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Handboken som leder dig rätt i ditt kampanjande inför 

riksdagsvalet! 

 

 

 

 

 
Fotograf: Jesper Lundgren 
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 1. Förord  

 

Hej pirat! 

 

Handboken som du just nu läser är tänkt att hjälpa dig i kampanjandet  

under valrörelsen. Vi har alla det gemensamma målet att Piratpartiet ska komma 

in i riksdagen, landsting och kommuner.  Handboken innehåller konkreta, 

praktiska tips på vad du bör tänka på när du kampanjar för Piratpartiet.  

Det kan vara klurigt att kampanja. Det finns många oskrivna regler, och det 

finns massa fiffiga knep för att få saker att fungera smidigare. Vi tycker inte att 

du som aktivist ska behöva lära dig allt den hårda vägen genom att först göra 

alla misstag och därefter hitta ett bättre sätt. Vi tycker att du kan läsa 

kampanjhandboken istället. Nu vinner vi valet! 

Piratpartiets kampanjgrupp, 
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 2. Foldrar, flyers och affischer  

 

Det optimala är att ordna 

flyersutdelning två gånger i 

månaden, om inte mer. Affischer 

kan man sätta upp när det behovs, 

och när det gäller bokbord med 

foldrar gäller det att passa på så 

ofta man får tillfälle. Här får du en 

guide om hur du delar ut flyers och 

sätter upp affischer på bästa sätt. 

Du får även en bra beskrivning om 

vad foldrar passar bäst till.  

 

Flyersutdelningarna och 

affischeringsrundor brukar 

traditionellt ordnas av personen 

som är KL. Men om du inte tycker 

att något händer i din kommun kan 

du kontakta personen som är KL 

och erbjuda dig att hjälpa till. Se 

mer om detta i kapitel fyra som 

handlar om hur organisationen är 

uppbyggd. 

 

 

 

Flyers 

Hej! Varsågod! Tack! – Tre magiska ord som fungerar överallt. Ta ögonkontakt 

och säg “Hej!”. Räck artigt fram flyern så att de ser vad det är och säg 

“Varsågod!”. Sedan säger man glatt “Tack!” vare sig de tar emot den eller ej. 

 

Tillsammans – Dela ut  flyers tillsammans med andra så ni kan stötta och peppa 

varandra. Stå eller gå på någon livligt plats med mycket människor och ställ er 

ett par meter ifrån varandra så ni kan dela ut till alla som går förbi. 

 

Var trevlig. Alltid. – Att någon annan är otrevlig är ingen anledning att själv vara 

det. 

 

Berätta mer – Om någon ber om mer info är det ett utmärkt tillfälle att säga lite 

mer om Piratpartiets politik. Ge dig dock inte in i högljudda diskussioner med 

ivriga meningsmotståndare. Du kommer inte att kunna övertyga dem och de 
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som går förbi kommer bara att tänka att det står en pirat och skriker på en 

oskyldigt förbipasserande. Det kan också vara bra att ha med en bunt foldrar till 

de som vill veta mer om piratpolitik. 

 

Skräpa inte ner – Om ni ser flyers som folk kastat på gatan, så plocka upp dem 

och släng dem. Det ser fult ut om de ligger kvar. Dessutom ser vi trevliga ut om 

vi plockar upp pappret och kastar det i en papperskorg. 

 

Foldrar 

Foldrar delar du inte ut på samma sätt som du delar ut en flyer, det blir helt 

enkelt för mycket information. Ingen orkar ta in all information. Foldrar är bra 

med sig och lämna till dom som visar intresse och vill veta mer. 

Dom är också bra att ha på bokbord och i valstugor. 

 

Affischering 

Var schyst – Sätt upp affischer på för affischer avsedd plats. Visa respekt för 

andra affischörer. 

 

Använd någon form av tejp, gärna packtejp – Det är praktiskt och lätt att ta 

bort. Packtejp finns att beställa i butiken. Klistra inte upp affischerna. 

