
Vänsterpartiet Göteborgs 
kommunikationsplan valet 2018 
Vänsterpartiet Göteborgs kommunikationsplan för valrörelsen 2018 består av ett externt och 
ett internt kapitel. Kommunikationsplanen är ett komplement till Vänsterpartiet Göteborgs 
kommunikationsstrategi och innehållspolicies. 
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Extern kommunikation 
Inledning 
Valår innebär att den externa kommunikationen växlar upp, och vi kommer kommunicera mer till fler. 
För att göra vår politik relevant för fler väljare måste vi ha en strategisk och samordnad 
kommunikation; vi ska kommunicera rätt frågor till rätt målgrupp, och vi ska vara konsekventa i våra 
budskap oavsett kommunikationskanal. 

Distriktets externa kommunikation ska alltid följa den centralt framtagna Grafisk manual, vår 
distriktsgemensamma Kommunikationsstrategi samt denna Kommunikationsstrategi för valet 2018. 

Lärdomar från förra valrörelsen 
Från vår egen valutvärdering 2014 framkommer att den nationella valrörelsen dominerade över de 
regionala och lokala profilerna. Framför allt de regionala frågorna hamnade i skymundan. Det gör att 
vi i årets val måste ha en tydlig plan för hur och i vilken utsträckning vi ska lyfta fram lokala och 
regionala frågor, samt vilka frågor som ska aktualiseras i olika geografiska områden. 

Vad ska vi uppnå? 

Övergripande syfte 

Fler väljare ska känna att Vänsterpartiet driver den politik som gynnar dem och på valdagen ska de 
lägga sin röst på oss. Partiet ska växa och vår rörelse ska engagera fler. 

Mål med den externa kommunikationen 

Interna mål 
· Kommunikationen ska genomsyras av ett klass- och feministiskt perspektiv.

· Vi ska ha människan i centrum och våra berättelser ska utgå från arbetarklassens vardag.

· Kommunikationen ska vara målgruppsanpassad, relevant och enkel att förstå.

· Vi ska kommunicera på rätt språk till rätt personer.

· Vi ska i språk och bild visa på den mångfald vårt parti representerar.

· Kommunikationen ska vara samordnad med stadshuset, partiföreningarna, regionen och partiet
centralt, för att förstärka varandras kommunikation och se till att vi är tydliga och enhetliga i våra
budskap.

Externa mål 
· Målgrupperna ska tycka att Vänsterpartiets politik är relevant och förstå hur den gör skillnad i

deras vardag.

· Målgrupperna ska känna till Vänsterpartiets värderingar och veta på vilket sätt vi skiljer oss från
Socialdemokraterna.

· Målgrupperna ska bli engagerade av vår kommunikation och vilja sprida våra budskap vidare.

· Media ska vända sig till oss när de skriver om våra prioriterade valfrågor.
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Vad ska vi kommunicera? 

Övergripande budskap 

Vårt övergripande budskap är rättvisa. Det kommunicerar vi genom parollen ”Ett samhälle för alla ‒ 
inte bara för de rikaste”. 

Underordnat budskap 

Vårt övergripande budskap förstärks genom att vi också kommunicerar både ideologi och konkreta 
politiska förändringar. 

Ett tydligt varför: genom att kommunicera vår ideologiska övertygelse kan vi tydligt särskilja oss från 
övriga partier. 

V gör skillnad: för att väljare ska rösta på oss måste de inte bara veta vad vi vill, utan också att vi kan 
få igenom vår politik. 

Prioriterade frågor 
Våra budskap kommunicerar vi genom att lyfta de prioriterade frågorna i distriktets valprogram: 
försvara och stärk välfärden, sex timmars arbetsdag, rättvisa arbetsvillkor och bra bostäder åt alla. 

