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 Background: Political parties and their ideologies are becoming more and more similar to each 

other, therefore they are placing themselves in the middle of right- and left scale to obtain voters. 

In time of election period, even more focus is set on political leaders Personal Branding. A 

political leader has to sell their intangible product to create positive thoughts from voters.    

Thesis statement: How does Swedish political parties perceive Personal Branding of their own 

Political leader? How does voters perceive Personal Branding of Swedish Political leaders? What 

similarities and differences of Personal Branding can be discovered between voters and political 
parties’ perceptions?  

 Purpose: The aim with the study is to analyse Swedish Political leaders Personal Branding. The 

analysis will consist of Political parties own perceptions and voters perceptions about Swedish 

Political leaders Personal Branding. The study will also clarify differences and similarities 

between these two.  

Methodology: The study performs a methodological triangulation as it consists of both 

quantitative and qualitative approaches. Interviews with Swedish parties and two surveys have 

been implemented, as authors did a random sample and a comfort sample.   

Areas of theory: Brand value, Brand identity and Personal Branding  

Results: Study shows that Swedish political parties want to stress forward their leaders strongest 

qualities. Voters’ perceive political leaders either positive or negative. Fredrik Reinfeldt and 

Maria Wetterstrand have most positive Personal Brand. But differences and similarities exist 
between voters and political parties 

Conclusions: The study gives a gradate impression of problems which party counter voter does. 

Personal Branding is seen as an important tool for both Political parties and voters as both 

positives and negatives can be seen of both views. Political parties are dependent of the leaders 

Personal branding, as political leader has to conduct the role in a positive way, otherwise the 
parties' own will be damaged in form of negative perceptions and defaulted votes.  



 

 

Abstrakt på svenska 
 

Titel: ”Politiker som varumärke” 

 

Huvudämne/Inriktning/Nivå: Företagsekonomi, Marknadsföring, Kandidatuppsats. 

 

Författare: Mirza Beciragic och Sofia Severinsson 

 

Handledare: Lars Vigerland 

 

Nyckelord: Personal Branding, partiledare, varumärke, väljare, konsumenter, producenter, 

produkt, varumärkesidentitet, Brand Equity 

 

Bakgrund: Politiska partiers ideologier börjar allt mer likna varandra och placerar sig i mitten av 

höger- vänsterskalan i kamp om väljarna. Under valperioden läggs mer fokus på partiledarens 

Personal Branding. Partiledaren behöver sälja sin ogripbara och komplexa produkt för att skapa 

positiva uppfattningar hos väljarna. 

 

Frågeställningar: Hur uppfattar riksdagspartierna den egna partiledares Personal Branding? Hur 

uppfattar väljarna riksdagspartiernas Personal Branding hos partiledarna?, Vilka likheter och 

skillnader finns mellan riksdagspartiernas uppfattning jämfört med väljarnas uppfattning på 

Personal Branding? 

 

Syfte: Syfte med studien är att analysera Svenska Riksdagens partiledares Personal Branding. 

Analysen kommer dels bestå av Riksdagspartiernas uppfattning om den egna partiledaren och 

väljarnas uppfattning om partiledarnas Personal Branding. Studien kommer även klarlägga 

skillnader och likheter dem emellan.  

 

Metod: Studien utför en metodtriangulering dvs., använder kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Intervjuer har genomförts med de svenska riksdagspartierna och två enkätundersökningar har 

genomförts, då författarna gjorde både ett slumpmässigt urval och ett bekvämlighetsurval.  

 

Teoriområden: Varumärkesvärde, varumärkesidentitet och Personal Branding 

 

Resultat: Studien påvisar att riksdagspartierna vill lyfta fram deras partiledares starkaste 

egenskaper för att särskilja partiledarna från deras konkurrenter. Studien påvisar tydligt vem av 

partiledarnas Personal Branding uppfattas positivt eller negativt. Skillnader samt likheter kan 

tydas mellan riksdagspartiernas uppfattning om partiledarnas Personal Branding kontra väljarnas 

uppfattningar. 

 

Slutsats: Studien ger en nyanserad bild av den problematik som partiet kontra väljarna står för 

idag. Resultat visar att Personal Branding är ett betydelsefullt verktyg inom politiken både för 

Riksdagspartierna själva och väljarna. Riksdagspartierna är beroende av partiledarens Personal 

Branding, då partiledaren måste förvalta rollen på ett positivt sätt, annars skadar det partiets 

anseende och partiledarens Personal Branding i form av väljarnas negativa uppfattningar och 

uteblivna röster. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel ges en bakgrund och en beskrivande problembakgrund. Utifrån problemdiskussion 

och en avgränsningsdiskussion utformas därefter uppsatsens syfte.  

 

1.1 Problembakgrund 

 

Varumärken berör människor positivt eller negativt. Oavsett hur mycket ett varumärke berör, så 

har det en inverkan på alla, direkt eller indirekt.
1
 Ett varumärke är en viktig kärna för hela 

marknadsföringsprocessen och bör användas som en strategisk resurs och förvaltas på bästa 

möjliga sätt. Varumärkesstrategin måste vara relaterad till ett upplevt värde utifrån konsumentens 

perspektiv.
2
 Varumärken kan mer ses som ett namn för en given produkt och varumärken formar i 

allmänhet sociala och fysiska attribut. Företag använder varumärken för att differentiera de egna 

produkterna och servicen från konkurrenterna. Hur varumärkena uppfattas i slutändan påverkar 

konsumenternas beslut och vid val av produkt föredrar konsumenten ett igenkännbart 

varumärke.
3   

 

Varumärken förknippas i huvudsak med produkter och personer som innehar en identitet och en 

image.
4 Nicholas O´Shaughnessy nämner människans individualitet som ytterligare en faktor 

som blivit allt viktigare i samhället, nämligen att ge uttryck åt den egna personen
 5

. Peter 

Montoya menar att Personal Branding är människans styrka, mål, värde och personlighet. Det är 

de egenskaper som påvisar vad som gör personen i fråga unik.
 
Å andra sidan kan Personal 

Branding vara allmänhetens uppfattning av personens personlighet och insikt.
6
 För att kunna nå 

framgång i en komplex och konkurrensutsatt värld behöver människan styrkan att bygga upp den 

egna individuella Personal Branding. Människan måste handla och presentera de egna 

                                                
1 Uggla, Henrik, 2003. Organisation av varumärken. Liber, Malmö s. 19 

2 Uggla  Henrik, (2003), s. 79 

3 Somoes, Claudia. Dibb, Sally. 2001. Rethinking the brand concept. New brand orientation. An international journal. 

4 Kapferer, Joan.Noel. 2009. The luxury Strategy.  s. 111 

5 O´Shaughnessy, Nicholas. 1990. The phenomenon of Political Marketing. s. 17    

6 Shepard, Ifan D. H. 2005. From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding. Journal of 

marketing management. 
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värderingarna på ett konkret sätt, för att inte ge en missvisande bild av den egna personen. 

Genom att observera andra individer uppstår och formas våra uppfattningar om varandra. 7 

 

Företag försöker marknadsföra sina produkter och tjänster för att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet, genom att nyttja Personal Branding stärks därmed det egna varumärket.
 8

  En 

personifierad och individualiserad bild underlättar konsumenternas uppfattning av företaget. Ett 

tydligt exempel är företaget Microsoft, vars grundare Bill Gates blivit företagets frontfigur. Bill 

Gates som person påverkar konsumenternas uppfattning av företaget på ett positivt sätt, då 

flertalet medier framställer honom som en givmild person som ofta syns i välgörenhetsprogram.
 9

   

 

När varumärken representeras av kända personligheter ökar möjligheten att locka till sig nya 

konsumenter. Kunderna värderar även produkterna högre när en känd person representerar ett 

företag på ett positivt sätt. I många fall hamnar dock företagens representant mer i fokus än 

produkten i fråga. Den aktuella situationen är av stor betydelse så kunderna naturligt kan ta till 

sig de värderingar varumärket förespråkar. Det är dock en förutsättning att den kända 

personligheten förvaltar rollen som varumärke på ett positivt sätt.
10

 Ett tydligt exempel är Tiger 

Woods som enligt Montoya, i ett tidigt skede byggde upp sitt Personal Branding på ett sätt som 

attraherade många företag. Montoya menar att när människor tänker på golf är möjligheten 

mycket stor att flertalet tänker på Tiger Woods.
11

 Tiger Woods image och professionella attityd 

har skapat ett nästintill felfritt varumärke. Den uppmärksammade otrohetsskandalen har skadat 

inte bara hans anseende men även det tillhörande varumärket.
12

 Tiger Woods sponsor Accenture 

valde att bryta samarbetet, då det inte längre anser han var representativ för deras företag.
13

  

Personal Branding blir därmed ett verktyg som bör motsvara företagens samt konsumenternas 

önskan av ett varumärke.   

 

Personal Branding som begrepp kan även appliceras på den politiska marknaden. Varumärken 

                                                
7 Mcnally & Speak. 2004. Personal Brand Dimension,  Be your own brand- break formula for standing out. Berret- Koehler Publishers  

8
 
Holt, B Douglas. 2004. How brands become icons. 

9.
 
Muniz, M Albert. 2001. 0´guinn Thomas. Brand community. Journal of consumer research.  

10 Mccaley, Christine. 2000. Celebrity performance and endorsement value: the case of Tiger Woods. Journal of management.  

11 Montoya, Peter. Vandehey, Tim. Brand called you: the ultimate brand building and business development. Peter Montoya, Inc. 

12 Sveriges television,  http://svt.se ,7/01-10 

13 Dagens nyheter,  http://www.dn.se , 7/01-10
 

http://svt.se/
http://www.dn.se/
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används av medborgare, politiska partier och ledare över hela världen.
 14

 Thomas Gadd tydliggör 

att producenterna på den politiska marknaden är politikerna och konsumenterna är väljarna. Det 

sker ett utbyte i form av röster som gör politikerna betydelsefulla varumärkesskapare i 

marknadsföringsprocessen.
15  

Politisk marknadsföring handlar om vad politiker erbjuder 

publiken, hur de kommunicerar och lyssnar på sina väljare. Politiska partier kan använda sig av 

politisk marknadsföring för att öka sina chanser att vinna valet. Ett marknadsorienterat parti bör 

identifiera väljarnas behov och formge produkten för att tillfredställa sina väljare.
16

 

 

Hela aspekten av partiets beteende inkluderar deras förhållningssätt, medlemskap, ledarskap och 

organisationens struktur för att anpassa behovet på marknaden. Jennifer Lees-Marschment 

tydliggör att partiets handlingar kan komma att kallas för en ogripbar och komplex produkt som 

erbjuds väljarna.
17

 Enligt Bessie Mitsikopoulou finns det paralleller att dra mellan att sälja in en 

politiker och försäljningen av en produkt. En politiker säljer en abstrakt och ogripbar produkt 

som är värdeladdad med ett uttryck av löften om framtiden. Eftersom varumärket är ett löfte till 

väljarna så handlar varumärket även om att marknadsföra identitet, lojalitet och image. Politiska 

varumärken är skapade av väljarnas personliga uppfattning och av omgivningen på den politiska 

marknaden. Inte bara av kandidatens personlighet utan även framträdandet som vidare ger 

illustrationen av kandidatens image.
18

   

 

Politiker lägger ner stora resurser och mycket tid på att skapa ett eget varumärke. Oladokun 

Omojola belyser att politiker konstant måste vara ihopkopplade med det egna varumärket.
19

 För 

att politikers varumärke ska ha möjlighet att överleva, måste de leva upp till attributen. 