 

Tillsammans – Var ett par, tre stycken. Det är lättare och dessutom finns det 

någon som kan prata piratpolitik om det kommer fram nyfikna. 

 

Sist, men inte minst: Ha kul och var trevlig mot de du möter. Det är du som gör 

det största intrycket! 

 

 
Fotograf: Jesper Lundgren 
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Övrigt material 

Det finns också annat material som man kan använda i sitt kampanjande, till 

exempel knappar, ballonger och flaggor. Detta material kan du beställa i 

Piratshoppen. Det finns en lista över allt material på 

http://wiki.piratpartiet.se/Kampanjmaterial/lista 

 

 3. Hur man beställer kampanjmaterial  

Flygbladsutdelningar 

Det går åt ungefär 50 flygblad per aktivist och timme. Är ni 5 aktivister och ni 

håller på två timmar så behövs alltså 5 x 2 x 50 = 500 flygblad per utdelning. Du 

bör också ha med ett fåtal foldrar. 

 

Affischering 

När man affischerar så kan man räkna med att sätta upp cirka 10 affischer per 

timme. Det är trevligt om man går två och två. Så om man är 3 grupper och 

håller på i två timmar så går det åt 3 x 2 x 10 = 60 affischer per 

affischeringsrunda.  

 

Hur får jag tag på materialet?  

Du beställer själv hem material genom Piratshoppen. Du väljer vilket material du 

vill ha, sen skickas det hem till dig. Planera aktiviteter två månader framöver och 

beställ hem så mycket material som du tror går åt under den tiden. Se till att ha 

kontakt mellan valkretsledare och kommunledare så det inte blir 

dubbelbeställningar. 

 

Om du är valkretsledare eller kommunledare (eller vice) så hittar du 

instruktioner över hur du beställer material på följande länk: 

http://wiki.piratpartiet.se/Kampanjmaterial/instruktioner2. Är du inte 

funktionär så skicka ett mail till butik@piratpartiet.se så hjälper vi dig.  

 

Vem betalar? 

Piratpartiet centralt betalar alla foldrar, flygblad och affischer och frakt för dessa. 

Övriga saker, såsom till exempel flaggor, ballonger, pins och liknande måste du 

själv hitta finansiering för. Piratpartiet har lokala budgetar (1000:- per valkrets 

och 15 000:- per distrikt) som du som VL respektive DL har till förfogenhet. Det 

finns också gemensamma budgetar, till exempel aktivistinitiativ. Prata också med 

din lokalavdelningen i Ung Pirat ( http://www.piratpartiet.se/valkretsar ) som 

kanske kan hjälpa till med betalningen. Det är också möjligt att betala privat. 

 

 

 

http://wiki.piratpartiet.se/Kampanjmaterial/lista
http://wiki.piratpartiet.se/Kampanjmaterial/instruktioner2
mailto:butik@piratpartiet.se
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Hur betalar man ? 

När du beställer material genom Piratshoppen (se ovan för instruktioner) så får 

du upp ett alternativ ”Piratpartiet betalar” när du går till kassan. Här kan du 

också välja faktura för Ung Pirat eller att betala själv med kort. Har du frågor 

eller funderingar är det bara att maila butik@piratpartiet.se.  

 

 4. Hur fungerar organisationen?  

Piratpartiet är uppdelat i fyra olika nivåer; Piratpartiet centralt som sköter allt 

övergripande jobb; Distrikten (Nord, Syd, Väst, Öst och Sthlm); Valkretsar 

(motsvarar län); och längst ner Kommuner. Varje nivå har en ledare och ofta en 

eller flera viceledare. För att hitta dessa kontaktpersoner kan du leta efter dem 

på valkretskartan: http://www.piratpartiet.se/valkretsar  

 

Vill du aktivera dig ?  

Kolla med din kommunledare om det redan finns någon aktivitet du kan gå med 

i. Finns ingen KL så kolla med din VL eller DL om de har något planerat - eller be 

dem om hjälp att planera något där du själv är ansvarig. 

