färgplupp” för vardera påstående
på skalorna nedan, utifrån var flest personer har ställt sig. Det är okej att byta plats
efter att ha hört någon annans motivering!

Vår lokala kampanj
Externt/utanför partiet

• Fyll på med era egna tankar om den lokala kampanjen;
reklam, aktiviteter, mediahantering och hur partiets frågor
stod i förhållande till de frågor som kom att avgöra valet
lokalt. Varje deltagare får använda tre post-its var.

Står det stilla i huvudet – fundera på följande frågor:

De profilfrågor vi gick till val på lokalt fick genomslag – de gick hem!
Falskt

• Vad var det vi började göra alldeles i slutet, som vi borde ha tänkt på
redan från början?

Sant

• Hur kunde vi ha använt kandidaternas roll i valrörelsen på ett bättre sätt?

• Jämför er egen bild av kampanjen med de utomståendes;
Budskap, aktiviteter, genomslag.

• Hur kunde vi ha utbildat våra kandidater på ett bättre sätt?

Vår lokala kampanj i år var proffsigare,
bättre och mer framgångsrik än tidigare års kampanj
Falskt

Roligt

Utgå gärna från er valanalys, om ni gjort en,
annars skapar ni en här.

2. Sant eller falskt

Förberedelse,
intervjua
utomstående
om ert arbete

Givande

1. Intervju-Mindmap

Sant

omstående
Slutsatser av de ut
Falskt

Vår lokala kampanj
Internt
2.

Sant

Vi har tappat många röster till SD eller något annat populistiskt parti lokalt
Falskt

3.

• På vilket sätt kan vi utnyttja valbudgeten bättre nästa gång?
• Vad kan vi lära av andra partiers kampanjer till nästa gång?

Partiet gjorde ett succéval lokalt
1.

• Hur kan vi förbättra internkommunikationen på ett bättre sätt, så att vi
lättare kan ”bemanna” olika aktiviteter eller en eventuell valstuga?

Sant

De profilfrågor vi gick till val på lokalt fick genomslag – de gick hem!
Falskt

Sant

4.

Andra partier hade en bättre kampanj lokalt än vi
Falskt

Sant

5.

1.

2.

• Dela upp er två och två vid graferna som är utspridda på duken.
• Lista tre olika valaktiviteter eller valarbeten ni själva, eller någon
av er, deltog på intill grafen. Rita färgklickar med en färg för
vardera tillfälle.

3.

• Sätt en plupp på grafen var aktiviteten befann sig. Ju mer
givande aktiviteten var, desto längre till höger på grafen. Ju
roligare aktiviteten var, desto högre upp i grafen.

4.

• Presentera sedan vad ni kom fram till för resten av gruppen.

Några av våra insatser blev ärligt talat ganska misslyckade
Falskt

Lärdomar

3. Två och två

!

Fota och
spara
till nästa
valkampanj!

Sant
5.

Den interna informationen fungerade – det var lätt att engagera sig
och alla hade samma information samtidigt

Egna slutsats
er

Falskt

-

Sant

Intressant!

6.

Roligt

+

Den interna informationen fungerade bara bra
för dem som kollar e-posten varje dag
Falskt

7.

Sant
8.

Vår valsedel var perfekt utformad
Falskt

Sant

Vi var duktiga på uppmuntran – det var roligt att
engagera sig även för den som var ny partimedlem
Falskt

Sant
Givande

5. Nu är valanalysen färdig!
Hur gick samtalet?

Roligt

Roligt

Roligt

Roligt
Givande

Sant

Givande

Givande

Alla har deltagit i

Några få dominerade
1
samtalet

2

3

4

5 samtalet

Vi har varit ytligt
engagerade

1

2

3

4

5 engagerade

Vi har haft ett kyligt
klimat

1

2

3

4

5 vänligt klimat

Vi har pratat i mun
på varandra

1

2

3

4

5 stor plats

Vi har ifrågasatt
varandra

1

2

3

4

5 förstå varandra

Vi har dragit snabba
slutsatser

1

2

3

4

5 nya perspektiv

Vi har inte varit
öppna mot varandra

1

2

3

4

5 mot varandra

Vi har varit djupt
Vi har haft ett
Vi har givit varandra
Vi har försökt att
Vi har sökt efter
Vi har varit genuina

Givande

Falskt