Vid behov av att prioritera kommunikationsinsatser i begränsade situationer prioriteras frågorna enligt 
följande rangordning:  

1. försvara och stärk välfärden
2. sex timmars arbetsdag
3. rättvisa arbetsvillkor
4. bra bostäder åt alla

Med vilka ska vi kommunicera? 

Prioriterade målgrupper 

Våra prioriterade målgrupper är de vi i främsta hand ska kommunicera våra frågor till. Dessa är 
progressiva unga och ekonomisk missnöjda. Inom de prioriterade målgrupper finns ett antal 
undergrupper till vilka vi kan anpassa vår kommunikation ytterligare. 

Progressiva unga 
Vänsterpartiet är starkast bland människor mellan 16 och 49 år. Gruppen utgörs till stor del av 
personer som själva identifierar sig som medelklass, men innehåller en oproportionerligt stor andel 
låginkomsttagare. I gruppen finns fler kvinnor än män. Två tredjedelar av de unga progressiva 
väljarna tycker att Socialdemokraterna är ”alltför villiga att kompromissa med högerpartier.”  Unga 
väljare tycker att ”jämlikhet” är den viktigaste värderingen för att ta itu med Sveriges problem, en 
värdering med vilken Vänsterpartiet är starkt förknippad. 

Gruppen unga progressiva kan delas in i mer specifika grupper utifrån ålder: 16‒24, 25‒34 och 34‒49. 
Allra starkast är vi i gruppen 25‒34 och den åldersgruppen är därför extra prioriterad. 

Unga (16‒24) 
Jämlikhet är en särskilt stark värdering för väljare i åldern 16‒24 år. Att inte begränsa rätten till asyl 
är också en hjärtefråga hos väldigt unga vänsterväljare, vilket skapar en möjlighet att 
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målgruppsanpassa Vänsterpartiets budskap i frågan till dem. Unga väljare visar en allt större vilja att 
rösta för Vänsterpartiet. 

Unga vuxna (25‒34) 
Vänsterinriktade unga (i åldern 25‒34) utgör hörnstenen i den väljarkår som vi kan övertyga. Personer 
under 35 är i mycket lägre utsträckning än äldre väljare trogna Socialdemokraterna. Dessa väljare 
ligger längre till vänster än andra väljare. Unga väljare visar en allt större vilja att rösta för 
Vänsterpartiet. De i åldern 25‒34 år föredrar ett modigt vänsterparti. För väljare i åldern 25‒34 år är 
budskap med fokus på ekonomi mest övertygande. 

Yngre medelålders (35‒49) 
Väljare i åldern 35‒49 blev mest övertygade av budskap med fokus på vinster i välfärden och 
privatisering. 

Ekonomiskt missnöjda 
Vänsterinriktade personer, oavsett ålder, som beskriver sig själva som ”låginkomsttagare”, visar stor 
tillväxtpotential. Bland ekonomiskt utsatta vänsterväljare finns en övervikt för kvinnor och unga. De 
ser sig som ”låginkomsttagare”, men alla hör inte till gruppen med lägst inkomst. Dessa väljare är 
mycket missnöjda över sakernas tillstånd i Sverige. Bara 25 % är nöjda. Dessa väljare har också en 
mer negativ inställning till Stefan Löfven och Socialdemokraterna än andra vänsterinriktade personer. 
De ger Socialdemokraterna väldigt lågt betyg när det gäller att förbättra den ekonomiska tryggheten 
för människor som dem själva. De är särskilt positiva till Vänsterpartiets ekonomiska politik, 
inklusive sänkta arvoden för politiker och en förmögenhetsskatt. 

Övriga målgrupper 

Organisationer eller enskilda som står oss nära 
Solidaritetsgrupper, fackföreningar och “ambassadörer” som inte är medlemmar men som gillar 
Vänsterpartiet ska känna till vad vi står för och vilja sprida vår politik. 

Organisationer som vi vill påverka, informera eller utmana 
Politiska samarbetspartners och politiska motståndare som vi kan använda oss av för att få genomslag 
för våra frågor, nå ut längre med våra budskap och få större plats och genomslag i media. 