Du hittar kontaktuppgifter på http://www.piratpartiet.se/valkretsar 

 

Hur kommunikationen ser ut är väldigt olika i olika områden. Vissa använder sig 

av IRC för att samordna sig, vissa använder Skype och vissa använder facebook. 

Ge därför inte upp när du inte får svar direkt. Alla läser sin mail olika ofta, och de 

flesta aktivister har familj och jobb som tar en massa tid också. Ett ställe som 

dock kan vara bra för att endast få tag i information är Piratpartiets forum. På 

forumet finns det ofta information om var, när och hur det händer saker och vem 

man ska kontakta. Om du vill komma i kontakt med någon av arbetsgrupperna 

så är det bara att gå hit: http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=359 

 

För en mer genomgående beskrivning kan man se Jimmy Callins 

organisationsbeskrivning: http://www.mindmeister.com/41474208/organisations

struktur-i-piratpartiet 

 

      5. Hur man skickar massmail i PW  

Det här kapitlet är mest intressant för den som har en funktionärsroll. 

 

En sak man bör tänka på när man skickar massmail i PW är att hålla antalet 

utskick på ett minimum. Piratpartiet har tidigare fått klagomål på att det skickas 

ut alldeles för mycket mail, som ingen orkar läsa.  

 

mailto:butik@piratpartiet.se
http://www.piratpartiet.se/valkretsar
http://www.piratpartiet.se/valkretsar
http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=359
http://www.mindmeister.com/41474208/organisationsstruktur-i-piratpartiet
http://www.mindmeister.com/41474208/organisationsstruktur-i-piratpartiet
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1. Gå in på http://pirateweb.net och logga in. Om du har glömt bort ditt 

lösenord, så kan du klicka på "Jag har glömt mitt lösenord.." så kan du få ett 

nytt lösenord skickat till din mail. 

 

2. Gå in på Kommunikation --> Skicka mail till medlemmar i geografiskt område. 

 

3. Här kan du välja om du vill maila alla medlemmar eller om du vill maila dina 

lokala aktivister. Vilken av dessa du vill skicka till beror lite på vad det är du ska 

skriva, samt hur många mail som har gått ut precis innan. Vi vill inte spamma 

våra medlemmar med mail. Ha som regel att skicka till alla medlemmar om 

mailet innehåller information som berör alla, och om informationen inte har 

kommit ut på annat sätt tidigare. Om t ex Rick har skrivit ett nyhetsbrev där han 

nämner något viktigt som är väldigt bra att veta så behöver man inte ta med det 

i sitt lokala utskick. Alla får nyhetsbreven ändå. 

 

4. Vad mailar man om då? Några bra exempel på vad du kan maila om är om ni 

ordnar demonstrationer eller flygbladsutdelningar. Det är alltid trevligt för 

medlemmarna att veta vad som händer i kommunen, och information om vad 

det är för saker som händer i kommunen är avgörande för om man deltar i 

aktiviteterna eller inte. 

 

En sak man kan göra är att i början av valrörelsen skicka ut ett mail till alla 

medlemmar där man uppmanar dem att bli aktivister. Aktivisterna kan du sedan 

maila om du vill dra ihop en flyersutdelning, behöver hjälp med valstugan osv. 

 

 6. Hur man skickar lokala pressmeddelanden 

Det här kapitlet är mest intressant för den som har en funktionärsroll. 

 

Piratpartiet har ett centralt system för att skicka pressmeddelanden, baserat på 

en Wordpress-blogg som finns här: http://press.piratpartiet.se. Det är rätt så lätt 

att skicka pressmeddelanden, men vi är måna om att pressmeddelanden är 

enhetliga till formatet och innehåller all nödvändig information.  

 

För att skicka ett pressmeddelande behöver du fyra saker: 

 

1. En nyhet. Syftet med pressmeddelanden är att generera nyheter i tidningar 

och TV. Grundregeln är därför att ett pressmeddelande ska innehålla en nyhet 

som det kan vara intressant för media att rapportera om. Ju mer unik den är, 

och ju bättre timad den är, desto större chans att någon vill skriva om den. 