Politikerna måste ifrågasätta allt de gör, varje verktyg de använder, hur de klär sig etc.
20

 Väljarna 

behöver en given politisk karaktär som vill driva deras åsikter och samtidigt dämpa deras fruktan. 

Relationen den politiska ledaren har med sina väljare har blivit mer betydelsefull. Med den 

bakgrunden har Personal Branding utvecklats till ett av de mest grundläggande verktygen inom 

                                                
14  Mitsikopoulou, Bessie. 2008. The branding of political entities as discursive practice. Journal of language and politics. 

15 Gadd, Thomas. 2000. 4D branding: cracking. Liber , Stockholm. 

16 Lees-Marschment Jennifer. 2001. The Marrige of Politics and Marketing. Political studies. 

17 Lees-Marschment, (2001) 

18  Mitsikopoulou (2008) 

19 Omojola, Oladokun. 2008. Audience Mindset and influence on Personal Politic Branding. Journal of Social Sciense. 

20  Mitsikopoulou, (2008) 



 

4 

politiken.
 21

 

 

Personal Branding kan ses ur två perspektiv, dels ur en nationell- och internationell synvinkel. I 

USA är det politiska systemet mer fokuserat på Personal Branding, då de amerikanska 

valkampanjerna sätter den enskilda individen i större fokus än vad som görs i Sverige. I USA 

marknadsförs kandidaterna som om de vore produkter. De använder till stor del olika modeller 

och metoder som har sitt ursprung i den ekonomiska marknadsföringen för att stärka politikernas 

Personal Branding.22 USA:s president Barack Obama valde att använda ett specialutformat tv-

program där han talade till folket strax innan vallokalerna öppnade vilket blev en enorm succé. I 

USA:s politiska system blir personliga valen en av de mest centrala delarna i den politiska 

debatten.
23

   

 

Både i Sverige och internationellt blir höger och vänster två nyckelord i den politiska debatten. 

Det är två motsatta begrepp som under två århundraden använts för att ge uttrycka för kontrasten 

mellan ideologier och rörelser. Ett objekt måste antingen vara höger eller vänster, det går inte 

förespråka båda två samtidigt. När det inte är klart vad som förespråkas är den naturliga 

positionen mitten. En viktig slutsats är att höger och vänster inte är absoluta villkor. Norberto 

Bobbio påstod att det som är höger och vänster i en period, inte nödvändigtvis är så i en annan. 

Höger och vänster representerar inte två uppsättningar av idéer, det skiftar avsevärt från ena 

generationen till nästa.
24

 Högern har varit konservativ och vänstern radikal men mycket tyder på 

att rollerna idag är ombytta. De konservativa och radikala ställningarna ligger till grund för 

samhällets förändringar samt de politiska värderingar som är knutna till vänstern och högern. 

Förvirringen med vad som kännetecknar vänstern och högern kan därmed bestå av oklart 

språkbruk.
25

 

 

Numera börjar partierna skifta plats på den politiska höger- och vänsterskalan. Enligt Henrik 

Oscarsson finns det flest väljare i den politiska mitten, men att partierna egentligen borde 

                                                
21 O´Shaughnessy (1990)  

22 Ibid 

23 Rowe, Carlos John. 2009.Other Obamas. university of Southern California. Journal of visual culture.  

24 Bobbio, Norberto. 1996. Left and Right. Blackwell Publishers Ltd. Oxford 

25 Bolander, Per-Olof. Rapport. Lever höger och vänster? 
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positionera sig där väljarna finns.
26

 Det huvudsakliga problemet uppkommer när alla partier 

trängs i mitten, det blir allt mer nödvändigt att särskilja sig från de andra partierna
27

 

Differentieringen under valperioden grundar sig nu efter imagen eller personligheten av ledaren.  

Politikernas ideologier har blivit allt mer lika genom den känsliga relationen till varumärket som i 

sin tur ska försäkra den lojalitet partiledarna förmedlar väljarna.
 28

 Det viktiga inom politiska 

varumärken har ofta blivit sammanfattad i olika argument som att varumärken skapar känslor, 

erbjuder ledtrådar som gör att väljarens val blir enklare.
29

 

1.2 Problemformulering  

På den politiska marknaden är konsumenter väljarna och producenterna politikerna.
30 

 

Partiledarenas produkt är komplex
31

, ogripbar och värdeladdad med ett uttryck om löften om 

framtiden.
32

 Denna framtidstro är av stor betydelse för konsumenterna då väljarna får en 

förhoppning om framtiden.  

 

Konkurrensen mellan partierna har ökat de senaste åren och det har blivit mer tydligt att partierna 

trängs i mitten på höger- och vänsterskalan i kampen om väljarna.
33

 Differentiering under 

valperioden grundar sig nu mera på partiledarens Personal Branding.
 
Politikernas varumärken är 

skapade av väljarnas personliga uppfattning och av omgivningen på den politiska marknaden. Det 

handlar inte bara om kandidatens personlighet utan även framträdandet som vidare ger 

illustrationen av kandidatens Personal Branding. Partiledaren måste hela tiden vara ihopkopplade 

med sitt varumärke och ifrågasätta allt de gör, varje verktyg de använder, hur det klär sig etc.
34

 

Partiledarnas uppgift på den politiska marknaden blir att designa den ogripbara och komplexa 

produkten.
 
 

 

                                                
26 Oscarsson, Henrik. Holmberg, Sören. 2004.” Göteborgs universitet”. Kampen om euron Statsvetenskapliga institutionen (red). Wängnerud, Lena.  Personfaktorns 

betydelse.( kap 21).  

27 Brors Henrik. 2006. Väljarna har fått partierna att trängas i mitten. 

28 Mitsikopoulou, Bessie. (2008) 

29 Ibid 
30 Gadd, Thomas (2000) 

31 Lees-Marschment (2001) 

32  Mitsikopoulou (2008) 

33 Wängnerud, Lena. (2004) 

34 Mitsikopoulou, Bessie. (2008) 
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Författarna har för avsikt att undersöka hur politiker och väljare uppfattar partiledarens Personal 

Branding för att få insikt i hur aktuellt det är för båda parter. Hur stor är betydelsen av 

partiledarnas Personal Branding för partierna och väljarna?  

1.3 Frågeställning 

Utifrån problemformuleringen har följande frågeställningar formulerats: 

- Hur uppfattar riksdagspartierna den egna partiledares Personal Branding? 

- Hur uppfattar väljarna riksdagspartiernas Personal Branding hos partiledarna? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan riksdagspartiernas uppfattning jämfört med väljarnas 

uppfattning på Personal Branding? 

1.4 Syfte  

Syfte med denna studie är att analysera Svenska Riksdagens partiledares Personal Branding. 

Analysen kommer dels bestå av Riksdagspartiernas uppfattning om den egna partiledaren och 

väljarnas uppfattning om partiledarnas Personal Branding. Studien kommer även klarlägga 

skillnader och likheter dem emellan.  

 

1.5 Avgränsning 

Författarna avgränsar sig till att enbart studera de svenska riksdagspartiernas partiledare. 

Undersökningen görs höstterminen 2009 drygt ett år innan valet 2010, vilket som gör studien 

både aktuell och intressant.  Inför valet ligger fokus på partiledarens Personal Branding. Därför 

har författarna valt att endast välja partiernas företrädare.  Studien avgränsar sig till Stockholm 

Stad där både partiernas högkvarter är lokaliserade samt är geografisk närbeläget författarna. 

Vidare har författarna avgränsat sig till väljare som är bosatta i yttre västerort i Stockholm Stad då 

valresultatet var jämnaste fördelat i det valdistriktet under de tre förgående valen. Vilket hoppas 

ge författarna en mer nyanserad bild av hur respondenternas uppfattar partiledarens Personliga 

Branding. Studien har inte för avsikt att dra några politiska slutsatser.  

 

För att få en rättvis överblick av såväl riksdagspartierna som väljarnas uppfattning om 
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partiledarens Personal Branding, har författarna valt att använda sig av både kvalitativa intervjuer 

och en kvantitativ enkätundersökning.  

1.6 Begreppsdefinitioner 

Konsument 

Konsument på den politiska marknaden är väljarna
35

 

 

Personal Branding 

Personal Branding är publikens uppfattning av din personlighet och insikt. 
36

 

 

Producent 

Producent på den politiska marknaden är politikerna
37

 

 

Produkt 

Produkt inom politiken är en ogripbar, komplex och värdeladdad med uttryck om löften om 

framtiden
38

 

 

Varumärke 

Varumärken kan mer ses som ett namn för en given produkt och varumärken formar i allmänhet 

sociala och fysiska attribut. Företag använder varumärken för att differentiera de egna 

produkterna och servicen från konkurrenterna. 
39  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Gad (2000) 

36 Shepard, Ifan D. H. (2005) 

37 Gad (2000)
 

38  Mitsikopoulou (2008) 

39 Somoes, Claudia. Dibb, Sally. (2001) Rethinking the brand concept. New brand orientation. An international journal. 



 

8 

2. Metod 

 

Detta kapitel har till avsikt att beskriva och motivera studiens val av metod samt säkerställa 

tillförlitligheten.  

  

2.1 Inledning 

Författarna var i början av examensarbetet överens om att Personal Branding var ett aktuellt 

ämne inom marknadsföringsämnet. I det inledande skedet var författarna intresserade av Personal 

Branding inom arbetslivet men efter lite efterforskningar fångade istället Personal Branding med 

politisk vinkling vårt intresse. Efter inläsning i det omfattande materialet fann författarna att 

Personal Branding var oerhört viktigt inom den internationella politiska arenan. Något som även 

blivit viktigare inom den nationella politiska marknaden. Eftersom Sverige snart står inför ett 

politiskt val, känner författarna att ämnet är både spännande och högst aktuellt.  

2.1.1 Litteraturundersökning  

Personal Branding med koppling till politiken är ett område där det återfinns en hel del forskning. 

Författarna har därför selektivt sökt efter information kring Personal Branding, 

varumärkesteorier, politik etc. Södertörns Högskolebiblioteks hemsida har fungerat som en 

utgångspunkt i sökandet och insamlingen av relevant litteratur, forskning samt information. Med 

utgångspunkt i forskningen har författarna företrädesvis sökt i JSTOR och Google Scholar, dvs. 

det digitala vetenskapliga arkivet samt LIBRIS där man finner andra publikationer i fulltext. 

Forskning som visat sig vara intressant för den egna studien har använts, medan det som visat sig 

vara mindre användbart har lämnats därhän.  

2.2 Vetenskapssyn  

Studien använder ett positivistiskt synsätt som utgår från att studera den sociala världen där det 

finns en ordning som erbjuder upptäckter och analyser.
40

 Eftersom vår studie använder både en 

kvalitativ metod och en kvantitativ metod, kan vi göra fler iakttagelser samt göra en mer 

omfattande analys för Personal Branding. Vår kvalitativa del analyserar partiernas uppfattning 

                                                
40 Jacobsen, Dag, Ingvar. 2002. Vad, Hur och Varför? Lund, Studentlitteratur. 
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kring ämnet Personal Branding, medan vår kvantitativa del handlar om väljarnas uppfattning till 

Personal Branding. I studien står de kvalitativa och kvantitativa metoderna i förhållande till 

varandra, eftersom den kvalitativa metoden ligger till grund för den kvantitativa. 

