
 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidater som vinner val 

 

- strategi för nomineringsarbetet och profilering av kandidater 

Centerpartiet Västmanland, valet 2022  



 

Denna strategi är framtagen av nomineringskommittén som tillsattes av 

distriktsstämman i september 2020 och presenterad på ordinarie distriktsstämma 2021. 

Övergripande 

Syftet med strategin är att vrida om arbetet med nomineringar och skapa tydliga profiler 

för kandidater som matchar Centerpartiets målgrupper. 

Den nedskrivna strategin skapar en transparens och tydlighet gentemot medlemmar och 

kretsar för hur valsedlarna kommer utformas. 

Utgångspunkter 

Som utgångspunkt för den framtagna strategin och kandidatprofilerna har tidigare 

valutvärderingar, målgruppshandbok och valstatistik använts.  

Det som läggs fram i denna strategi kommer ligga till grund för hur 

nomineringskommittén kommer arbeta med och utforma valsedlarna i valen till riksdagen 

och regionfullmäktige i Västmanlands län.  

Kommittén har för avsikt att lägga större tonvikt på topp 5 på respektive valsedel och 

här hitta tydliga kandidater med profiler som kompletterar varandra. 

Till denna strategi finns även regler för nomineringsprocessen, antagna av 

distriktsstämman i april 2021, samt Centerpartiets arbetsordning. 

Framgångsfaktorer 

Kandidater för Centerpartiet i Västmanland behöver ha och vara inlästa på tydliga 

profilfrågor som är viktiga för Centerpartiet och för våra väljare i Västmanland. 

Kandidaterna behöver vara tydliga och ha en förmåga att sticka ut, samtidigt som 

lagspelet med övriga kandidater är viktigt. 

Ett brett stöd i länet bland medlemmar och kretsar är viktigt för att skapa kännedom om 

kandidaterna och att fler sprider budskapen och stöttar både kandidat och kampanj. 

Kandidater på valsedlarna ska komplettera varandra, inte ta ut varandra. Därför är det 

viktigt att toppkandidater riktar sig mot olika målgrupper.  

Alla kandidater ska dela Centerpartiets värderingar och vara goda företrädare för vår 

politik. 

Särskilt kring riksdagslistan 

I valet till riksdagen är det särskilt viktigt att toppkandidaterna tydligt kopplas till våra 

målgrupper och att toppkandidater riktar sig mot den röststarkaste målgruppen i länet. 

Särskilt kring regionlistan 

För valsedeln till regionfullmäktige är lagbygget viktigt. Att det finns en spridning utifrån 

såväl kunskaper som målgrupper hos kandidaterna. Att få en god spridning över 

länsdelarna är också en viktig parameter för en kommande regiongrupp. 

  



Kandidatprofiler 

Kandidatprofilerna är en beskrivning av profilfrågor och egenskaper som 

nomineringskommittén bedömer kandidaterna behöver besitta. Profilerna kommer vara 

vägledande i arbetet under nomineringen. 

Arbetet har utgått från Centerpartiets målgruppsarbete framtaget inför valet 2018. Inför 

kommande valarbete släpps målgrupperna från riks först i maj, vilket gör att 

nedanstående profiler ska ses som ett levande dokument där justeringar mycket väl kan 

komma att göras. 

Riksdagskandidater 

Sökarprofil 

▪ Profilfråga inom miljö och klimat 

▪ Digitalt kampanjande framför fysiskt – mycket egna kanaler osv. 

▪ Värderingsstark person 

Sökarprofil 

▪ Profilfråga skola, ungas mående 

▪ Digitalt kampanjande framför fysiskt – mycket egna kanaler osv. 

▪ Personligt kampanjande och trovärdighet viktigt 

Utmanarprofil 

• Profilfråga trygghet 

• Nätverksbaserat kampanjande, digitalt och fysiskt 

• Värderingsstyrd person 

Utmanarprofil 

▪ Profilfråga inom företagande/arbetsmarknad 

▪ Nätverksbaserat kampanjande, digitalt och fysiskt 

▪ Erfarenheter från näringslivet 

Värdefast profil 

▪ Profilfråga landsbygd/livsmedelsproduktion 

▪ Kampanjande genom etablerade mötesplatser, fysiskt och digitalt 

▪ Gott kontaktnät inom gröna näringarna 

Värdefast profil 

▪ Profilfråga livsvillkor på landsbygden: pensioner, digitalisering, trygghet 

▪ Nätverksbaserat kampanjande, fysiskt och digitalt 

▪ Goda kontakter i föreningslivet, särskilt på landsbygden 

 

Regionkandidater 

Sökarprofil 

▪ Profilfråga ungas mående, psykisk hälsa 

▪ Digitalt kampanjande framför fysiskt – mycket egna kanaler  

▪ Personligt kampanjande och trovärdighet viktigt 

 

 



Sökarprofil 

▪ Profilfråga tillgänglighet i länet – digital tillgänglighet och kollektivtrafik, kultur 

▪ Digitalt kampanjande 

▪ Värderingsstark person 

 

Utmanarprofil 

▪ Profilfråga hälso- och sjukvård – fokus kvinnors hälsa 

▪ Kampanjande genom etablerade mötesplatser, fysiskt och digitalt 

▪ Erfarenheter/kunskaper från hälso- och sjukvården 

Utmanarprofil 

▪ Profilfråga kollektivtrafik/infrastruktur/företagande 

▪ Kampanjande genom etablerade mötesplatser, fysiskt och digitalt 

▪ Nära kunskaper om länets näringsliv, gärna turism 

Värdefast profil 

▪ Profilfråga regional utveckling/grönt näringsliv  

▪ Kampanjande genom etablerade mötesplatser, fysiskt och digitalt 

▪ Väl insatt i gröna näringarna 

Värdefast profil 

▪ Profilfråga trygg hälso- och sjukvård – fokus äldre, nära vård 

▪ Tonvikt på fysiskt kampanjande med digitala inslag 

▪ Tydliga värderingar, nära målgruppen 

 