Skicka PM inför intressanta events, demonstrationer, när något viktigt beslutats 

eller liknande. Det är bra att få in rutin på att skriva PM, så att man inte missar 

http://pirateweb.net/
http://press.piratpartiet.se/


PIRATPARTIET 
KAMPANJHANDBOKEN 2010 

9 

 

en chans att synas. För lokala media är det viktigt att nyheten är av intresse för 

de lokala läsarna så utforma pressmeddelandet efter vem som skall skriva om 

det. Vill du t.ex. vill få in ett pressmeddelande i Sala Allehanda se till att det 

nämner Sala flera gånger och har anknytning till orten så är det mycket lättare 

att få in det i tidningen.  

 

 

Fotograf: Jesper Lundgren 

 

2. En text till pressmeddelandet. Syftet med texten är att underlätta för en 

journalist att göra en artikel/reportage av nyheten. Grundregeln är därför 

att texten ska fungera att publicera som en tidningsartikel utan att skrivas om. 

Den brukar vara strukturerad ungefär såhär: 
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---- 

Inledande stycke som snabbt ger en bild av vilken nyhet man vill 

förmedla i några meningar. 

 

-- Citat från någon form av talesperson i ämnet som passar att klippa rätt in i en 

tidningsartikel, säger Erika Eriksson, kommunledare i Eriksby. Det är bra med 

två-tre meningar. 

 

Mer fakta och bakgrund. 

 

-- Ett citat till, säger Erika Eriksson. Nu säger jag en sista slutkläm, avslutar 

Erika Eriksson. 

 

Avslutande text i ytterligare några meningar. 

---- 

 

3. Bakgrundslänkar. Syftet med dessa är att reportern lätt ska kunna få mer 

information om nyheten i pressmeddelandet. Grundregeln är därför att länka till 

något med mer utförlig information om nyheten, tex en annan tidningsartikel, 

information på partiets hemsida eller liknande, om något sådant finns. 

 

4. Kontaktpersoner med telefonnummer. Syftet med att ange 

kontaktpersoner och telefonnummer är att en reporter snabbt ska kunna lyfta 

luren och dubbelkolla något eller få mer information om något är oklart. 

Grundregeln är därför att ge telefonnumret (email räcker inte) till den person 

som citeras i artikeln, och gärna en eller två personer till som kan svara om 

denne inte kan nås. 

 

När du har dessa fyra saker, så går publicering till såhär (läs alla punkter innan 

du börjar): 

 

1. Logga in på http://press.piratpartiet.se. Om du inte har access dit, så kan din 

KL/VL/DL hjälpa dig. 

 

2. Klicka på "New post". 

 

3. Fyll i texten du skrivit ovan. Hitta på en kort och sammanfattande rubrik som 

fångar mottagarens intresse. Första stycket (sammanfattningen) görs med 

fetstil. 

 

4. Under rubriken "Länkar och referenser", lägg till dina bakgrundslänkar. 

http://press.piratpartiet.se/
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5. Under rubriken "För mer information", lägg till dina kontaktpersoner, 

formaterade såhär: 

 

"kontakta Erika Eriksson (PP), kommunledare i Eriksby, 073-333 333" 

 

Glöm inte att ange titeln/funktionen för varje person. 

 

6. Ange en eller flera av de existerande kategorierna för pressmeddelanden. 

Dessa kategorier avgör vilka massmedier som pressmeddelandet skickas till. För 

lokala pressmeddelanden är det normalt att bara ange sitt lokala område, men 

ibland är nyheten intressant även för riksmedia eller branschtidningar (teknik, 

politik, etc). Efter att PMet publicerats kan dessa inte ändras, så gör rätt 

från början! 

 

7. Tryck "Preview", och kolla så att hela pressmeddelandet ser bra ut. Jämför 

gärna med andra på http://press.piratpartiet.se så att det ser relativt enhetligt 

ut. 