2.2.1 Forskningsansats: 

Studien har valt en abduktiv metod som innebär att teori och empiri varvas växelvis. Här ställs 

teori och empiri mot varandra och forskarna kan använda sig både av induktiv och deduktiv 

ansats. Induktiv ansats innebär i korthet att dra slutsatser från det speciella till det mer allmänna 

medan deduktiv ansats fokuserar på en avledning från det generella till det konkreta.
41

 Valet av 

abduktiv metod föll sig naturligt eftersom studien använder sig av tidigare teorier av Personal 

Branding något som står som grund för vår empiriska undersökning. Därefter kommer teori och 

empiri varvas för att dra betydelsefulla analyser.  

2.3 Metodval 

Metoden valdes med tanke på det rådande syftet och dess problemformulering. Intervjuer och 

enkäter står för tonvikten i empirin, där de kombineras i en metodtriangulering. Utifrån en 

metodtriangulering får studien en grundlig redogörelse för Personal Branding och dess betydelse. 

Framförallt kan författarna dela upp den empiriska undersökningen i två delmoment:  

 Analysera partiernas uppfattning om partiledarens Personal Branding. 

 Analysera väljarnas uppfattning om partiledarens Personal Branding. 

 

2.3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas i studien. Den kvalitativa 

metoden analyserar studiens forskningsområde för att få fram de viktigaste ståndpunkterna. 

Studien använder sig av kvalitativa data i form av längre intervjuer med riksdagspartierna 

företrädare, för att få fram en mer detaljerad bild av forskningsområde. Studien använder sig av 

kvantitativ data genom färdigställda frågeformulär. Utgångspunkten blir en kvalitativ 

undersökning och utifrån den samla in information för den kvantitativa metoden. Valet av 

                                                
41Johannes, Asbjorn. Tufte, Per Arne. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod.

 
Daleke Grafiska AB, Malmö. 
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metodtriangulering blev väsentligt för att kunna få en verklighetsbild av vårt forskningsområde.
42

 

2.3.2 Primärdata 

Uppsatsen genomfördes endast utifrån primärdata, dvs. att författarna samlat in ny 

information som redovisas i den empiriska delen av uppsatsen.
 43

 Författarna samlade in såväl 

kvalitativ som kvantitativ data för att göra en korrekt bedömning av forskningsämnet samt 

säkerställa att informationen var av betydelse.   

2.4  Urval  

För att på ett adekvat sätt ha möjlighet att analysera Personal Branding utifrån både partiet och 

väljarnas uppfattning gör författarna både ett kvalitativt och ett kvantitativt urval. 

2.4.1 Kvalitativa urvalet 

Det kvalitativa urvalet utgår från riksdagspartierna; Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna 

Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Nya moderaterna, Socialdemokratiska arbetarpartiet och 

Vänsterpartiet.  Eftersom intervjufrågorna handlar om riksdagspartiernas uppfattning om 

partiledarens Personal Branding, behöver den intervjuade ifråga vara en person som arbetar inom 

riksdagen samt har en position relativt nära partiledaren. Alla riksdagspartierna ställde upp i 

studien, det var dock endast: Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Nya 

Moderaterna, som hade representanter från riksdagen. Nedan presenteras de intervjuade i form av 

parti, titel och namn. De som intervjuades var:  

Centerpartiets kommunikationschef Lena Forsman, Folkpartiets kanslichef Tommy Nilsson, 

Kristdemokraternas stabschef Henrik G Ehrenberg, Miljöpartiets vice kanslichef Gabrielle 

Gjserwold, Moderaternas kommunikationschef Pär Henriksson, Socialdemokraternas 

fritidspolitiker Katrina Agrell, Vänsterpartiets kommunalordförande Maria Hannäs.  

                                                
42 Johannessen, Tufte (2003) 

43 Jacobsen, (2002)  
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2.4.2 Kvantitativa urvalet  

Studien begränsar sig till 150 respondenter bosatta i Stockholm stad. Författarna valde selektivt 

ut ett valdistrikt där valresultat var jämnast fördelat under de tre föregående valen. Efter egna 

uträkningar och tolkningar var yttre västerort dvs. Hässelby, Spånga, Kista, Vällingby. Eftersom 

det anses vara det jämnaste fördelade valdistriktet, hoppas det kunna ge författarna en mer 

korrekt bild av hur respondenterna uppfattar partiledarnas Personal Branding. Författarna gjorde i 

första skedet ett slumpmässigt urval, men pga. bristande intresse från väljarnas sida, medförde det 

även att ett bekvämlighetsurval verkställdes.  

Respondenterna är slumpmässigt utvalda ifrån listor hämtade från Valnämnden. Listorna innehöll 

såväl namn som personnummer på de personer som har röstat i riksdagsvalet 2006. Författarna 

skickade ut 70 mail med länk till den utformade webbenkäten, det var 42 st som påbörjat 

webbenkäten men endast 33 st. slutförde enkäten. Pga. bristande svar har författarna även gjort 

ett bekvämlighetsurval, för att kunna styrka det slumpmässiga urvalet.  

Författarna möter väljare i köpcentrum inom det valda valdistriktet. För att få tillräckligt många 

svar på vår enkätundersökning. Författarna delar ut 80 st. enkäter, vardera i så väl Kista centrum 

som Vällingbycentrum, som anses vara de största köpcentrumen i det valda valdistriktet. När 

detta hade utförts fick författarna 73 st. fullständiga svar och sju st. enkäter som inte var 

fullständigt ifyllda.  

2.5 Tillvägagångssättet 

2.5.2 Kvalitativa Tillvägagångssätt 

Studiens kvalitativa del kommer att genomföras med personliga intervjuer. Personliga intervjuer 

ger möjligheten att få mer detaljerade och fyllig data samt att kontakten ansikte mot ansikte 

erbjuder vissa omedelbara möjligheter att bekräfta dem.  Intervjuerna var semistrukturerade dvs. 

att intervjufrågarna var utformade som en färdig lista med öppna frågor som skulle behandlas och 

besvaras
44

. Valet att använda semistrukturerade intervjufrågor var att författarna ville ha öppna 

frågor där informanten kunde berätta fritt och på så vis kunde författarna ställa följdfrågor. Helt 

                                                
44 Denscombe, Martyn.1998. Forskningshandboken. Lund 
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öppna frågor fungerade inte eftersom intervjun behövde ha struktur så författarna inte tappade 

kontrollen, samt att det blir lättare att jämföra svaren från respektive parti. För att inte missa 

något av intervjun spelades den in på en bandspelare för att sedan skrivas ner. Det relevanta 

materialet används till analysen, det resterande lämnades därhän. Intervjuerna kommer nedan att 

presenteras. 

 

Intervjusammankomster  

En personlig intervju genomfördes den 27 november med Lena Forsman, som arbetar som 

kommunikationschef för Centerpartiet. Intervjun ägde rum på dennes kontor i Riksdagshuset.  

 

En personlig intervju genomfördes den 12 november med Tommy Nilsson, som arbetar som 

kanslichef för Folkpartiet. Intervjun ägde rum i ett konferensrum på Folkpartiets partidistrikt i 

Stockholm.   

 

En personlig intervju genomfördes den 3 december med Henrik G Ehrenberg, som arbetar som 

stabschef för Kristdemokraterna. Intervjun ägde rum i ett konferensrum på kristdemokraternas 

partidistrikt i Stockholm. 

 

En personlig intervju genomfördes den 3 december med Gabrielle Gjerswold, som arbetar som 

vice kanslichef med arbetsledningsansvar för partikansliet. Intervjun ägde rum på miljöpartiets 

partidistrikt i Stockholm.  

En personlig intervju genomfördes den 26 november med Pär Henriksson, som är 

kommunikationschef för Nya Moderaterna. Intervjun ägde rum i ett konferensrum på 

Moderaternas partidistrikt i Stockholm.  

 

En personlig intervju genomfördes den 23 november med Katrin Agrell, som idag är pensionär 

som tidigare arbetat som fritidspolitiker för Socialdemokraterna. Intervjun ägde rum på ett café i 

Åhléns vid fridhemsplan. 

 

En personlig intervju genomfördes den 30 november med Maria Hannäs, som är ledamot i 

kommunfullmäktige för Stockholmstad Vänsterpartiet. Intervjun var planerad att äga rum på 
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stadshuset, men på grund av förhinder ägde intervjun rum i ett kontor på Trygghetsjouren vid 

Södra station.  

2.5.3 Kvantitativa tillvägagångssätt  

Studiens kvantitativa del genomfördes med hjälp av enkäter. Det slumpmässiga urvalet 

ska respondenterna få tilldelat sig via mejl, en webbenkät med väsentliga frågor som ska besvara 

syfte och frågeställningar. Författarna tog kontakt med Folkpartiets partidistrikt för att få 

möjlighet att använda sig av deras register, tyvärr var inte det möjligt pga. partiets 

säkerhetspolicy. Författarna har valt ut ett valdistrikt där valresultat var jämnast fördelat under de 

tre föregående valen. Valdistriktet som författarna valde efter egna uträkningar och tolkningar var 

yttre västerort. Därefter kontaktade författarna valnämnden för att få tillgång till väljare bosatta i 

yttre västerort. Tid bokades med Emilie Martinsson på valnämnden som var behjälplig att ta fram 

listor från Riksdagsvalet 2006. Listornas innehåll bestod av personnummer, namn samt 

rangordning från yngst till äldst. Ett slumpmässigt och jämfördelat val över väljarnas ålder ägde 

rum i valnämndens lokaler. Därefter sökte författarna genom söktjänsten Eniro efter väljarnas 

telefonnummer, som sedan kontaktades via telefon för att få tillgång till aktuella e-mail adresser. 

Programmet Relationwise användes för att konstruera den webbenkät, som i ett senare skede 

mejlades ut till respondenterna. Majoriteten av väljarna som författarna tog kontakt med ville 

helst inte delta i studien. 

I bekvämlighetsurvalet fick respondenterna tilldelats sig en enkät i pappersform. Författarna 

delade ut enkäten inom det valda valdistriktet, det blev ett bekvämlighetsurval och författarna 

fick svar på plats. Vidare har författarna valt valdistriktets två största köpcentrum Kista Centrum 

och Vällingby Centrum, där enkäterna delades ut 18/12 och 21/12. Som sedan manuellt lades in i 

programmet Relationwise där författarna använde sig av den slumpmässiga webbenkäten för att 

skapa en webbenkät för bekvämlighetsurvalet. Detta utfördes för att lättare kunna jämföra det 

slumpmässiga urvalet med bekvämlighetsurvalet då författarna fick resultatet illustrerade i 

likvärdiga diagram och statistik. 
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2.6 Tillförlitlighet kvantitativa och kvalitativa metoden 

2.6.1  Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om i vilken grad ett undersökningsresultat kan generaliseras till andra 

sammanhang än de som undersökts
45

.  Studiens antal respondenter är inte tillräckligt för att kunna 

generalisera dess resultat.   

2.6.2 Valditet & Reliabilitet 

Validitet innebär hur relevant och precis data samt de metoder som används i forskningen är. 

Validitet handlar om att förutse vilken situation och för vilket urval av befolkningen resultatet 

blir giltigt för.
 46 

 Studien använder sig av en metodtriangulering som kan ge oss den data som är 

relevant för vår studie, samt bidra med den möjligheten att analysera vårt forskningsområde.  

Reliabilitet handlar om vikten av undersökningsmetodernas tillförlitlighet. En väl genomförd 

undersökning ska kunna genomföras ännu en gång och ge bevis på samma resultat.
 47 

Författarna 

har genomfört två undersökningar både ett bekvämlighetsurval och ett slumpmässigt urval, 

resultatet av de båda undersökningarna gav inga stora skillnader utan gav ett likvärdigt resultat 

vilket styrker studiens reliabilitet.  