Media 
Lokal media som vi kan använda oss av för att göra utspel, skapa debatt och kommunicera större 
nyheter som är av intresse för allmänheten. 

Vem kommunicerar vad? (ansvar och samordning) 
För att kunna kommunicera våra frågor framgångsrikt krävs det att vi är samordnade inom distriktet 
såväl som inom regionen och nationellt. En rutin för samordningsmöten för kommunikation bör tas 
fram. 

Distriktsexpeditionen 

Kommunikationsombudsmännen på distriktsexpeditionen utgör navet i den externa kommunikationen 
från distriktet, och är också de som administrerar distriktets webbplats och distriktets kanaler i sociala 
medier. De har de övergripande ansvaret för att samordna kommunikationen mellan å ena sidan 

4 (14) 



distriktet och stadshuset, och å andra sidan distriktet och regionen. Kommunikationsombudsmännen 
informerar såväl stadshuset som regionen innan pressmeddelanden och debattartiklar skickas ut. 

Stadshuset 

De politiska sekreterarna i stadshuset samordnar kommunalpolitiska frågor med ombudsmännen, 
kommunfullmäktige och andra parlamentariker. Personalen i stadshuset ansvarar för att bidra med 
sakkunskap till material som produceras av distriktsexpeditionen.  

De politiska sekreterarna ansvarar också för att informera kommunikationsombudsmännen om viktiga 
parlamentariska segrar och konflikter i syfte att samordna mediala utspel. När pressmeddelande eller 
andra utspel planeras från stadshuset informeras kommunikationsombudsmännen i god tid innan. 

Regionkansliet 

Kommunikationsombudsmännen på distriktsexpeditionen ska ha kontinuerlig kontakt med de 
politiska sekreterarna på regionkansliet för att samordna den externa kommunikationen och på så sätt 
få större genomslag i våra frågor. Personalen på distriktsexpeditionen och regionkansliet arbetar för 
att koordinera när pressmeddelande eller andra utspel skickas ut från respektive kansli. 

Partikansliet 

Kommunikationsombudsmännen på distriktsexpeditionen har kontakt med partikansliets 
kommunikationsenhet för att samordna den externa kommunikationen. 

Vilka kanaler använder vi och hur? 

Sociala medier 

Vi har tre kanaler i sociala medier: Facebook, Instagram och Twitter. Se respektive innehållspolicy för 
vidare beskrivning av hur kanalerna används. Vi ska också skapa en Youtubekanal där vi samlar allt 
rörligt material. 

Facebook 
Facebook kommer vara den plattform som vi satsar mest på. Dels är det en kanal som våra 
prioriterade målgrupper använder, dels är det ett kostnadseffektivt sätt att nå ut. En stor del av vår 
budget kommer läggas på riktade annonser till våra prioriterade målgrupper. 

Instagram 
Distriktets Instagramkonto riktar sig externt men fyller även interna syften. Där lyfter vi vår politik på 
ett lättsamt sätt, ofta genom att visa upp våra medlemmar, för att visa att vi är en stark folkrörelse som 
man lätt kan engagera sig i på ett roligt sätt. Vissa riktade annonser kommer även visas på Instagram. 

Twitter 
På Twitter kommunicerar vi främst med media och andra större aktörer så som opinionsbildare, 
politiska partier och organisationer, särskilt i samband med presskonferenser och relevanta möten. 
Twitter används även för att synliggöra våra företrädare, genom retweets och citat. Vid 
kommunfullmäktige och presskonferenser kan Twitterkontot hanteras av ledamöter eller politiska 
sekreterare. 
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Youtube 
Ett Youtube-konto kommer skapas för att samla de valfilmer som kommer tas fram och köpas in. En 
särskild plan för rörlig bild kommer att tas fram. 