 

8. När du är nöjd, tryck "Publish". Det är nu försent att redigera PMet. PMet 

går iväg inom några minuter, och då läggs automatiskt sidhuvud och sidfot till. 

Om du vill avvakta och publicera senare så tryck på "Save" istället så kan du 

återkomma och göra färdigt sen. 

 

När du är färdig, sprid gärna pressmeddelandet på bloggar, twitter, etc. 

Pressmeddelandet syns på http://press.piratpartiet.se när det är skickat, och det 

går utmärkt att länka därifrån. Många pressmeddelanden passar även att lägga 

upp på http://www.piratpartiet.se. För att få din text där så mailar du 

redaktionen@piratpartiet.se och hoppas på att just din text anses passande. 

 

 

 

http://press.piratpartiet.se/
http://press.piratpartiet.se/
http://www.piratpartiet.se/
mailto:redaktionen@piratpartiet.se


PIRATPARTIET 
KAMPANJHANDBOKEN 2010 

12 

 

 7. Hur man skriver insändare 

Less is more 

Det kan vara frestande att skriva långa epos om hur illa man tycker om 

regeringen, något nytt lagförslag eller något nytt och dumt uttalande från valfri 

minister. Mitt råd är: Gör inte det. Less is more. När man bloggar kan man bre ut 

sig, men i en prasseltidning ska andra också få plats. En kort text har därför 

mycket större chans att bli publicerad och läses av fler om den blir det. 

 

Läsaren är inte din terapeut 

Många använder insändare för att få utlopp för sin egen frustration. Det kan 

onekligen kännas skönt att få avreagera sig, men den upplevelsen är högst 

personlig. Andra kan finna den direkt frånstötande. Om du vill övertyga folk om 

din ståndpunkt är det ofta bättre att räkna långsamt till tio innan man sätter sig 

ner och skriver. Om du känner att du verkligen MÅSTE avreagera dig, så 

rekommenderar jag dig att skaffa en blogg. Där är det du som bestämmer 

spelreglerna. 

 

Fotograf: Jesper Lundgren 
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Utropstecken 

Utropstecken är fina skiljetecken som gör sig allra bäst i ental. Den ståndpunkt 

man vill föra fram blir inte mer sann för att man dränker den med utropstecken. 

Generellt bör texten vara så stark och tydlig att utropstecken inte ska behövas. 

Och OM man ändå inte kan hejda sig från att avstå helt från dem, så hejda er 

åtminstone vid ett enda. (Och då menar jag inte ett i slutet av varje mening, 

utan ett i hela insändaren.) Utropstecken bonanza försvagar vilken text som 

helst. 

 

Optimist javisst! 

Man kan absolut ta upp integritetskriser, Ipred och annat elände. Det är ju trots 

allt det vi vill göra folk uppmärksamma på. MEN det är oerhört viktigt att anlägga 

en positiv och visionerande ton. Berätta gärna om hemskheterna, men se till att 

avsluta positivt. Gärna med en positiv vision om hur PP kan bidra till att vi alla 

slipper dessa hemskheter i framtiden. Doom and gloom är bara ett vinnande 

koncept om man om man producerar katastroffilmer i Hollywood. 

 

En mening bör bara innehålla en tanke, annars blir det lätt rörigt. 

Jämför: 

 

“Sverige befinner sig i en integritetskris..” 

 

Och: 

 

“Sverige befinner sig i en integritetskris och Beatrice Ask är en urdålig minister.” 

 

Ett stycke bör bara innehålla en tanke i ett något vidare perspektiv. 

Jämför: 

 

“Sverige befinner sig i en integritetskris. Regeringen och Beatrice Asks borde 

agera för att ta oss ur den. Istället för deras agerande oss än djupare ner i den. 

De senaste åren har de integritetskränkande lagarna stått som spön i backen. 

Först kom FRA-lagen, sedan IPRED, datalagringsdirektivet och så vidare.” 

 

Och: 

 

“Sverige befinner sig i en integritetskris. Om Beatrice Ask inte vore en så dålig 

minister skulle filmindustrin inte få lov att jaga ungdomar för fildelning. 