2.6.3 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att tolkningar och förklaringar utvecklas genom ett forskningsprojekt som 

också kan dra nytta till andra projekt samt visar vilken utsträckning som studiens resultat får om 

den ger mening utöver vår undersökning.
48

 Författarnas tolkningar och förklaringar utifrån det 

egna resultat är att andra kan dra nytta av undersökningarna, då den kvalitativa metoden bygger 

på partiernas egna reflektioner kring forskningsområdet.  

2.8 Källkritik 

Den första kritiken kan riktas mot de intervjuer som genomfördes med Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet. Den ursprungliga tanken var att enbart intervjua personer som arbetar inom 

                                                
45 Christensen, Lars. Andersson, Nina. Carlsson, Karin. Haglund, Lars. 2001. Marknadsundersökning.  

46 Christensen at al (2001) 

47 Ibid
 

48 Johannessen, Tufte (2003) 
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riksdagen och/eller nära partiledaren för att få fylliga svar som möjligt, för om informanterna inte 

är insatt i partiets Personal Branding, kan detta ge en missvisande bild om hur partiet ter sig idag.  

 

Kritiken kan även riktas mot intervjuerna som genomfördes. Huvuddelen av representanter var 

från riksdagen och därmed professionella talare som är kapabla till att framföra en mer tilltalande 

bild om partiledarna. Objektivitet har därmed varit ett viktigt verktyg för att inte framhäva 

enskilda partier. Författarna har objektivt analyserat intervjuerna med riksdagspartiernas 

uppfattning om partiledarnas Personal Branding. Även om representanterna gav en förskönad 

bild av partiet i helhet la författarna fokusen på partiledarens Personal Branding. 

 

Fortsättningsvis kan vi kritisera det kvantitativa urvalet, då författarna inte lyckades få tag i 

tillräckligt många respondenter för det slumpmässiga urvalet, något som hade gjort 

undersökningen mer tillförlitlig. Författarna valde komplettera svaren med ett 

bekvämlighetsurval. Resultatet av den slumpmässiga undersökningen stämmer dock bra överens 

med bekvämlighetsurvalet även Svenska dagbladet har gjort en förtroende undersökning om 

partiledarna, som även den påvisar ett liknande resultat som den egna studien visar. Något som i 

sin tur ökar studiens reliabilitet.  
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3. Teori 

 

I detta kapitel används relevant litteratur för att kunna besvara studiens problemformulering.  

 

3.1 Varumärke 

3.1.1 Brand Equity 

Det bör ligga i alla organisationers intresse att nå ett så högt varumärkesvärde som möjligt. Brand 

Equity redogör för ett antal tillgångar och skyldigheter ett varumärke måste vara kopplat till, för 

att förmedla det ideal ett varumärke strävar efter. Varumärken med en hög grad av Brand Equity 

innehåller klara förväntningar som i sin tur leder till kännedom, associationer, lojalitet och 

kvalitet hos konsumenterna.
49

  Kännedom redogör för styrkan av ett varumärke som existerar i 

konsumenternas medvetande. Det är anmärkningsvärt att veta att nära kontakt kan skapa 

inflytande, närhet till kund blir då en av de centrala faktorerna för att skapa en bra kännedom om 

varumärket. Känslan att kunna påverka ökar drastiskt när konsumenterna kan granska de minsta 

förändringarna och genom det skapa en förhoppningsvis positiv känsla för varumärket. David 

Aaker förklarar vidare att den som besitter ett varumärke hela tiden måste bygga upp de unika 

associationer som är av betydelse för marknadsföringen. Appliceringen är användbar i de 

produkter som man vill, genom att lyfta fram det lilla extra och nå framgång.
 50

 

 

Varumärkes lojalitet används i Brand Equity då man försöker uppskatta konsumenternas intresse 

för att köpa in produkter och tjänster i framtiden. Olika undersökningar visar på att kostnaden för 

att locka till sig nya kunder, är upp till sex gånger dyrare än att behålla existerande kunder. En av 

de viktigaste aspekterna i varumärkes lojalitet är hur existerande kunder marknadsför vidare 

varumärken till andra potentiella kunder genom ”word of mouth”. Det har konstaterats att 

vänners framförande har större inverkan än företagens marknadsföring. Konsumenternas lojalitet 

                                                
49 Aaker David. McLoughlin Damien, 2007, Strategic market management. John willey & sons lt. London. 

50 Aaker (2007) 
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och rutiner blir avgörande för inhandlandet av en produkt, då kunder väljer ett igenkännbart 

varumärke.
51

 

 

Relevans för studien 

Handlar till stor del om politikernas strävan efter att uppnå ett positivt varumärkesvärde från 

väljarna.  

3.1.2 Varumärkesidentitet enligt Aaker 

Varumärkesidentitet är de associationer som företag bakom varumärket eftersträvar att skapa och 

upprätthålla på marknaden. De signaler som företagen sänder ut kännetecknas av identitet, image 

och karakteriseras av den bild av varumärket som uppstår i konsumentens medvetande. Det finns 

fyra perspektiv som behandlar varumärkesidentitet, samtidigt som de tillsammans bygger på en 

strategisk mening och association kring varumärket. Produkt, organisation, person och symbol är 

de olika aspekter som kan förknippas med varumärken samtidigt som de besitter en identitet och 

en image.
52

  

 

Varumärkesidentiteten delas dessutom upp i fyra centrala begrepp: Essens, 

kärnvarumärkesidentiteten, utvidgad identitet och värdelöfte. Essens kan beskrivas som 

varumärkets innersta kärna, som är placerad bakom identiteten. De unika kvalitéerna som inte 

förändras är varumärkets kärnvärderingar, de kan liknas vid människornas värderingar och utgör 

varumärkets kärnidentitet. Element som kan förändras och modifieras i identiteten blir 

varumärkets utvidgade identitet och kan tillämpas på flera olika marknader där modifiering och 

förändring sker för att gynna varumärket i längden. Den utvidgade identiteten består också av 

funktionella och emotionella löften, som kan användas både separat och tillsammans för att skapa 

fördelar i marknadsföring av produkt, person eller organisation. 
53

  

 

Relevans för studien 

Politiska ledare är ständigt utsatta för medialt tryck och därmed är det viktigt att de besitter en 

identitet och image som attraherar en bred grupp väljare. Även om de politiska ledarna har egna 

                                                
51 Aaker (2007) 

52 Uggla (2003) 

53 Idib 
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personligheter som lyser igenom i olika framträdanden, blir den politiska ledarens förmåga att 

formulera sina löften, emotionella såsom funktionella, en av de centrala delarna för att väljare ska 

få ett bra intryck. Löften bör baseras och formas utifrån den politik som förespråkas, för att sedan 

kopplas ihop med den politiska ledarens egenskaper och därigenom skapa fördelar i Personal 

Branding. 

3.1.3 Varumärkesidentitet enligt Kapferer 

Kapferers modell beskriver varumärkesidentitet utifrån ett avsändarperspektiv och ett 

mottagarperspektiv. Denna uppbyggnad består av hur konsekventa producenterna är och hur bra 

konsumenten uppfattar varumärket. Ju bättre konsekvens desto bättre blir varumärket i längden. 

Konsumenten har då inga problem med att associera till varumärket.
 54

   

Avsändarperspektivet 

 

 

 

 

 

                      

Externt 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Varumärkesidentitet enligt Kapfers
55

  

Modellen handlar om hur bra konsumenten uppfattar varumärket utifrån ett avsändarperspektiv och 

mottagarperspektiv. 

 

 

                                                
54 Uggla (2003) 

55 Ibid
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Den vänstra delen av identitetsprisman innehåller tre dimensioner som syftar till att externalisera 

varumärket. Fysiken och relationen kan styras av avsändaren i form av utformning och hur bra 

relationen är till konsumenten. Fysiken anses som grundläggande och relaterar till aspekter som 

form, utseende och funktion. I identitetsprisman blir fysiken en grund som varumärket vilar på. 

Även om fysiken är det mest uppenbara till konsumenten kan den inte förklara allt. Det är de inre 

aspekterna av avsändarperspektivet, varumärkets själ och värderingar som förklarar 

konsumentens personlighet.
 56

   

 

Kapferer understryker att varumärkesinnehavaren bara kan styra fysiken och personligheten i 

hopp om att påverka mottagarperspektivet, med dess reflektion och självbild. Reflektionen blir 

konsumenternas omedelbara reaktion av ett varumärke. Reflektionen avser en generalisering av 

användaren mer djupgående medan självbilden är en önskan av den man vill vara när man 

använder varumärket.
57 Till stor del har organisationens interna betydelse kommit fram genom de 

anställda och deras ansvar. De anställda måste bli identifierade som organisationens 

ambassadörer i alla situationer. Att förmedla ett samspel som behandlar den interna och den 

externa delen av organisationen, blir anställdas uppgift.
58 Naturligtvis blir de yttre faktorerna av 

betydelse, som t.ex. konkurrens, men organisationens interna del blir av betydelse för att försäkra 

ett sammanhang och en säker leverans.
59

 

 

Relevans för studien 

Ett avsändarperspektiv tydliggör partiet och partiledaren, medan mottagarperspektivet 

förespråkas av väljarna. Det är därmed väljarnas uppgift att uppfatta avsändarperspektivet till 

fysiken av partiledaren och tolka dennes ståndpunkter och värderingar. Partiledarens Personal 

Branding förstärks också av partiernas anställda som är en del av partiet och dess 

marknadsföring. En kombination mellan väljarnas tolkningar och partiernas arbete ska på bästa 

sätt stämma överens för att åstadkomma röster. 
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3.2 ”A brand personality framework” enligt Jennifer Aaker  

Jennifer Aaker förklarar en uppsättning av mänskliga faktorer som hjälper till att forma ett 

varumärke. Konsumenter kan då på ett enklare sätt relatera till produkten genom att känna igen 

sig i marknadsföringen. En struktur av varumärkes personligheter har utformats enligt följande 

modell.
60

 

 

 
 
Figur 2, A brand personality framework

61
 

En modell som strukturerar upp varumärkets personligheter för att tilltala konsumenterna 

 

Uppriktighet, förtjusning, kompetens, förfining och vresighet är de variablerna som styr ett 

varumärkes personlighet. Även om deras inriktning är specifik och avser en del av personligheten 

finns undergrupper som mer detaljerat beskriver varumärkets utmärkande personlighet. 

Undergrupperna används för att på ett enklare sätt identifiera och bestämma vad som tilltalar 

konsumenterna. Kompetens befinner sig i mitten av de övriga variablerna och anses därmed ha en 

central betydelse i Jennifer Aakers modell.  

 

Uppfattningen av människors personliga egenskaper är att dra slutsats av individens beteende, 

attityd och förhoppning. Innebörden av varumärkets personlighet är de egenskaper som tas upp i 

Jennifer Aakers modell förbinder samtidigt konsumenten med varumärket. Jennifer Aaker menar 

att personliga egenskaper har blivit associationer med varumärket. Personliga egenskaper av 

människornas association med varumärket är transformerad direkt till varumärket.
 62
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3.3 Personal Branding enligt Peter Montoya 

Montoya menar att Personal Branding är en process som paketerar dina talanger, personlighet och 

din unika egenskaper till en stark identitet som gör att du särskiljer dig från dina konkurrenter. 