Webbplatsen 

Webbplatsen kommer att få ett nytt utseende inför valet. En ny mall för webbplatsen tas fram av 
partiet nationellt. Hemsidan ska innehålla aktuell information och kommunikationsombudsmännen 
ansvarar för att den uppdateras kontinuerligt. På webbplatsen kommunicerar vi vår berättelse och våra 
lokala valfrågor, både till externa och interna målgrupper. Ett pressrum ska skapas för att effektivt 
kunna kommunicera med media. Texter på hemsidan ska översättas till: arabiska, engelska, finska, 
kurdiska (kurmanji), kurdiska (sorani), lätt svenska, romani chib, farsi och somaliska. 

Media 

I media kommunicerar vi genom pressmeddelanden, presskonferenser och debattartiklar. Distriktets 
ordförande är i huvudsak den som ska uttala sig och som ska underteckna debattartiklar på 
distriktsnivå, gärna tillsammans med andra företrädare som har särskilt tyngd i frågan.  

Kommunalrådet är främsta talesperson i kommunalpolitiska frågor. I frågor som rör den politiska 
styrningen i en specifik stadsdel uttalar sig i första hand ledamot från stadsdelsnämnden eller 
partiföreningsordförande. I facknämnds- eller bolagsspecifika frågor uttalar sig i första hand aktuell 
ledamot.  

Om partiföreningar vill skicka ut pressmeddelande bör de ta kontakt med 
kommunikationsombudsmännen först.  

En lista över företrädare och förtroendevalda med särskild kunskap/ansvar i specifika ämnen ska 
upprätthållas så att en förfrågan om debattartikel kan ställas med kort varsel.  

Spårvagnsreklam 

De två sista veckorna innan valet har vi en spårvagnskampanj. Våra annonser kommer synas både 
utanpå bussar och inuti vagnar och bussar. 

Tryckt valmaterial 

Det tryckta valmaterialet ska, efter att den partigemensamma valprofilen släppts, utgå från profilen 
framtagen av partiet centralt. Innan den partigemensamma valprofilen släpps använder vi den 
ordinarie grafiska profilen. 

Vi ska producera en lokal folder som fokuserar på våra prioriterade frågor i Göteborg med fokus på 
både kommunala segrar och krav. Foldern ska översättas till: arabiska, engelska, finska, kurdiska 
(kurmanji), kurdiska (sorani), lätt svenska, romani chib, farsi och somaliska.  

En mall för framtagande av lokala partiföreningsmaterial ska tas fram, så att det finns en möjlighet för 
de partiföreningar som så önskar att lyfta lokala perspektiv på valfrågorna.  

Allt tryckt material som distriktet producerar ska innehålla en länk till hemsidan. 
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Göteborgsvänstern 
Ett temanummer om valet släpptes i samband med första maj. Inget nytt nummer kommer släppas 
innan valdagen men ett nummer kommer släppas kort efter valet som fokuserar på att tacka 
medlemmarna för engagemanget. 

Budget 
Kommunikation (inkl reklam)  Kostnad  Kommentar 

Reklamtavlor  -75 000 kr Bokad hos PK 

Spårvagnsreklam  -195 500 kr Bokad 

Valfilmer från V Östergötland  - 7 500 kr Köpt 

Annonser i sociala medier  - 50 000 kr Kontinuerligt 

Övrigt  - 10 000 kr

Summa  - 338 000 kr

Aktivitetsplan 
Aktivitetsplanen innehåller aktiviteter som är planerade i dagsläget. Fler aktiviteter kommer att 
tillkomma och separata planer för varje prioriterad fråga kommer att tas fram i ett senare skede. 

Tid  Aktivitet  Mål  Ansvarig 

maj  Mall för tryckt material 
till pf 

tryckt material  Miriam 

maj-juni  Rutiner för samordnad 
kommunikation i 
valrörelsen bör tas fram 
mellan å ena sidan 
Stadshuset och 
distriktsexpeditionen 
och å andra sidan 
distriktsexpeditionen 
och regionkansliet 

 Fastställd rutin  Pressansvariga, 
Valledningen 
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maj-juni  Upprätta en lista över 
företrädare och 
förtroendevalda med 
särskild kunskap/ansvar 
i specifika ämnen så att 
en förfrågan om 
debattartikel kan ställas 
med kort varsel.  