Dessutom är FRA-lagen av ondo.” 
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En insändare bör bara innehålla en övergripande tanke. 

Jämför: 

A: “Sverige befinner sig i en integritetskris. Regeringen och Beatrice Asks borde 

agera för att ta oss ur den. Istället för deras agerande oss än djupare ner i den. 

De senaste åren har de integritetskränkande lagarna stått som spön i backen. 

Först kom FRA-lagen, sedan IPRED, datalagringsdirektivet och så vidare. De har 

alla en sak gemensam: De tar ingen större hänsyn till människors självklara rätt 

till en privat sfär även på nätet. 

 

Det är djupt problematiskt att vi har en regering som betraktar internet som en 

lekplats. För många människor, framför allt yngre, är internet en stor och viktig 

del av deras vardag. Man jobbar på nätet. Men träffar sina vänner, shoppar, 

dejtar och studerar via nätet. Internet är ingen lekplats. Det är en arbetsplats, 

ett socialt forum, en helt nödvändig informationskälla. Idag skickar vi ofantliga 

mängder personlig information över nätet. Därför är det också viktigt att man 

där, precis som i världen utanför nätet, gör allt för att bevara människors rätt till 

en privat sfär. 

 

Internet är fantastiskt. Det är kanske den största uppfinningen som människan 

skapat. Det är sorgligt att vår regering i första hand betraktar den som ett 

effektivt sätt att övervaka och kontrollera medborgarna. Det är hög tid att börja 

ta den personliga integriteten på allvar. Just nu är det bara Piratpartiet som vill 

använda internet till att bygga ett positivt kunskapssamhälle där den personliga 

integriteten inte ständigt hamnar i kläm. Därför kommer jag att lägga min röst 

på Piratpartiet.” 

 

Och: 

B: “Sverige befinner sig i en integritetskris. Om Beatrice Ask inte vore en så dålig 

minister skulle filmindustrin inte få lov att jaga ungdomar för fildelning. 

Dessutom är FRA-lagen av ondo. Vi kan inte ha en regering som behandlar oss 

medborgare på det här viset. 

 

Internet är ingen lekplats. Eller, nu är den mest en lekplats för politiker som vill 

övervaka oss. Vi andra ska ständigt sättas på plats, medan politikerna gör som 

de vill och tjänar storkovan på det. 

 

Jag vill kunna skicka mejl till mina vänner utan att Ingvar Åkesson lägger näsan i 

blöt. Privat kommunikation ska vara just privat. Om Staten tjuvlyssnar på all vår 

elektroniska kommunikation kommer det i slutändan att gå illa. Vi har ju alla läst 

“1984″ och sett “V for Vendetta”. 
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Det är dags för förändring! Riksdagspartierna är fullkomligt odugliga. det enda 

vettiga alternativet är PP. Jag tänker minsann rösta på dem och det borde alla 

andra vettiga människor också göra!!! PP ftw!!!” 

 

Vad är då skillnaden mellan ovanstående texter: 

Text A för fram en tydlig tanke: Vi befinner oss i en integritetskris och 

Piratpartiet kan ta oss ur den.” 

 

Text B för fram ett sammelsurium av tankar: Vi befinner oss i en integritetskris. 

Beatrice Ask är dum. Politiker tjänar för mycket. Ingvar Åkesson lägger näsan i 

blöt. Riksdagspartierna är odugliga och insändarförfattaren har bildning och har 

både läst “1984″ och sett “V for Vendetta”. 

 

Problemet med den andra texten är att den blir rörig. Det finns ingen ordentlig 

röd tråd. Halva läsekretsen kommer att undra vem sjutton Ingvar Åkesson är 

och den andra hälften kommer att känna sig dum för att de varken läst “1984″ 

eller sett “V for Vendetta”. 90% kommer dessutom att undra vad PP är. 95% av 

alla över 25 kommer att undra vad “ftw ” är. Resultatet blir att nästan ingen 

kommer att känna sig speciellt sugen på att rösta på det där PP, eftersom dess 

anhängare skriver i tidningen att man är korkad. 

