RAPPORT

personkampanjen #kryssaAndersG,
valrörelsen 2014

Till:
Moderaterna i Skaraborg;
förbundsstyrelsen,
ordförande i partiförenings- och kretsstyrelser

RAPPORT FRÅN EN KANDIDAT

Att vara en av Moderaternas i Skaraborg främsta kandidater i valet till Sveriges riksdag är det
hittills finaste och viktigaste förtroende som partiet och medlemmarna givit mig. Jag har
försökt att förvalta det på bästa sätt. Jag har samtalat med människor, jag har engagerat mig i
partiföreningarnas och förbundets kampanjaktiviteter och jag har varit aktiv i debatten i olika
kanaler i media och på nätet.
Jag valde att inför valet i september 2014 kanalisera mycket av mitt engagemang för mitt parti
genom en personkampanj. Dessvärre blev valresultatet en besvikelse för såväl partiet som för
mig själv. Moderaterna förlorade ett mandat i valkretsen och jag tog därmed ej plats i
riksdagen. Detta till trots är jag tillfreds med min kampanj och min insats. Jag kan med gott
samvete säga att jag gjorde vad jag kunde för att Moderaterna och Alliansen skulle vinna
fortsatt förtroende att få leda Sverige.
Innan det är dags att avsluta valåret och lägga det till handlingarna vill jag lämna en
redovisning av min personkampanj. Denna rapport syftar till att övergripande sammanfatta
och öppet redovisa kampanjens innehåll, omfattning och kostnader.
I skrivande stund förefaller det vara högst sannolikt att Sverige går till extraval den 22 mars
2015. Även om jag i denna extravalrörelse inte kommer att ha samma personliga
förutsättningar som i höstas, ska jag göra vad jag förmår för att Alliansen ska vinna tillbaka
regeringsmakten. Sverige behöver ordning, reda och behöver präglas av frihetliga värden!
Sverige behöver Moderaterna!
Gott Nytt Extravalår!

Skövde den 8 december 2015

Anders G Johansson

1. Om rapporten

Denna rapport utgör min redovisning av min personkampanj i valet till Sveriges riksdag i
september 2014. En personvalskampanj ska bidra till partiets valrörelser och ge ett mervärde
till den samlade valrörelsen. Jag är stolt över att ha fått representera Moderaterna i Skaraborg
på framskjuten placering (plats tre) på riksdagsvalsedeln. Min kampanj har givetvis syftat till att
vinna personkryss, men också till att bidra till den allmänna partikampanjen. Min kampanj har
tillfört engagemang, arbetstimmar och pengar till Moderaternas valrörelse.
Denna rapport ger en överblicklig bild av vad jag ägnat mig åt i valrörelsen, vad jag har
åstadkommit och vad kampanjen har kostat.

2. Avgränsning

Denna rapport avgränsas till att omfatta själva intensivskedet av valrörelsen, dvs augustiseptember.
Jag har bedrivit min personkampanj till riksdagen på en lågintensiv nivå sedan nomineringen
fastställdes den 16 november 2013. Jag har naturligtvis deltagit i partiets valrörelse till
Europaparlamentet i maj och då fört flera samtal med väljare. Jag har också engagerat mig i
Moderaternas i Västra Götaland kustturné i Bohuslän i juli. Men det är först under
intensivskedet som jag uppträtt som riksdagskandidat och det är till detta avgränsade skede
som mina kampanjinsatser främst kraftsamlats.

3. Kampanjens inriktning

Som huvudkandidat för Moderaterna i valkretsen har jag främst sett min roll som ett
ledarskapsuppdrag. Min uppgift har främst varit att vara närvarande, vara synlig och driva
opinion samt att gå före, motivera och inspirera valarbetare och partivänner i kampanjen.
För att just min kampanj skulle göra avtryck och ge effekt och resultat, har jag tidigt
identifierat personliga, bärande budskap samt områden att prioritera för kampanjens
genomförande.

3.1 Politisk inriktning

I min kampanj har jag främst inriktat mig mot kommunikation mot tre prioriterade frågor:
1. Sverige behöver ett robust och tillförlitligt försvar.
2. Arbetslinjen ska utvecklas för att Sverige ska vara en företagsam och arbetsam nation.
3. Valfriheten ger människor betydande mervärden och bidrar till kvalité i välfärden.