Fastställd lista  Jonas, Marie 

juni  Skapa en plan för 
Instagram 

Faställa plan för 
instagram 

Miriam, Jennie 

juni  Skapa en plan för rörlig 
bild 

Fastställa en plan för 
rörlig bild 

Miriam 

juni  Nytt utseende 
webbplatsen 

Lansera ny webbplats  Miriam, Jennie 

20 juni  Original 
spårvagnskampanj till 
tryckeri 

Miriam 

juni-juli  Konkretiserad plan för 
utspel och annonser i 
våra prioriterade frågor 

Valledningen fastställer 
konkretiserad plan 

Miriam, Jennie, Alice 

4 augusti  Valupptakt 

14-19 augusti Europride/Kulturkalase
t 

Miriam 

augusti-september  Kommunikationsplan 
för eftervalskampanj 

Miriam, Jennie 
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Intern kommunikation 

Inledning 
Kommunikation är nyckeln till att lyckas med en sammanhållen och välfungerande organisation över 
hela distriktet. Valår innebär förändringar i vår organisation som påverkar internkommunikationen. 
Det finns en central valledningsgrupp, valledare i partiföreningarna och flera särskilda 
valarbetsgrupper. Vi kommer att få fler aktivister som möter väljare på våra torg, arbetsplatser och på 
sociala medier. Vi kommer att synas mer i media. Organisationen växlar upp och vi kommer att 
arrangera fler aktiviteter av olika karaktär. Den interna kommunikationen behöver anpassas till den 
organisatoriska omställningen. 

Vad ska vi uppnå? Övergripande mål och syfte 
Fler väljare ska känna att Vänsterpartiet driver den politik som gynnar dem och på valdagen ska de 
lägga sin röst på oss. Partiet ska växa och vår rörelse ska engagera fler.  

Mål med internkommunikationen 
Vår organisation ska vara ett väloljat maskineri och det ska vara roligt att representera Vänsterpartiet 
Göteborg. Våra medlemmar ska vara trygga inför den uppgift de ställs inför, oavsett om det gäller att 
prata med media, möta potentiella väljare på stan eller på arbetsplatsen, att ta en diskussion i sociala 
medier eller att vara ansvarig för att hämta material till valstugan. Vi ska ha känslan av att det går bra 
och att vi är många. Med relevant kommunikation internt har vi nyckeln till en välfungerande 
organisation. 

● Internkommunikationen ska skapa låga trösklar för att engagera sig som aktivist i valrörelsen.
● Internkommunikationen ska göra det lätt att hitta information de söker.
● Internkommunikationen ska göra det lätt för aktivister att utbilda sig i valfrågor.
● Internkommunikationen ska göra det tydligt för aktivister vart deras engagemang behövs.

Vad ska vi kommunicera? (Budskap) 
Huvudbudskapet i vår internkommunikation ska vara att det är viktigt att engagera sig nu, att det är få 
dagar kvar till valet och att vi alla måste hjälpas åt och göra vad vi kan för att påverka utgången i rätt 
riktning. Vänsterpartiet är våra medlemmar, våra aktivister. En kan göra skillnad genom att vara  
aktivist i Vänsterpartiet. 