 

Signaturen är viktig! 

Det är viktigt att tala om vem som skrivit insändaren. Det är alltid bäst att ange 

sitt namn. Har man en position av något slag som kan vara av intresse är det bra 

att ta med den. Tex: ”Per Olsson, kommunledare”. 

  

 Det går också bra att bara skriva sitt namn, eller sin titel, t ex "Kommunledare i 

Sveg för Piratpartiet" om man inte vill gå ut med sitt namn. Håll signaturen 

seriös så att folk tar dig på allvar! 

 

Hur får man sin insändare publicerad i gammelmedia? 

Följ ovanstående råd. Underskatta aldrig korrläsandets ädla konst. Om du mejlar 

in en insändare med en text som flyter och inte innehåller en massa stav 

och/eller syftningsfel, så har du redan konkurrerat ut 90% av din konkurrens. 

 

Bli inte deprimerad om din text inte kommer in. Det finns många skäl till att 

insändare inte publiceras. Ta det hela med ro och skicka din text till en annan 

tidning istället. Om din insändare publiceras, glöm inte att posta alla dina 

insändare på Piratpartiets forum, så att andra kan bli inspirerade av den. Lycka 

till! 
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 8. Hur man ordnar valstuga 

Det här kapitlet är mest intressant för den som har en funktionärsroll. 

 

 

Fotograf: Rick Falkvinge 

 

Viktigast här är tillstånd för att få ställa upp en valstuga. Så det kan vara en god 

idé att redan nu ta kontakt med polis och  kommunen snarast för att få veta vad 

som gäller i din kommun. Detaljerna skiljer sig från kommun till kommun, men 

det är viktigt att få ordning på det där med tillstånden. Vi vill ju inte få valstugan 

bortsläpad. Kommunen berätta vad som gäller och hur du söker tillstånd. Om du 

har problem med att få information från din kommun kan du kontakta din 

valkretsledare (se http://piratpartiet.se/valkretsar) och be om hjälp. 

 

Har du tur så ställer din kommun upp en valstuga till Piratpartiet. Men oftast är 

det så att du själv måste ordna med stuga, och då finns det ett par 

tillvägagångssätt.  

 

Det kan vara en idé att skicka ett lokalt massmail till sina medlemmar (se mer 

under "hur man skickar massmail i PW) och fråga om någon har en lämplig 

stuga. Våra medlemmar är den största resurs vi har och det är definitivt något vi 

bör ta tillvara på! Det finns ett par saker som kan vara bra att tänka på när det 

gäller valstuga. Den bör för det första vara i rätt storlek, kommunen har 

särskilda bestämmelser för det. Ett fönster eller två är alltid trevligt (kom bara 

ihåg att kunna täcka för fönstren med en träskiva eller liknande på natten, vi vill 

inte att de ska gå sönder). Det är också viktigt att ha en låsbar valstuga, så att 

man kan förvara saker i stugan under natten. Kika på blocket, leta på internet, 

http://piratpartiet.se/valkretsar)
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prata med umgängeskretsen. När du har fått tag på en stuga gäller det att lösa 

frakten, och samma sak gäller där. Hör med medlemmar och de du känner innan 

du vänder dig till ett företag, då det oftast kan bli väldigt dyrt.  

 

Det finns en hel del prylar som kan vara bra att ha i valstugan. Det första man 

bör ha är massa kampanjmaterial. Mer om hur du beställer kampanjmaterial kan 

du läsa om under avsnittet "Hur man beställer kampanjmaterial" i den här 

handboken. Exempel på prylar är pins och knappar, klistermärken, flaggor och 

kanske ett par fina Piratpartiet-ballonger. Det är också bra att ha på sig kläder 

med Piratpartiet-tryck på. Allt profilmaterial för partiet kan du hitta på 

butik.piratpartiet.se   

 

Bord och ett par stolar är också bra, som man kan ställa ut utanför stugan. Låt 

er grupp aktivister komma med förslag på hur just er stuga ska vara 

inbjudande. Det viktigaste intrycket kommer ändå från er som finns i valstugan. 