3.2 Geografisk inriktning

Min kampanj har främst inriktats mot Skövde. Detta då jag av naturliga skäl är mest bekant i
min hemstad, där jag har haft min politiska plattform genom kommunala uppdrag. Jag har
bedömt att jag kan göra mest nytta som politisk kommunikatör där. Men jag har låtit min
personkampanj omfatta även andra områden och jag har deltagit i partiets kampanj i
huvuddelen av Skaraborgs kommuner. Två kommuner har jag dock inte alls hunnit göra
något nedslag i; Gullspång och Vara.
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4. Kampanjens resultat

Den personliga avkastningen av personkampanjen kan mätas i genom personkryss uttryckt
förtroende. Jag vann sammanlagt 1098 kryss. Med det var jag den tredje mest kryssade
moderaten i valkretsen och jag försvarade min placering på valsedeln. Huvuddelen av kryssen
vanns i Skövde kommun, där jag var den mest kryssade moderaten.
Kommun
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara

Antal kryss
4
41
4
2
16
53
25
58
20
60
747
33
13
13
9

Procent
0,45 %
0,98 %
0,44 %
0,37 %
0,96 %
3,77 %
3,02 %
1,10 %
0,57 %
2,27 %
8,89 %
2,69 %
0,99 %
1,99 %
0,34 %

TOTALT

1 098

3,00 %
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5. Kampanjens omfattning
5.1 Samtalskampanjen

Jag har deltagit i partiets samtalskampanj och har 424 registrerade samtal. Samtalen har
främst skett i samband med dörrknackningsaktiviteter. Jag har knackat dörr i Falköping, Hjo,
Karlsborg, Lidköping, Skara och Skövde.

5.2. Kampanjaktiviteter
ESSUNGA
30 juli och 27 augusti. Deltagande i Nossebro marknad.
FALKÖPING
12 augusti. Dörrknackning.
19 augusti. Dörrknackning.
05 september. Apellmöte på torget.
GRÄSTORP
09 augusti. Deltagande i Grästorpsfestivalen.
GÖTENE
20 augusti. Allianskampanj med besök på Götene gatukök.
HJO
20 augusti. Alliansaktivitet med besök på Techtubes.
20 augusti. Dörrknackning.
06 september. Deltagande i Alliansdagen.
08 september. Paneldebatt på Hjo folkhögskola.
13 september. Brevlådekampanj.
KARLSBORG
25 augusti. Brevlådekampanj.
26 augusti. Dörrknackning.
01 september. Skyltkampanj utanför fästningen.
13 september. Brevlådekampanj.
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LIDKÖPING
13 augusti. Dörrknackning.
20 augusti. Torgkampanj med Alliansen.
05 september. Skyltkampanj utanför flygflottiljen i Såtenäs.
MARIESTAD
12 september. Besök i Alliansens valstuga.
SKARA
03 augusti. Deltagande i Veteranmarschen från Skara till Skövde.
25 augusti. Dörrknackning.
29 augusti. Paneldebatt på Axevalla folkhögskola.
03 september. Dörrknackning.
SKÖVDE
09 augusti. Deltagande i förbundets kickoff.
15 augusti. Pressträff med Katarina Jonsson om Skövdemoderaternas lokala program.
17 augusti. Kampanj vid Flygdagarna.
23 augusti. Dörrknackning.
24 augusti. Besök i Syriskortodoxa församlingen.
27 augusti. Dörrknackning.
28 augusti. Klistring av valaffischer.
30 augusti. Kampanjaktivitet vis Skövde Matfestival.
31 augusti. Föreningsaffischering.
31 augusti. Dörrknackning.
04 september. Skyltkampanj utanför garnisonen.
04 september. Besök på IT-gymnasiet.
06 september. Dörrknackning.
07 september. Deltagande i friskvårdens dag.
09 september. Debatt i SR P4 Skaraborg.
09 september. Paneldebatt om skolan i Lärarförbundets regi.
10 september. Dörrknackning.
11 september. Frukostkampanj vid Skövde C.
11 september. Servering av ärtsoppa på Hertig Johans torg.
12 september. Frukostkampanj utanför garnisonen.
12 september. Brevlådekampanj.
13 september. Deltagande i SLA-loppet.
13 september. Brevlådekampanj.
14 september. Valsedelsutdelning.
TIBRO
13 september. Brevlådekampanj.
TIDAHOLM
09 augusti. Besök vid valstugan för firande av partiföreningens hundraårsdag.
20 augusti. Alliansaktivitet med besök på Streetwize.
10 september. Besök på industriföretaget Titech.
TÖREBODA
14 augusti. Torgkampanj.
21 augusti. Torgkampanj.
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5.3 Utdelarkampanjen

5000 av mina kandidatkort i A6-format har delats ut till hushåll i Falköping, Hjo, Karlsborg,
Lidköping, Skara, Skövde, Tibro och Tidaholm. Det är huvudsakligen mina föräldrar som
träget och energiskt har svarat för denna verksamhet, vilken pågått från tidiga augusti.