Med vilka ska vi kommunicera? (Målgrupper) 

Medlemmar (både aktiva och passiva) 

Våra medlemmar ska få relevant information om våra aktiviteter för att kunna delta. De ska vara väl  
insatta i vår politik och kunna prata om den, samtidigt som de ska ha kännedom om var de ska vända  
sig när de behöver information om vår politik. Medlemmarna ska känna att det är enkelt och roligt att  
vara aktiv i Vänsterpartiet Göteborg och att vi har låga trösklar till engagemang. Medlemmarna ska  
känna att organisationen är välfungerande och sammanhållen, även när det kommer till  
kommunikationen av vår politik.  
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Sympatisörer 

De som sympatiserar med Vänsterpartiets politik är potentiella medlemmar som vi ska förenkla 
engagemang för. Sympatisörer ska känna att det är enkelt att prata om vår politik samtidigt som att det 
är enkelt att engagera sig när de är redo att ta det steget.  

 

Anställda ombudspersoner på Andra Långgatan och Stadshuset  

Målgruppen är central vad gäller att information och kunskap och personerna i målgruppen behöver 
ha djup kunskap om organisation och politiska frågor. Det behöver vara tydligt för målgruppen vilka 
kanaler som används för informationsspridning och kommunikation.  

 

Styrelser för Vänsterpartiets partiföreningar, utskott etc. 

Målgruppen styrelser i partiföreningarna är under valåret också lokala valgrupper. De är navet i det 
lokala valarbetet, vilket kräver att de behöver ha mycket kunskap om organisation och politik. Det 
behöver finnas tydliga kommunikationsvägar som de känner till och de ska känna att de får all den 
information som de behöver för att driva valrörelse lokalt.  

 

Distriktsstyrelsen 

Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutade organ mellan årskonferenser. Mycket av den 
information som ska kommuniceras utgår från distriktsstyrelsen, därför är det viktigt att styrelsen har 
en välfungerande och sammanhållen bild av hur valarbetet går. 

 

Parlamentariker inom region och riksdag etc. 

Målgruppen behöver vara väl insatt i aktiviteter inom distriktet. De kommer att representera vårt 
distrikt i olika sammanhang inom valrörelsen och behöver hållas uppdaterade med aktuell 
information. 

 

Andra distrikt och organ inom Vänsterpartiet, regionalt eller nationellt samt 
parlamentariker inom SDN, fullmäktige, bolag och nämnder 

En målgrupp som är väl insatt i vår politik och som i valrörelsen kommer att vara viktiga 
representanter för vårt parti. Vissa kommer till exempel att komma ut i media och delta i debatter. Det 
är viktigt att de känner att de kan agera representanter i den typen av sammanhang. 

 

Vem kommunicerar vad? (Ansvar) 

Valledning 
Valledningen har en samordnande och koordinerande roll i valarbetet. Valledningen kommer att 
kommunicera med partiföreningarnas valledare, distriktets valgrupper och partikansliets valledning. 
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Distriktsexpeditionen 
Personalen på distriktsexpeditionen samordnar med partiföreningar, stadshuset, partiets centrala 
kommunikationsenhet och regionen.  

Distriktsexpeditionen är central i kommunikationen då de verkställer valledningens beslut och 
ansvarar för att organisationens olika grupperingar har relevant information samt vet hur de kan få det.  

Kommunikationsombudsmännen ansvarar för kontakt med media, hemsida, sociala medier, Styrelse- 
och Medlemsnytt.  

På distriktsexpeditionen finns också distriktets valsamordnare som kommunicerar med distriktets 
valledning och de lokala valgrupperna (partiföreningarna).  

 

Lokala valgrupper/partiföreningsstyrelser 
De lokala valgrupperna är själva grunden för det lokala valarbetet och ansvarar för att driva det 
framåt. De ansvarar för att aktivera medlemmarna lokalt och göra dem till trygga budbärare av vår 
politik. De har ansvar för att kommunicera med distriktets valsamordnare.  

Partiföreningsstyrelserna ansvarar för att hålla partiföreningarnas kanaler i sociala medier 
uppdaterade.  

 

Distriktets valarbetsgrupper (mobiliserings-, kommunikations- och turnégrupp) 
Valarbetsgrupperna fyller särskilda funktioner under valåret. Ombudsmännen på distriktsexpeditionen 
hjälper till med mobilisering och kommunikation kring arrangemang.  