Vidare menar han att Personal Branding är ett av de starkaste och framgångsrikaste verktyg som 

skådats. För att Personal Branding är en naturlig aspekt som handlar om hur människor uppfattar 

varandra. 
63

   

 

Personal Branding handlar till stor del om påverkan. Att påverka utgår från tre ståndpunkter vilka 

är begrundande i andras uppfattningar om varandra. Alla tre ståndpunkterna ses som grunderna 

för att kunna påverka. Att uppfattas som olik andra är väldigt viktigt i Personal Branding. Om 

man inte anses vara olik betraktas man vara en efterföljare. Personal Branding betonar att bidra 

med något nytt och originellt bör vara utmärkande för att skapa ett starkt Personal Branding. För 

att locka till sig nya beundrare som inte känner en personligen, vill man framstå som överlägset 

bäst i det man gör. Detta ger intryck av en ledare som har en tro på sig själv och på det han/hon 

gör är överlägset andra. Personal Brand måste förespråka den sanning som personen framför. 

Äkthet betonas för att framstå som en tydlig ledare som står för varje företeelse. 
64

 

 

När människor vill marknadsföra sig själva formas ett budskap som tyder ”Det här är vad jag 

erbjuder och så här mycket kostar det”. Montoya antyder att dessa marknadsföringsstrategier 

ignoreras av människor mer ofta, eftersom det man säljer är i liknelse med vad andra människor 

säljer. Det poängteras att människors beslut påverkas dels av hjärnan, dvs det intellektuella, och 

dels genom hjärtat, dvs det emotionella, för att i slutet attrahera båda sidorna. För att bearbeta 

Personal Branding till det bättre, bör följande riktlinjer beaktas:
65

   

 

Uppmärksamhet – Få människor att uppmärksamma ens Personal Branding. Att inte skapa 

uppmärksamhet betyder att många människor inte vet om människans existens.  
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Samhörighet - Ett viktigt begrepp som är kritiskt avgörande för att människor ska fatta tycke om 

en. Personal Branding måste ständigt visa på samma stil och image för att samhörighet ska tas 

emot. 

 

Förståelse - När förhoppningsvis bra uppmärksamhet har tagits emot vill Personal Branding 

angripa både det intellektuella och emotionella hos människor genom förståelse. Kombination 

mellan dessa parter ska förhoppningsvis ge kunder förståelse för att rätt beslut ska kunna tas.  

 

Värde – Till slut formas ett värde och slutligen avgör konsumenterna ”Den här personen erbjuder 

något av värde för mig och jag vill ha det” 

   

Relevans för studien 

Politiska ledare strävar efter att lämna ett gott intryck hos väljarna genom ett antal olika 

presentationer så som till exempel i media. För att skilja sig från sina konkurrenter och därmed 

erbjuda ett bra alternativ för väljarna måste en stark identitet formas. Politikers exponering måste 

dock ske i ett sammanhang för att därmed påverka väljarnas uppfattning. Då politiken präglas av 

uppfattningen den politiska ledaren har, är kompetens, äkthet och skiljaktighet faktorer som är av 

betydelse för väljarna.  

3.4 Personligt varumärke enlig Isabelle Werner Runebjörk 

Runebjörk menar att ett starkt personligt varumärke handlar om dina kärnvärden. När ett starkt 

personligt varumärke utvecklas är det av betydelse att analysera vad person i fråga verkligen står 

för. Reflektion av ens egna handlingar bör sättas i fokus från första steg, inse vad man gör varje 

dag och vilka val som är grunden till individens beteende. Betoningen läggs därför på att bygga 

värderingsanalysen på verkliga val och handlingar samt reflektera över varför man väljer att göra 

på ett visst sätt. För att lyckas som ett starkt personligt varumärke bör ord och handlingar stämma 

överens, mestadels för att undvika förvirring, frustration och missmod. Samtidigt som ens 

handlingar står överens med orden måste man känna sig själv, det vill säga vilka drivkrafter man 

har samt vilka värderingar man står för.  Förtroende anses vara ett begrepp som direkt är 

begripligt med våra känslor, vi vet vad förtroende innebär vilka vi har förtroende för. Samtidigt är 
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det svårt att klassificera eller definiera. 
66

 

 

Expertkunskap är nödvändigt för att få förtroende. Människor anser överlag att experter med 

kompetenser förtroendeingivande arbeten är till stor hjälp för människor att fatta beslut. En 

kompetent politiker som är väldigt påläst i sin fråga och forskat mer än sina konkurrenter får 

givetvis bättre förtroende för väljarna.
67

  

 

Den politiska ledaren för partiet och för väljarna måste vara tydlig med vem partiledaren är, och 

måste förhålla sig till de visioner samt budskap som denne vill förmedla.
68

  Valen som 

partiledarna gör styrs först och främst av deras egna preferenser, sedan av situationen och 

målgruppen. Hur ska partiledaren visa var denne står för och vem han/hon är? Alla val som att 

välja skor, kläder, frisyr eller hur makeupen är gjord påverkar det personliga varumärket. De 

attribut som partiledarna väljer skickar sedan ut signaler till väljarna om vad han/hon värderar 

och prioriterar.
 69 

Alla val och ställningstagande en partiledare gör, ligger dennes kärnvärden och värderingar till 

grund. Det måste finnas en tydlig koppling mellan partiledarens budskap och värderingar för att 

kunna vara trovärdig.  Kan man inte göra denna koppling, kan man inte heller företräda det egna 

partiet på ett bra sätt.
70

 I alla situationer partiledarna befinner sig i ska deras kärnvärden och 

formuleringarna av grundvalen fungera som beslutsunderlag. Det är svårt att veta vilka uppdrag 

som man avstå från eller inte, hur ska man prioritera? Genom att handla på ett konsekvent sätt 

som reflekterar de värden partiledaren står för på ett tydligt sätt så underhåller och bygger man 

sitt personliga varumärke. Politiker behöver ha balans mellan sin familj, vänner och den 

professionella verksamhet och deras handlingsplan måste vara fokuserad. Det Runebjörk menar 

är att politiker måste fokusera på sådana aktiviteter som ger störst bidrag till omvärlden och störst 

utväxling för partiledaren och partiet. De aktiviteter som gör partiledaren synlig för sina väljare 

bör prioriteras och det Runebjörk tar upp, hon menar att finna många annorlunda och kreativa sätt 

att möta sina väljare. Politiska ledare med stort förtroende på senare tid visat att samhörighet och 
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öppenhet allt viktigare för väljarna. Varumärkesbyggande handlar om att skapa ett välkänt namn 

samtidigt som det ska kopplas ihop det med ett positivt värde.
 71 

 

3.5 Teoretisk referensram 

 

Teori 

Operationalisering för 

den kvalitativa 

undersökningen  

Operationalisering 

för den kvantitativa 

undersökningen 

 

Variabler  

Brand Equity   Väljarnas uppfattning 

om partiledarnas 

varumärkesvärde 

Associationer, 

lojalitet 

Varumärkesidentite

t enligt Aaker 

Hur Riksdagspartierna 

skapar fördelar i att 

marknadsföra den egna 

partiet 

 Värderingar, 

budskap 

Varumärkesidentite

t enligt Kapferer 

Riksdagspartiernas 

uppfattning om 

partiledarens 

avsändarperspektiv   

Hur väljarna uppfattar 

riksdagspartiernas 

avsändarperspektiv 

Utseende, 

personlighet 

Personal Branding 

enligt Runebjörk 

Riksdagspartiernas 

uppfattning om den 

egna partiledaren 

Väljarnas uppfattning 

om partiledarnas 

Personal Branding 

Stil, förtroende 

Personal Branding 

enligt Montoya  

Riksdagspartiernas 

uppfattning om den 

egna partiledaren 

Väljarnas uppfattning 

om partiledarnas  

Personal Branding 

Unika egenskaper, 

särskilja sig från sina 

konkurrenter 

A personality 

framework  

 Väljarnas uppfattning 

om partiledarnas  

egenskaper 

Kompetens 

 

Tabell 1, Teoretisk referensram. Egen illustration. Tabellen påvisar hur teorierna och de utvalda 

variablerna är operationaliserade på både den kvantitativa och kvalitativa undersökningen 
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3.6 Teoretiskt syntes 

 
 
 

 

Figur 3: Teoretisk syntes. Egen illustration. Modellen ger en överblick på hur partiledarnas 

Personal Branding är ihopkopplat med teorierna och den empiriska undersökningen.  
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4. Empiri 

 

Detta kapitel kommer att redogöra för den data som samlats in vid intervjuer och 

enkätundersökningen.  

 

4.1 Presentation av riksdagspartierna 

4.1.1. Centerpartiet ungdomsförbund 

1913 blev startskottet för Bondeförbundet, som då ansågs vara ett nationalistiskt och 

protektionistiskt parti. Som namnet yttrar var Bondeförbundet ett parti som främst vände sig till 

jordbrukarna och deras rättigheter. Därefter minskade jordbruket i Sverige kraftigt och 1957 

ändrades namnet till Centerpartiet. Partiet blev då mer engagerat i miljöfrågor och var 

motståndare till kärnkraften. Partiets kännetecken de senaste två decennier är det överskridande 

samarbetet med både Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. 1991 blev Maud Olofsson 

partiledare för Centerpartiet, vilket har inneburit ett närmare samarbete med de borgerliga 

partierna.  Centerpartiet benämner sin ideologi idag för ekohumanism, vars innebörd är en 

blandning av humanismens ”respekt för människovärdet och tro på varje människas 

möjligheter
72

” och ekologins ”insikter om de villkor naturen ger
73

” Centerpartiet ingår sedan 

2006  i en allians med de borgliga partierna. 
74

 

4.1.2 Folkpartiet liberalerna 

1934 grundades Folkpartiet, även om historien påvisar att det har funnits liknande tankar redan 

1902 under namnet Frisinnade Landsföreningen. En sammanslagning av liberala partier och ett 

par mindre grupper möjliggjorde föreningen för Folkpartiet 1934. De liberala tankarna som 

partiet förde med sig skapade grund för liberala tryckfrihetsförordningen som antogs 1949. 1990 

utökade Folkpartiet sitt namn till Folkpartiet liberalerna. Lars Leijonborg blev partiledare 1997 

och vann valet tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Partiets 

inriktning rör mestadels frågor gällande jämställdhet, invandring och utbildning. Folkpartiet 

liberalerna är sedan valet allians med de borgliga partierna allians med de borgerliga partierna 
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och har Jan Björklund som partiledare. Han är även Sveriges skolminister.
75

  

4.1.3 Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna grundades 1964 under namnet Kristen Demokratisk Samling. Alf Svensson 

blev partiledare 1973 och höll den posten ända fram till 2004. Den största framgången i partiets 

historia inträffade 1991 då partiet fick 7.1 % av medborgarnas röster. Sedan 1996 heter partiet 

endast Kristdemokraterna. Partiets fokus ligger på etikens/moralens betydelse för ett gott 

samhälle. Partiet ingår sedan valet 2006 i allians med de resterande borgerliga partierna. Den nya 

partiledaren heter Göran Hägglund som valdes till partiledare sedan 2004. 
76

 

4.1.4 Miljöpartiet de gröna 

Miljöpartiet de gröna bildades officiellt 1981, men har haft ett tidigare fäste i Haninge under 

namnet Miljöpartiet Haninge. Formandet av Miljöpartiet blev svar på en protest mot hantering av 

kärnkraftverken. Istället för att ha en partiledare består Miljöpartiet de grönas ledarstab av två 

språkrör, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. Partiet strävar efter ”en grön vision om ett 

radikalt annorlunda samhälle än dagens
77

” Syftet är inte bara att nå dessa mål i Sverige, utan 

också i resten av världen. Från början var Miljöpartiet ett blockneutralt parti, men har under de 

senare åren allt mer börjat samarbeta med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, valet 2006 

bildar de en oppositionsregering tillsammans.
 78

  

4.1.5 Nya Moderaterna 

1904 blev startskottet för grundandet av ett nytt parti som till en början fick namnet Allmänna 

valmansförbundet. Upptakten av partiets kännetecknades av konservativa tankar och 

nationalistiska åsikter. Partiets namn ändrades av Högerns Riksorganisation från Allmänna 

Valmansförbundet till Högerpartiet, Moderata Samlingspartiet och heter idag Nya Moderaterna. 