Det är upp till er att vända er ut mot människorna och vara inbjudande samt 

dela ut en flyer.  

 

Ytterligare en sak som är bra att tänka på är högtalare och mikrofoner, om ni 

någon gång vill ha en talare vid valstugan, eller om ni ordnar demonstration. 

Samma sak gäller här, om du inte har själv kan det vara bra att kolla med 

bekantskapskretsen, aktivisterna eller medlemmarna. 

 

Planera gärna ihop olika aktiviteter ni kan ha i och runt valstugan, till exempel 

talare, fildelning (när ni delar ut filmjölk i plastmuggar) eller kanske att ni bjuder 

på fika! 

 

 9. Hur man vinner valet  

Det viktigaste man kan tänka på när det gäller att kampanja är att alltid vara 

positiv och trevlig när man pratar med människor, oavsett om det är en 

intresserad väljare utanför valstugan, en handläggare på kommunen eller en 

arbetskamrat du vill värva i fikarummet. Du som aktivist är den som har en stor 

möjlighet att göra ett intryck på enskilda personer, och då gäller det att göra det 

intrycket bra. Det handlar oftast inte om att ha svar på alla frågor eller kunna stå 

och prata om piratpolitik i timtal, utan det kort och gott om att göra ett bra 

intryck. Om du inte kan svaret på fråga, var ärlig. Hänvisa vidare till forumet, 

hemsidan eller ge kontaktuppgifter till en pirat du vet är duktig i frågan. Det 

viktigaste är att ge ett bra intryck! 
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Fotograf: Andreas Kaiväräinen 

 

 10. Hur man blir ännu bättre på kampanjande 

PR-byrån Westander ger varje år ut en PR-handbok där man har samlat en 

massa bra och handfasta tips om hur man lyckas inom politiken. Helt klart 

läsvärd! 

http://www.westander.se/prhandboken.html 

 

Mika Sjöman har skrivit en handbok i argumentation, om hur du som piratpartist 

bäst bemöter olika argument och hur man lägger fram sina visioner på ett enkelt 

och tydligt sätt. Finns på http://handbok.piratpartiet.se!  

 11. Ordlista 

Ibland använder vi konstiga ord och förkortningar av bara farten. Här finns 

förklaringar till vad dessa konstiga ord betyder. 

 

PW - Pirateweb är systemet som Piratpartier över hela världen använder sig av  

för administraton. PW kan användas till att hantera medlemmar, skicka massmail 

och begära ersättning av partiet för utlägg man har gjort. 

KL - kommunledare 

VL - valkretsledare 

DL - distriktsledare 

Massmail - ett mail som går ut till alla medlemmar i det valda geografiska 

området. Ett mail som går till massorna, helt enkelt. 

Gammelmedia – Med ordet media menar vi all media som inte är internet, dvs 

tidningar, radio och TV. All media som fungerar som information än som 

diskussion. 

http://www.westander.se/prhandboken.html
http://handbok.piratpartiet.se/
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 12. Tack 
Jag har inte gjort allt arbete själv. Jag vill tacka en hel del människor. Utan 

dessa hade kampanjhandboken aldrig blivit till. Jag vill tacka Anna Troberg, 

Mikael Nilsson och Anne Kekki hjälpen med texterna. Tusen tack Johan MLG 

Karlsson för alla rättelser. Tack också till min svenskalärare Linda för 

feedbacken. Slutligen vill jag tacka Jan Lindgren för att du hela tiden ha peppat 

mig och trott på mig.  

Jag vill också tacka hela kampanjgruppen för att ni är så bra och ger feedback, 

och jag vill tacka alla aktivister i hela Piratpartiet, utan er hade den här 

kampanjhandboken aldrig kommit till! 

Victoria Westberg, Vice kampanjledare Piratpartiet 