Jag med mina mest trogna kampanjarbetare; min mor och far.

5.4 Anders G står upp för försvaret

Aktiviteten ”Anders G står upp för försvaret”
syftade till att väcka uppmärksamhet för min syn
på vikten av ett robust och användbart försvar.
Aktiviteten gick i all enkelhet ut på att jag stod
med en skylt utanför de militära förbanden
i Skaraborg. Där delade jag även ut en trycksak
med en sammanfattning av budskapet.
Partiföreningen i Skövde stödde aktiviteten med
genomförandet av en frukostkampanj utanför
garnisonen i Skövde den 12 september. Likaså
fick jag hjälp av försvarsintresserade partivänner
att genomföra utdelning av trycksaken i M-starka
distrikt i Skövde.
Budskapet utgjordes av mina personliga förslag
till omedelbara åtgärder i försvarspolitiken. Dessa
innebar viss avvikelse från partiets och Alliansens
försvarspolitik, som jag länge, öppet och tydligt
förhållit mig vänskapligt kritisk till.
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6. Kampanjmaterial

För personkampanjen har jag producerat och anskaffat visst material. Tyngdpunkten ligger på
utdelarmaterial.
Personkort A6 (bilaga 1).
Trycksak för utdelarkampanjen. Beställd i 5 000 exemplar.
Utdelarkort i visitkortsformat
Enkel trycksak för samtalskampanjen och valstugor etc. Beställd i 1 500 exemplar.
Visitkort
Visitkort för besöks- och samtalsaktiviteter. Beställd i 500 exemplar.
Folder
Kampanjfolder på temat ”Anders G står upp för försvaret”. Beställd i 500 ex för eget bruk och
utdelning i samband med skyltkampanjen.
Affisch 70x100
Affisch med budskapet ”Anders G står upp för försvaret”. Använd i skyltkampanjen.
Knappar
Kampanjknappar i 37 mm beställdes i 100 ex.
Banderoll
Banderoll i plast i formatet 150x70 cm. Beställd i två exemplar, varav en i reserv. Banderollen
sattes upp vid handelscentrat på Norrmalm i Skövde.
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7. Nätkampanjen
7.1 Blogg

Under augusti och september har jag publicerat 26 inlägg på bloggen AndersGJohansson.se.
Det innebär att jag nästan varannan dag har kommunicerat politik och kampanj på nätet.
I augusti gjorde 1 888 unika besökare 9 749 besök på bloggen. I september var det 1 661
besökare som gjorde 6 343 besök. (Bästa månadsresultat för 2014 är juli, då 2 935 unika
användare gjorde 10 293 besök).

7.2 Facebook

För personkampanjen har jag etablerat en kampanjsida på Facebook; Anders G.
Sidan har använts som en mikroblogg för bilder, kortare budskap samt för att driva trafik till
bloggen AndersGJohansson.se.
Jag har marknadsfört sidan med en begränsad annonsering (ca 1 425 kr) 01 augusti – 14
september. Under denna period har antalet ”gillare” av sidan gått från 364 till 473.

7.3 Twitter

Min aktivitet på Twitter har haft varierande intensitet. Jag kan i efterhand räkna 64 egna, rena
tweets från perioden.

8. Media

En sökning med bevakningsverktyget Retriever under perioden 01 augusti-14 september
2014 ger 28 träffar på ”Anders G Johansson”
Media
Skövde Nyheter
SLA
SR Skaraborg
Land Lantbruk
Veteranen (SPF:s medlemstidning)
SUMMA

Träffar
10
13
3
1
1
28
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9. Debatter

Jag har deltagit som partiets företrädare i fyra olika debatter
29 augusti. Paneldebatt på Axevalla folkhögskola.
08 september. Paneldebatt på Hjo folkhögskola.
09 september. Debattduell om jobben mot Urban Ahlin (S) i Sveriges Radio Skaraborg.
09 september. Paneldebatt om skolan i Skövde. Lärarförbundet arrangerade.