 

Stadshuset 
De politiska sekreterarna i stadshuset samordnar med ombudsmännen, kommunfullmäktige och andra 
parlamentariker. Tillsammans med kommunikationsombudsmännen på distriktsexpeditionen 
samordnar de utspel i media och stöttar de parlamentariker som ska vara med i media, genom 
exempelvis medieträning.  

Vår kommunikation ska vara sammanhållen och läsaren av en artikel om oss i New York Times ska 
nås av samma budskap som göteborgaren som pratar med en vänsterpartist vid en flygbladsutdelning 
på Vårvärderstorget. Att vi har en god intern kommunikation mellan de olika kanslierna är central för 
vårt mål att prata med en röst.  

 

Regionkansliet 
Kommunikationsombudsmännen på distriktsexpeditionen har kontakt med de politiska sekreterarna 
på regionkansliet för att samordna utspel och information till aktivister.  

Vår kommunikation ska vara sammanhållen och läsaren av en artikel om oss i New York Times ska 
nås av samma budskap som göteborgaren som pratar med en vänsterpartist vid en flygbladsutdelning 
på Vårvärderstorget. Att vi har en god intern kommunikation mellan de olika kanslierna är central för 
vårt mål att prata med en röst.  
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Partikansliet 
Kommunikationsombudsmännen på distriktsexpeditionen har kontakt med partikansliets  
kommunikationsenhet för att samordna utspel och information till aktivister.  

Vilka kanaler använder vi? 

Möten med medlemmar  
Under valåret kommer distriktet att arrangera flera olika typer av möten för medlemmar och  
sympatisörer. Mötena kommer att ha olika inriktning, men syftar till att förbereda medlemmarna på  
valrörelsen genom att göra dem till trygga budbärare av vår politik samt att få fler att ta klivet och bli  
aktiva i valrörelsen.  

Zetkin 
Zetkin kommer att vara den kanal där vi kommer att aktivera fler. Det är i Zetkins kalendarium som  
aktivisterna får en överblick över alla aktiviteter som man kan engagera sig i. Alla som kommunicerar  
ska lyfta fram att det är i Zetkin man får information om aktiviteter och anmäler sig.  

Webbplatsen 
Webbplatsen kommer att få ett nytt utseende. En ny mall för webbplatsen tas fram av partiet  
nationellt.  

Hemsidan ska innehålla aktuell information och ombudsmännen ansvarar för att den uppdateras  
kontinuerligt. På webbplatsen kommunicerar vi vår berättelse och våra lokala valfrågor, både till  
externa och interna målgrupper. På webbplatsen ska man hitta kalendarium, kontaktuppgifter för  
medlemmar och press samt Vänsterpartiet Göteborg i media. 

Medlemsrummet  är en särskild flik på webbplatsen, där vi ska publicera gemensamma, interna,  
dokument såsom planer, strategier och material. Medlemsrummet  bör som tidigare vara  
lösenordsskyddad eftersom vi där publicerar intern information. Webbplatsen bör vara den naturliga  
platsen för medlemmar att hämta hem dokument och annat material. 

Medlemsnytt 
Medlemsnytt  är veckobrevet som en gång i veckan skickas ut till alla medlemmar i distriktet. 

Innehållet syftar till mobilisering och handling samt informerar om aktuella händelser. Genom  
Medlemsnytt  förmedlar vi att det är enkelt att bli aktiv och därifrån ska det vara enkelt att hitta till  
aktiviteter i till exempel Zetkin.  

Styrelsenytt  
Styrelsenytt  skickas ut till medlemmarna i våra partiföreningsstyrelser. Under valåret fungerar  
partiföreningarna som lokala valgrupper som driver valarbetet i sin stadsdel. Det ställer höga krav på  
utskicken, som bör innehålla praktisk information så väl som kommunikation kring vår politik.  
Utskicken ska göras minst en gång i veckan, men under valrörelsen kan de skickas oftare om behovet  
finns.  
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SMS

Vi kommer att skapa och använda SMS-grupper som en del i den interna kommunikationen. SMS 
används för att nå olika grupper, till exempel aktivister, medlemmar, CVG, kader och distriktsstyrelse. 