Nya moderaternas ideologi består av en konservativ samhällssyn och liberala idéer. Det 

internationella samarbetet med övriga världen står som en viktig beståndsdel för moderaterna. 

Till exempel företrädde partiet 1961 Sverige i dåvarande EU och EEC. Nya Moderaterna bildade 
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2004 en allians med Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Alliansen förespråkar politik för 

frihet, ekonomisk tillväxt, minskad arbetslöshet och en fungerande välfärd. 2006 vann alliansen 

valet och bildar sedan dess regering.
79

  

4.1.6 Socialdemokraterna arbetarpartiet 

Socialdemokratiska arbetarpartiet bildades 1889. Redan då kämpade partiet för arbetarnas 

intressen. Partiets målgrupp har ända sedan början varit medelklassen, därmed har ett stort 

väljarstöd bevarats genom historien. Partiet har tack vare samförstånd med storföretagen 

dominerat och har historiskt sett haft inflytande över utvecklingen av det svenska samhället. 1917 

tog Socialdemokraterna för första gången plats i regeringen, en koalitionsregering tillsammans 

med det liberala samlingspartiet. Lite senare blev begreppet ”folkhemmet” partiets slagord, som 

fokuserade på en skattefinansierad välfärd. De höga skatterna som partiet tar ställning för, ska 

därmed utplåna de ekonomiska skillnaderna i samhället. Mona Sahlin blev vald som partiets 

första kvinnliga partiledare den 17 mars 2007. Idag bildar Socialdemokraterna en rödgrön allians 

med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
80

 

4.1.7 Vänsterpartiet 

Partiet bildades 1917 under namnet Sveriges Socialdemokraternas Vänsterparti som tidigare var 

en del av Socialdemokraterna. 1921 byter partiet namn till Sveriges kommunistiska parti. Partiet 

har sedan dess utvecklats och idag är de viktigaste frågorna är Sjukvården, Skolan, 

Sysselsättningen, äldreomsorgen och miljön. Sedan 1990 heter partiet endast vänsterpartiet, då 

man valt att tagit bort det dåvarande namnet kommunisterna. I dagens partiprogram står 

Socialismen som partiets ideologiska bas. Gudrun Schyman var en bidragande orsak till att 

partiets bästa resultat i valet 1998 blev 12% av medborgarnas röster. Idag bildar Vänsterpartiet 

tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet en rödgrön allians och har Lars Ohly som 

partiledare. 
81

 

4.2 Sammanställning av intervjuerna 

Nedan kommer de kvalitativa intervjuerna för de olika riksdagspartierna presenteras. Intervjuerna 
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kommer inte återges i sin helhet. Det fullständiga materialet återfinns under bilagor. 

Genomgående kommer endast partinamnet skrivas ut i intervjusammanställningen i intervjuarens 

namn känns inte relevant för studien, då de ska representerar det egna partiets synsätt, 

tankegångar och filosofi.  

4.2.1 Centerpartiet  

Centerpartiet anser det egna partiet vara ett framtidsinriktat parti och beskriver det med 

tydliga paradord som "grön liberalt" och "frihhetligt varmt". Partiet förtydligar dessutom att de 

inte vill bli förknippat med ord som motsägelse. Partiets varumärke beskrivs med det gamla 

yttrycket "man lever som man lär " och vidare läggs det till att man ska göra det med "öppenhet i 

ord och gärning". De försöker ständigt att stärka det egna varumärket och menar på att budskapet 

är viktigt för att trovärdigheten och värderingarna ska bibehållas intakta. Varumärkes yta kan 

partiet göra mycket åt, men styrningen kontrolleras via olika signaler för att bibehålla bilden hur 

partiet vill bli uppfattat av väljarna. De poängterar även att de både är miljömärkta och 

miljöcertifierade om man så vill.   

Positionering för centern handlar om att ha en egen linje. Partiet anser sig själva vara mer liberala 

än vad Folkpartiet och mer miljövänliga än Miljöpartiet. Polariseringen gör det tydligare mellan 

alliansen och vänstern. Centerpartiet anser att det är nödvändigt ont att placera sig i en vänster 

och höger axel, då det är så den politiska världen ser ut. Även om det inte sticker under stolen 

med att de gärna skulle ha en annan typ av mätaxel, med centralstyrning och mer direktiv 

uppifrån. Där man väger in begrepp som frihet och auktoritet, då de själva ser sig som ett parti 

med frihetliga.  

Personal Branding anser Centerpartiet vara ett relevant ämne som är rätt i tiden och därmed 

mycket viktigt för det egna partiet. Personvalskampanjer handlar till stor del om att koppla ihop 

personer med det egna budskapet. Fokusen på personer ökar inom politiken och kontakten med 

väljarna blir mer och mer personifierad, vilket självklart både är på gott och ont. I grund och 

botten handlar det till stor del om partiets trovärdighet gentemot väljaren. Kopplingen till USA 

menar Centerpartiet i första hand bero på deras valsystem, där man väljer personen före det egna 

partiet.   
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Centerpartiet beskriver den egna partiledaren Maud Olofsson som en modig och kraftfull kvinna, 

där motsatserna feg och odemokratisk inte finns med bland paradorden. För att skapa förtroende 

hos väljarna handlar det om att bygga och lyfta fram personligheter som partiledaren innehar och 

inte försöka göra om eller förändra. Attribut som partiet vill lyfta fram i Maud Olofsson är hur 

modig, spännande och framtidsinriktad hon faktiskt är. Det egna partiet menar att det blir ett stort 

fokus på Maud Olofsson som ledare, då partiet har en kvinnlig partiledare mot många andra 

partier som innehar manliga. Partiet marknadsför Maud Olofsson som en ledare, som i många fall 

kan särskilja sig från de andra partiledarna, då hon som kvinna sticker ut, väcker känslor och 

utmanar. Avslutningsvis menar Centerpartiet på att hon utan tvekan är den modigaste av alla 

partiledarna.
82

  

4.2.2 Folkpartiet  

Folkpartiet beskriver det egna partiet med begrepp som individuell frihet, tolerans och 

marknadsekonomi. Däremot vill de inte bli förknippade med ord som intolerans och kollektiv 

framför individen. Partiet försöker i första hand stärka det egna varumärke genom att ta fast på 

vissa specifika politiska sakfrågor. De menar även på vikten av att arbeta med symboler är 

viktigt, t.ex. är blåklinten Folkpartiets symbol, något som folket känner igen, finner trygghet i och 

per automatik ska koppla ihop med partiet. Folkpartiet ser sig själva som ett borgligt mitten parti 

och tror även att folket uppfattar dem likadant. Även om de anser att alla partierna idag slåss om 

mitten positionen. 

Folkpartiet menar på vikten att vara medveten om Personal Branding, då det spelar en mycket 

viktig roll. Partiet drar en parallell till ett tidigare seminarium/text, där det diskuterades att 

publiken i större utsträckning kommer ihåg attribut som klädsel, dialekt, utstrålning istället för 

det talade order. Något som de anser vara både skrämmande och fascinerande. Det som bevisar 

att Personal Branding är viktigare än någonsin, då det skapar en kanal för vidare dialog. Det är av 

största vikt att partiet har en bra och väl fungerande kommunikation med egna och framtida 

väljare. Gruppen unga är den del av väljarna partiet upplever som svåra att nå, där gäller det att 

finna andra vägar för att skapa vidare dialog.  
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Jan Björklund beskrivs som en man med starkt och tydligt ledarskap, där motsatsen inte har något 

utrymme. Folkpartiet anser att den personliga stilen vara något som är mycket viktigt för alla 

ledare, därmed även den egna partiledaren. Det är viktigt att hitta en personlig stil både vad det 

gäller kläder och utseende, då den ska kännas bekvämt för den egna personen. Jan Björlund 

beskrivs ha ”en mer traditionell stil och det passar honom, han skulle inte känna sig bekväm i 

något annat” Partiledaren är ofantlig viktig ”det är han eller hon som personifierar partiet i hög 

utsträckning på nationell nivå”. Folkpartiet drar paralleller till Brasiliens strikta personvalsystem, 

där ideologin är mindre viktig än den egna personen. Även om det inte går att jämföra med 

Sveriges partisystem, så menar de att tendenser finns att gå åt de hållet även i Sverige. Vidare 

menar de på att USA har lyckats bättre än vad Sverige gjort när det handlar om närma sig och tala 

till väljare, kampanjmetoder och dialogmetoder. Däremot måste man komma ihåg att de politiska 

systemen är otroligt olika varandra.
83

  

4.2.3 Kristdemokraterna  

Kristdemokraterna beskriver det egna partiet som ett folkligt medlemsparti med väldigt mycket 

idealism. I politiska termer en rad ord som humanism, kristen etik, humanism, människovärde, 

ideologiska kodord, broderskap och familj. Med ett fokus på välfärdsamhället, där trygghet, 

medmänsklighet och mänskligt skydd spelar in. Kristdemokraterna vill inte förknippa sig med 

begrepp som socialister, liberala, konservativa, storstadsparti samt ett parti som inte unga röstar 

på. För Kristdemokraterna handlar varumärket om vad väljarna ska förknippa partiet med. 

Genom att göra undersökningar i frågor rörande olika värdeord, så som trygghet etc. så försöker 

man ständigt att förbättra varumärket och de som varit mindre bra och vända till något positivt.  

Kristdemokraterna anser det relevant att positionerar sig, då alla andra partier positionerar sig i en 

vänster höger skala. De anser sig själva befinna sig i mitten på en vänster och högerskala. 

Däremot strävar partiet egentligen inte efter att positionera sig och framhåller att väljarna ibland 

upplever partiet mer höger än vad de själva anser. Poängterar även att de inte är liberala som de 

tre andra regerande partierna.  

 

Kristdemokraterna menar att Personal Branding är viktigt och att det i grund och botten handlar 

om att bygga upp en image runt en person, en bild som ska påvisa vem personen är och vad den 
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står för.  Vidare menar de att negativ Personal Branding är fejkning. Att Personal Branding är 

viktigt har de redan framhållit, men hur långt utvecklingen har gått har partiet inte i dagsläget 

någon uppfattning om. 