Debatt i Sveriges Radio Skaraborg.

10. Ekonomi
10.1 Tid

Mitt omfattande tidsuttag för kampanjen har möjliggjorts genom uttag av sparade
semesterdagar från 30 juni – 14 september. Därmed har jag haft normal inkomst under
skedet.

10.2 Externt kampanjstöd

Som huvudkandidat har jag förekommit i annonser och affischer etc. som en del av partiets
valrörelse (kursiverat nedan). Det är därför inte alltid självklart var gränsen går för parti- resp.
personkampanj. Jag väljer att redovisa även av partiorganisationen tillhandahållna enheter av
personrelaterad karaktär för att ge en uppfattning om kampanjens helhet.
Person/organisation
Gun och Lars Johansson
Moderaterna i Skaraborg
Moderaterna i Skövde
Moderaterna i Skaraborg
Moderaterna i Skövde

Omfattar
Tryck av 2000 kampanjkort.
Ersättning för kampanjmaterial.
Folder för utdelning vid föreningsaktivitet.

Värde
1 150 kr
4 000 kr
800 kr

SUMMA

5 950 kr

Personaffischer 70x100. X st.
Kampanjannons i bilaga för matfestivalen.

3 700 kr
4 000 kr*

SUMMA

7 700 kr

* Bedömt värde.
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10.3 Material och annonser

Nedan redovisas de kampanjkomponenter som jag själv har producerat och som utgör
komponenter i en renodlad personkampanj.
Typ
Personkort A 6
Personkort visitkortsformat
Visitkort
Kampanjknappar
Banderoll
Affisch 70x100
Folder A5
Facebookannonser
SUMMA

Antal
3000
1500
500
100
2
1
500
X

Kostnad
2300 kr
679 kr
636 kr
638 kr
572 kr
535 kr
500 kr
1 425 kr
7 285 kr

10.4 Resor

Resorna utanför Skövde har ungefär nedanstående uppfattning, vilket motsvarar ungefär
2 143 kr i drivmedelskostnad. Kostnader för slitage etc har ej inkluderats i kalkylen.
Datum
12-aug-14
13-aug-14
14-aug-14
19-aug-14
20-aug-14
20-aug-14
20-aug-14
20-aug-14
20-aug-14
21-aug-14
25-aug-14
25-aug-14
26-aug-14
26-aug-14
27-aug-14
29-aug-14
01-sep-14
03-sep-14
05-sep-14
05-sep-14
06-sep-14
08-sep-14
10-sep-14
13-sep-14
13-sep-14
13-sep-14

Från

Till

Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Tidaholm
Lidköping
Götene
Hjo
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Hjo
Karlsborg

Värö t o r
Lidköping t o r
Töreboda t o r
Falköping t o r
Tidaholm
Lidköping
Götene
Hjo
Skövde
Töreboda t o r
Karlsborg t o r
Skara t o r
Lidköping t o r
Karlsborg t o r
Nossebro t o r
Axvall
Karlsborg t o r
Skara t o r
Såtenäs t or
Falköping t o r
Hjo t o r
Hjo t o r
Tidaholm t o r
Hjo
Karlsborg
Skövde

Km
426
98
86
71
32
77
22
71
30
86
91
53
77
91
187
38
91
53
153
71
30
60
64
30
35
46

Syfte
Besök Södra Cell Värö. LRF Västra Götaland.
Samtalskampanj.
Torgkampanj.
Samtalskampanj.
Allianskampanj.
Allianskampanj.
Allianskampanj.
Allianskampanj.
Hemtransport.
Torgkampanj.
Utdelarkampanj.
Samtalskampanj.
Samtalskampanj.
Samtalskampanj.
Nossebro marknad.
Debatt.
Skyltkampanj.
Samtalskampanj.
Skyltkampanj.
Apellmöte.
Alliansdag.
Debatt.
Företagsbesök.
Spurtaktiviteter.
Spurtaktiviteter.
Hemtransport.

SUMMA 2 169
Körda km
L/100 km *
Total förbrukning
Pris/l bensin
KOSTNAD
2 169 km
6,8 l/mil
147 l bensin
14,53 kr/l
2 143 kr
* Peugeot 407 SW förbrukar enligt Transportstyrelsen 6,8 l drivmedel per 100 km på landsväg.
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AndersGJohansson.se
AndersGModerat
AndersGJ
AndersGJohansson

@ AndersGJohansson@moderat.se

