
En säkrare valrörelse 
checklista för valarbetare 
 
Detta är en check-lista för säkerhet riktad till dig som är valarbetare för Vänsterpartiet. Den är 
framtagen av partikansliet i samarbete med nätverket för kvinnors organisering. Det finns också en 
utförligare säkerhetspolicy som är riktad till distriktens säkerhetsansvariga. Ta gärna reda på vem som 
är säkerhetsansvarig i just ditt distrikt. Det är en bra kontakt att hålla reda på och det går alltid att be 
om råd och stöd därifrån. Säkerhetsansvarig för Vänsterpartiet centralt är Emil Persson, 
emil.persson@vansterpartiet.se, 0703-464 900. 
 
Grundregel 1: var aldrig ensam! 
Grundregel 2: om situationen är akut ringer du 112! 
 
Allmänna tips 

- Håll könsseparatistiska träffar innan valrörelsen för att fånga upp frågor. 
- Medvetna män kan utbilda sig och vara ett stöd i arbetet mot hot och hat. 
- Kom ihåg att kvinnor, ickebinära och transpersoner särskilt utsatta för hot och hat. Alla kan 

dock drabbas och alla kan känna sig otrygga i svåra situationer. 
- Hellre en stängd valstuga än en otrygg bemanning. Inget skuldbeläggande om någon säger nej. 
- Efter mötet: utvärdera och sammanfatta. Har någon känt sig otrygg? Försök se eventuella 

återkommande mönster.  
- För loggbok över incidenter. 
- Ladda ned 112-appen på mobilen för snabb kontakt med polis. Med den kan de enkelt 

lokalisera var du befinner dig. 
 
I valstugan 

- Var alltid minst två personer under varje pass. 
- Gör bemanningslistor och utse ersättare. 
- Öppna eller stäng inte valstugan ensam. 
- Gör en ansvarsfördelning och ha en strategi inför varje pass ifall något händer. 
- Telefonen ska vara laddad och påslagen. 
- I valstugan ska finnas laddare och telefonlistor till personer som kan kontaktas vid behov. 

Listorna ska inte ligga framme så vem som helst kan ta dem. 
- I valstugan ska finnas en loggbok för incidenter där anteckningar görs om något händer. 
- Stötta och backa upp varandra i samtal med besökare. Hjälp varandra avbryta och avleda 

jobbiga samtal. 
- Ha koll på representationen av kvinnor och män ser ut och vilka samtal som förs. 
- Var inom synhåll för varandra hela tiden. 
- Ha en tydlig signal för att kalla på varandra. Det kan t ex vara ett nedåtvänt v-tecken med 

fingrarna eller något annat som ni är överens om. 
 
Möten, flygbladsutdelningar och dörrknackning 

- Utse en person till att gå runt i publiken och hålla kolla på vad som händer. 
- Var inom synhåll för varandra hela tiden. 
- Se till att alla funktionärer har tillgång till kontaktuppgifter till ansvarig för arrangemanget, 

säkerhetsansvarig i distriktet samt polisen vid större arrangemang. 
- Införskaffa visselpipor – ett bra verktyg för att påkalla uppmärksamhet. 

 
Om något händer 

- Anteckna och beskriv själva tillbudet: vad, hur, när, vem? 



- Dokumentera också sådant som skulle kunna blivit ett tillbud. 
- Rapportera incidenter och tillbud till säkerhetsansvarig i distriktet. 
- Vid oönskad kontakt eller oönskat beteende från partikamrater kontaktas distriktets 

internfeministiskt ansvariga. 
 
Hållbar valrörelse 

- Var generös mot andra och dig själv. 
- Våga fråga. Förebygg missförstånd och oklara förväntningar. 
- Lyft, stärk och peppa varandra! 
- Om du är en van valarbetare: bli mentor för en ny medlem! 
- Om det är din första valrörelse: be om en mentor som kan hjälpa dig! 

 
 
 