 

Kristdemokraterna beskriver Göran Hägglund som en partiledare med starkt ledaregenskap, 

handlingsinriktad och demokratisk. Däremot är han inte en tråkig person som lägger sig. Kan 

beskrivas enligt följande om man så önskar: ”Som person är han vanlig kille, han är lite 

kläddsnobb”. Vidare menar Kristdemokraterna att den strategiska marknadsföringen av partiet 

inte är vidare bra, de erbjuder istället väljarna vad de vill ha. De försöker även lyfta fram Göran 

Hägglunds starka sidor och vad han gjort både som minister och partiledare, så som 

vårdreformen, vårdnadsbidrag och fastighetsskatten. På detta sätt menar partiet att de tydligt 

påvisar att han är handlingskraftig. Generellt menar de på att det är viktigt med partiledarens 

utseende och stil. Göran Hägglund är själv modeintresserad och väljer själv de kläder som ska 

bäras, något som i alla sammanhang inte alltid är positivt. Kristdemokraterna marknadsför sin 

partiledare för att skapa förtroende hos väljare på två sätt, så som minister och partiledare. Som 

minister försöker partiet få medierna att skriva om det som är genomfört. Som partiledare är han 

däremot en del av hela partiets marknadsföring, där han är ansiktet och talespersonen utåt mot 

väljarna. Mycket av partiets egen marknadsföring tidigare handlade om Alf Svensson, som 

partiledare var mer populär än partiet, vilket påvisar att partiledarens roll till stor del spelar in. I 

dagsläget är inte Göran Hägglunds roll lika stark som den tidigare partiledarens, men trots det 

skapas en klar bild av Kristdemokraterna.
84

  

 

4.2.4 Miljöpartiet 

Miljöpartiet beskriver det egna partiet som kaxigt, modigt, påläst och glatt. Däremot vill de inte 

bli förknippade med att Miljöpartiet i någon form skulle vara ett bakåtsträvande parti. De 

försöker ständigt stärka sitt varumärke genom att försöka sudda ut stämpeln som ett ”en 

frågeparti”. De försöker hela tiden bredda sig, dels för att stärka varumärket och dels för att 

miljöpartiet är mer än just klimat. Man kan tala i termer som ”Få fler väljare, Större möjligheter” 

Miljöpartiet marknadsför partiet genom den egna politiken. Förtroende siffrorna är väldigt höga 

och det beror till stor del på dess kompetens, och det är även så Miljöpartiet själva vill framställa 
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sitt parti. Partiet ser sig själva ha bra med idéer för framtiden och vill få folk att förstå att 

miljöpartiet är den rätta vägen. Miljöpartiet ser det som ointressant att applicera dem på en 

vänster och högerskala. Partiet ser sig istället som ett alternativ mellan vänster och höger, då de 

anser sig vara en sorts liberal blandning. Trots att partiet har ett rödgrönt samarbete så är partiet 

inte mindre höger än vad det har varit förut. De beskriver det enligt följande: ”Vi är Miljöpartiet 

gröna. Det är vår politik som är viktigast inte var vi står på skalan. Det är många som vill 

placera oss i skalan för att folk ska få det lättare. Vi tycker inte det är relevant men det är klart 

att många gör det.” 

 

Miljöpartiet upplever begreppet Personal Branding som någonting utanför partiorganisationen, då 

det känns väldigt reklamigt. Men partiet tror ändå att det är ett relevant ämne som ligger rätt i 

tiden, då det är partiledaren/ språkrören som blir ett personligt varumärke och inte hela partiet.  

 
Miljöpartiet har som många säkert är medvetna om två språkrör, Maria Wetterstrand och Peter 

Eriksson. De beskrivs av partiet som kaxiga, modiga, pålästa, kompetenta och glada. Maria 

Wetterstrand väcker mest känslor eftersom hon är kvinna inom både politiken och partiet. Partiet 

lyfter inte fram några fysiska attribut för att marknadsföra de egna språkrören, Maria 

Wetterstrand och Peter Eriksson har redan sina egna varumärken. Miljöpartiet ser språkrören 

kompetens framför utseende. Partiet stylar inte språkrören, deras gemensamma stil är att de går i 

snygga kavajer och framställs därigenom som moderna. De beskriver de enligt följande: ”Vi har 

inte tvingat de till någon förändring, däremot presenterar de inte skäggiga och barfota” 

Miljöpartiet marknadsför språkrören till reklam, men sedan är det upp till dem själva föra en 

vidare diskussion med folket. Partiet lyfter fram språkrörens personligheter, då de innehar olika 

kompetenser. Man kan förtydliga det med att språkrören används mer i syfte att främja 

miljöpartiets politik än utseende. Partiet menar att Peter Eriksson tilltalar medelsålders kvinnor i 

50 + och uppåt, medan Maria Wetterstrand i större utsträckning verkar tilltala yngre människor 

och inte lika många män. Kanske kan de bero på det faktum att hon kan upplevas som ett hot, då 

hon faktiskt är ung påläst kvinna inom politiken. Miljöpartiet anser att det varit viktigt för många 

riksdagspartier att partiledaren har framställs som en riktig ledare, speciellt för de fackbärande 

partierna. Det egna partiet har dock inte haft lika lätt då de till skillnad från de andra 

riksdagspartierna har språkrör. De är först på senare år som man frångått synsättet att partiet är 

viktigare. Vi ser som många andra att språkrörens arbete spiller av, något som sannolikt kommer 
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bli allt viktigare i framtiden. 
85 

 

4.2.5 Nya Moderaterna 

Nya moderaterna ser sig själva som ett lyssnande, öppet, ansvarstagande och drivande parti. 

Däremot vill de inte beskrivas som ett ansvarslöst etablissemang med maktfullkomlighet, där 

oförmågan att fatta beslut ligger nära till hands. Moderaterna menar att det egna varumärket 

handlar om det politiska budskapet av själva kommunikationen. Förnyelsen av Moderaterna som 

parti startade 2003 när Fredrik Reinfeldt tillträde som partiledare. Där lades den politiska 

grunden, för att sedan lättare kunna fokusera på kommunikationen. Det arbetades bl.a. fram en 

nya finanspolitik och arbetspolitik med den bakgrunden. Vidare menar Nya Moderaterna att ”Det 

är en utmaning att förändra människornas uppfattningar eftersom man har en uppfattning om 

moderaterna o socialdemokraterna”. Vill man göra förändringen måste man göra förändringen 

på allvar och ändra från grunden”.  Nya Moderaterna vill att människor ser deras parti som det 

mest öppna, där svaren på frågor kring samhällsproblemen finns. De viktigaste är att massan är 

intresserade och nyfikna på deras parti. Partiet anser inte längre att den typiska vänster och höger 

skalan är given, då alla partier mer eller mindre rör sig mot mitten. Den klassiska skalan är 

uppbruten och de ser istället tydliga tendenser till att byta väljare med både Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna. Det handlar mer och mer om hur de olika partierna ser på specifika 

sakfrågor.  

 

Begreppet Personal Branding ser de som ett intressant ämne, som de flesta mer eller mindre 

arbetar med i dagens samhälle. Ett relevant ämne som är rätt i tiden, det blir allt viktigare och 

viktigare för samhället. Vidare anser de att ”alla människor som vill vara förtroendevalda måste 

skapa förtroende, och genom att bygga förtroende måste man ha ett varumärke som människor 

känner igen”. Då partiet bärs av de förtroendevalda och personifierade.  

 

Nya Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt beskrivs som lyssnande, lugn, ansvarsfull och 

beslutskraftig. Däremot anser de honom inte vara instängd, ointresserad, maktfullkomlig. Attribut 

som partiet vill lyfta fram med Fredrik Reinfeldt är framförallt hans lyssnande och öppna 
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ledarstil. Själva uppfattar de den egna partiledaren som en person som sprider ett lugn i varje 

sammanhang och människor som arbetar kring honom känner trygghet och ansvarstagande. Nya 

Moderaterna lyfter fram att det är viktigt att Fredrik Reinfeldt syns i rätt sammanhang, tar ansvar 

och är tydlig med vad partiet anser. Vidare framhåller de att även om partiledare genom tiderna 

har haft olika ledarstilar, så handlar det i grund och botten om att ha redskapen och 

förutsättningarna att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Nya Moderaterna är inte 

säkra på att de anser att partiledarens roll har blivit viktigare med tiden, då tidigare partiledare 

som Socialdemokraternas Olof Palme var enormt stor för det egna partiet. Däremot tror de att det 

mediala fokusen inriktar sig mer på partiledarna än förr, då metoder, teknik och media har varit 

under stor förändring de senaste årtiondena. Slutligen tror partiet att Fredrik Reinfeldt tilltalar 

personer i alla åldrar, även om de är medvetna att de har starkast band till medelålders och äldre 

människor i samhället. Nya moderaterna anser sig dock vara ett parti som tilltalar hela den breda 

medelklassen.
86

 

4.2.6 Socialdemokraterna 

 

Socialdemokraterna beskriver det egna partiet som solidariskt, behandla alla lika utan att göra 

skillnader. Däremot vill de ej bli förknippade med ord som odemokratisk, rasistiskt och 

förtryckande. Partiet anser sig förr stått någon mer mot mitten än vad man uppfattar sig idag, då 

man istället drar sig mot vänstern.  

 

Personal Branding anser Socialdemokraterna bli allt viktigare i samhället, samtidigt som partiet 

inte kan ge några konkreta vinklingar hur de egentligen menar utan nöjer sig med en vag 

beskrivning som ”Jag har hört begreppet” 

 

Den egna partiledaren beskriver Socialdemokraterna som kvinnlig förnyelse för partiet, där 

feminismen får en tydligare roll. Det är viktigt att framhålla att Mona Sahlin är den första  

kvinnliga partiledaren i Socialdemokraternas historia. Därmed står hon för ett nytt och 

annorlunda ledarskap,  där de beskriver det enligt följande: ”Göran Persson blev tillslut  för 

mycket stark gubbe”. Genom att låta andra växa kring Mona Sahlin, så skapas det utrymme runt 

henne. Generellt anser Socialdemokraterna att utseende, stil och image tyvärr är viktigt och 
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kommer att betyda ännu mer i framtiden. Där har även massmedia en betydande roll. Kanske 

behöver man i framtiden inte vara bländande vacker, men man måste inneha utstrålning för att 

karismera. Marknadsföringen lanseras på Mona Sahlins egen personlighet menar partiet, då de 

vill visa upp ”Hur ordentlig tjej hon faktisk är”. Vidare vill de framhålla och lansera partiledarens 

andra egenskaper som hennes mångåriga erfarenhet och förmågan att kompromissa med de två 

andra i oppositionen. Socialdemokraterna är inte längre störst, bäst och vackrast, därmed är Mona 

Sahlins uppdrag som partiledaren annorlunda än vad tidigare partiledare stått inför. 

Marknadsföringen av partiledarna har förändrats de senaste decennierna, förr var det de stora 

debatterna som avgjorde, allt tog längre tid och den egna personen var mer anonym. Idag är 

partiledaren mer offentliga, kontakterna är närmare och snabbare. Unga är framförallt den 

målgrupp som Socialdemokraterna anser sig tilltala.
87

  

 

4.2.7 Vänsterpartiet 

Om Vänsterpartiet skulle beskriva det egna partiet blir det med ord som solidaritet, arbete och 

internationalitet. Däremot vill de inte förknippas som ett rasistiskt och privatiserande parti. Partiet 

försöker stärka det egna varumärket genom både kampanjer och satsning på att skapa huvud- och 

sakfrågor. Genom att ha en tydlig linje stärker man per automatik det egna varumärket. Vidare 

anser Vänsterpartiet att det är mycket relevant att applicera sig i den vänster respektive 

högerskalan, då de själva är det parti i riksdagen som är mest vänsterställt. Däremot anser partiet 

inte att de som många andra partier går mot mitten, vilket blir en kontenta då för många frågor är 

lika. Frågor som är viktiga för det egna partiet är istället att företräda de svaga i samhället, alla 

ska få arbete och motarbeta invandrarfientligheten.  