Sociala medier 

Facebook 
I den interna kommunikationen används Facebook framför allt för slutna grupper. 9 av 10  
partiföreningar har egna partiföreningsgrupper som de själva modererar. Därutöver finns de  
distriktsgemensamma grupperna Vänsterpartiet Göteborgs kvinnonätverk (separatistisk) och  
Vänsterpartiet Göteborgs Aktivistnätverk.  Båda utgör god grund för informationsspridning och  
mobilisering i valrörelsen. Framför allt kvinnonätverksgruppen bör vara en trygg plats där  
medlemmar kan lyfta diskussioner.  

En gemensam Facebookgrupp för den centrala- och den lokala valledningen ska skapas. 

Närmare valet kan det bli aktuellt att skapa Facebookgrupper för specifika insatser, t.ex. för att snabbt  
mobilisera kring en nyuppkommen politisk fråga. 

Instagram  
Distriktets instagramkonto riktar sig externt men fyller även interna syften. Här utgår vi från att  
många som följer oss är sympatisörer och på så vis kan vi genom instagram förmedla en bild av oss  
och vår aktivism som gör att fler tar steget och blir aktiva. 

Vi lyfter vår politik på ett lättsamt sätt och ofta genom att visa upp våra medlemmar. 

Göteborgsvänstern  
Ett temanummer om valet släpptes i samband med första maj. Inget nytt nummer kommer släppas  
innan valdagen men ett nummer kommer släppas kort efter valet som fokuserar på att tacka  
medlemmarna för engagemanget. 

Aktivitetsplan 
Aktivitetsplanen innehåller aktiviteter som är planerade i dagsläget. Fler aktiviteter kommer att  
tillkomma.  

Datum  Aktivitet  Budskap  Kanal  Ansvarig 

Maj/juni  Starta Facebookgrupp för central och lokal 
valledning. 

Koordinering  Facebook  Jennie, Jonas 

Maj/juni  Engagera fler i Facebookgrupperna Vänsterpartiet 
Göteborgs Aktivistetsnätverk, skribentnätverket 
och medianätverket samt tydliggöra syftet med 
dem för medlemmarna. 

Information 
och 
mobilisering. 
Bygga 
engagemang. 

Medlemsn
ytt 

Jennie 

maj  Uppmana medlemmar att gå valutbildningar.  Det är kul och 
viktigt att 
studera 

Medlemsn
ytt, Zetkin 

Jennie, Jonas, 
Miriam, 
Mikael 
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Uppmana medlemmar att delta i separatistiska 
aktiviteter.  

Tryggt rum  Medlemsn
ytt, 
Zetkin, 
sociala 
medier 

Jennie, 
Jonas/Mikael 

Löpande 
med start 
maj 

Uppmana sympatisörer att delta i öppna möten.  Det är enkelt 
att engagera 
sig i V. 

Zetkin, 
webbplats
, sociala 
medier 

Jennie, 
Miriam, 
Jonas/Mikael 

juni  Uppmana medlemmar att delta i valturnéer  Det är enkelt 
och roligt att 
vara aktiv i V 

Medlemsn
ytt, 
Zetkin, 
sociala 
medier 

Jennie, Mikael 

Augusti-se
p 

Sätta Göteborgsvänstern  Tack till alla 
som deltog i 
valrörelsen 

Jennie 

Aug - sep  Kommunicera eftervalskampanj 

Löpande  Skicka ut Medlemsnytt  Delta! Det är 
roligt. 

Jennie 

Löpande  Skicka ut Styrelsenytt  Här är allt ni 
behöver veta 

Jennie 
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