 

Personal Branding eller Personligt Varumärke som Vänsterpartiet hellre använder, tror att de 

flesta människor inte vet vad begreppet innebär. Men avser att det kommer bli mer framträdande i 

framtiden, partiet har själva en specifik person som arbetar med just denna typ av frågor mot 

andra organisationer.  

 

Den egna partiledaren Lars Ohly anser att partiet kan beskrivas med ord som ”snäll, påläst och 
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lite osmart”, men däremot inte ”karismatisk”. Något som för en utomstående kan verka aningen 

motsägelsefullt. Attribut som Vänsterpartiet inte skulle vilja lyfta fram är partiledarens klädstil, 

då de önskar att Lars Ohly ”inte alltid hade jeansjacka i alla sammanhang” och skulle ”behöva 

gå en kurs i hur man blir en bättre rådgivare”. Vidare menar de på att det är svårt att vara 

partiledare, många gånger kanske man ”borde gå till toaletten så man hinner tänka”. De anser 

generellt att partiledarens utseende och stil gentemot väljarna är viktig, det borde kanske inte vara 

fallet, men så ser det ut i samhället idag. De anser att man ska vara ”snyggt normal klädd”, 

däremot inte för flott klädd så inte väljarna kan relatera till partiet. Marknadsföringen av 

partiledare menar Vänsterpartiet är svårt, då massmedia skriver det de finner intressant. De spelar 

ingen roll hur många pressmeddelande man skickar ut, det handlar i slutändan om hur bra talare 

och förebild man är gentemot partiet. När Gudrun Schyman var partiledare för Vänsterpartiet var 

det ett tag mycket skriverier, så det går i vågor vad massmedia producerar. Samtalet kommer in 

på Lars Ohly kontra Gudrun Schyman, där intervjuarens egna personliga åsikter framträder. Hon 

menar att könet har betydelse och det är svårt för Lars Ohly att efterträda en sådan framgångsrik 

och uppskattad partiledare som Gudrun Schyman, även om han har varit med ett antal år. Vidare 

blir intervjun aningen mer partivinklad igen och Vänsterpartiet menar att ”vi har valt att ha 

honom och tror på honom” och ”i nuläget är det den partiledaren vi har och ska ha i framtiden”. 

Avslutar med att förklara att i många debatter gör Lars Ohly verkligen bra ifrån sig, det handlar 

mycket om kläderna och vissa ogenomtänkta uttalanden, så som det när han påstod sig vara 

kommunist. Sådan får efterdyningar en lång tid framöver, där många anhängare vänder ryggen åt. 

Generellt anser Vänsterpartiet att det skett stora förändringar de senaste decennierna, då närheten 

är en annan via kommunikationer och social medier. Allt går mycket fortare, så visst har det skett 

stora förändringar inom den politiska världen. Partiet ser sig själva till större del tilltala gruppen 

mellan 35 till 50.
88

  

4.3 Sammanställning av enkätundersökning 

 

Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen. Under varje huvudfråga rör följande 

underfrågor: Partiledarens helhetsbedömning som varumärke för partiet, utseende, stil, konsten 

att tala, kompetens och förtroende, som illustreras i diagrammen. Slumpmässiga och 
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bekvämlighetsurvalet kommer att redovisas i diagramform och text. Hela resultatet återfinns dock 

i bilaga. Det deltog sammanlagt 73 respondenter i bekvämlighetsurvalet och 33 respondenter i det 

slumpmässiga urvalet. Dessa har i diagrammet gjorts om till procent för att få en tydligare bild av 

hur värdena står i förhållande till och mot varandra.  

 

Fråga1,  Hur uppfattar du partiledaren Maud Olofsson? 

 

Bekvämlighetsurvalet påvisar att majoriteten av respondenterna uppfattar Maud Olofsson som 

varken negativt eller positivt. Därefter har majoriteten uppfattat Maud Olofsson ganska positivt. 

Slumpmässiga urvalet påvisar att majoriteten uppfattar Maud Olofssons stil, konsten att tala och 

kompetens ganska positivt. Dock så har majoriteten av respondenterna uppfattat frågan, 

helhetsbedömningen, partiledare som varumärke för partiet som ganska negativt. Detta tyder på 

att undersökningarna skiljer sig. Slumpmässiga urvalet har några fler respondenter svarat ganska 

positivt till skillnad från bekvämlighetsurvalet.  
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Fråga 2, Hur uppfattar du partiledaren Jan Björklund? 

 

Bekvämlighetsurvalet påvisar att majoriteten har uppfattat Jan Björklund varken positivt eller 

negativt, därefter har respondenterna svarat ganska positivt. Det utmärkande är Björklunds stil 

och kompetens då större antal respondenter har svarat mer positivt än negativt. Slumpmässiga 

urvalet påvisar ett liknande resultat. Detta tyder på att bekvämlighetsurvalet och slumpmässiga 

urvalet stämmer överens. Det bör framhållas att det är ett fåtal respondenter som har en negativ 

uppfattning om Jan Björklund.  
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Fråga 3 Hur uppfattar du kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund? 

 

Bekvämlighetsurvalet påvisar att majoriteten har svarat varken negativt eller positivt, därefter har 

respondenterna svarat ganska positivt. Det utmärkande i respondenternas svar är Göran 

Hägglunds stil då 31 % uppfattat honom som ganska positivt.  Slumpmässiga urvalet påvisar att 

majoriteten uppfattar Hägglund varken negativt eller positivt, därefter har väljarna en ganska 

negativ uppfattning om Hägglunds utseende, kompetens och helhetsbedömning som partiledare 

för varumärken. Däremot uppfattas hans stil som den positiva uppfattningen.  Detta tyder på att 

bekvämlighetsurvalet och slumpmässiga urvalet skiljer sig i viss omfattning åt, men det är dock 

inga markanta skillnader.  
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Fråga 4, Hur uppfattar du Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand? 

 

Bekvämlighetsurvalet påvisar att majoriteten av respondenterna gav ett ganska positivt svar på 

hur man uppfattar Maria Wetterstrand. I variablerna förtroende och kompetens uppfattas Maria 

Wetterstrand med hela 47 %. Slumpmässiga urvalet påvisar att 33 % av respondenterna uppfattar 

Maria Wetterstrands kompetens positivt, därefter 43 % ganska positivt. På frågan om förtroende 

uppfattar 47 % av respondenterna som ganska positivt. Detta tyder på att Bekvämlighetsurvalet 

och slumpmässiga urvalet stämmer bra överens.   
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Fråga 5, Hur uppfattar du Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson? 

 

Bekvämlighetsurvalet påvisar att ca 50 % av respondenterna uppfattat Peter Eriksson varken 

negativ eller positivt på varje fråga. Respondenterna har haft en negativ uppfattning om Peter 

Erikssons stil. På frågan om kompetens och förtroende har dock fler respondenter haft en ganska 

positiv uppfattning. Slumpmässiga urvalet påvisar att majoriteten av respondenterna uppfattar 

Peter Eriksson stil ganska negativt. Detta tyder på att bekvämlighetsurvalet stämmer till viss del 

överens med slumpmässiga urvalet. Den utmärkande skillnaden är att fler respondenter uppfattar 

Peter Erikssons stil som mer negativt än i bekvämlighetsurvalet.  
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Fråga 6, Hur uppfattar du Nya moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt? 

Bekvämlighetsurvalet påvisar att majoriteten av respondenterna uppfattat Fredrik Reinfeldt som 

positiv i varje fråga. Förtroende och kompetens anses vara de variabler respondenterna tycker 

passar in bäst. Det finns inget negativt at märka i respondenternas val i bekvämlighetsurvalet. 

Slumpmässiga urvalet påvisar ett positivt svar från respondenternas sida. Detta tyder på att 

bekvämlighetsurvalet stämmer överens med det slumpmässiga urvalet.   
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Fråga 7, Hur uppfattar du Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin? 

 

Bekvämlighetsurvalet påvisar att majoriteten uppfattar Mona Sahlin övergripande varken negativt 

eller positivt. Därefter så uppfattar respondenterna hennes kompetens som ganska positivt. Mona 

Sahlins förtroende, och helhetsbedömning som varumärke för partiet har fler respondenter svarat 

åt negativ uppfattning. Slumpmässiga urvalet påvisar att Mona Sahlins kompetens och konsten att 

tala är ganska positivt. Detta tyder på att bekvämlighetsurvalet stämmer bra överens med det 

slumpmässiga urvalet.  
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Fråga 8, Hur uppfattar du Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly? 

 

Bekvämlighetsurvalet och slumpmässiga urvalet påvisar majoriteten av respondenterna har svarat 

varken negativt eller positivt. Därefter uppfattar respondenterna Lars Ohly ganska negativt. Det 

som är utmärkande för Lars Ohly är att på frågorna om helhetsbedömningen, partiledare som 

varumärke för partiet, stil och förtroende har flest respondenter svarat åt en negativ uppfattning. 

Detta tyder på att bekvämlighetsurvalet stämmer överens med det slumpmässiga urvalet. 
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Fråga 9, Vilka ord passar in på respektive partiledare/språkrör? 

 

Både bekvämlighetsurvalet och slumpmässiga urvalet uppfattar majoriteten av respondenterna 

Fredrik Reinfeldt som tydlig, har starkt ledarskap, kraftfull, handlingsinriktad och beslutskraftig. 

Respondenterna uppfattar Maria Wetterstrand som ansvarsfull, modig, för förnyelser och kaxig. 

Starkt ledarskap har ingen respondent uppfattat partiledarna Maud Olofsson, Peter Eriksson och 

Lars Ohly. Dock har respondenterna uppfattat Maud Olofsson och Lars Ohly som glad och Peter 

Eriksson uppfattas som kaxig. Björklund uppfattas som kaxig, handlingsinriktad och förnyelse. 

Några respondenter har uppfatta Hägglund som kaxig. Sahlin uppfattar respondenterna som 

mestadels modig och beslutskraftig.  
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5. Analys 

 

Syftet med kapitlet är att med hjälp av den teoretiska referensramen besvarar studiens syfte och 

frågeställningar 

 

 

5.1 Riksdagspartierna 

För att besvara frågeställningen ”Hur uppfattar riksdagspartierna den egna partiledarens 

Personal Branding”? används den teoretiska referensramen för att få veta svaren. Utifrån 

teorierna: Aakers varumärkesidentitet, Personal Branding enligt Montoya och Runebjörk, 

kommer denna frågeställning besvaras. 

 

Montoya anser att Personal Branding är en process som innehåller talang, personlighet och unika 

egenskaper som ska bidra till en stark identitet som vidare hjälper till att skilja sig från ens 

konkurrenter. Författarna har därmed ställt riksdagspartierna frågan vilka ord som skulle 

användas för att beskriva den egna partiledaren. Detta utfördes för att upptäcka partiledarens 

unika egenskaper.
89

  

 

Centerpartiet betonar att Maud Olofsson främst särskiljer sig då hon som kvinna, i ett 

mansdominerat yrke, väcker känslor och utmanar. Partiet beskriver Maud Olofsson som ”modig 

och kraftfull kvinna”. Kristdemokraternas Göran Hägglund beskrivs som en man med ”starka 

ledaregenskaper som är handlingsinriktad och demokratisk”. Jan Björklund beskrivs som en man 

med ett ”starkt och tydligt ledarskap”.  

 

Nya Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt beskrivs som ”lyssnande, lugn, ansvarsfull och 

beslutskraftig”. Miljöpartiets språkrör beskrivs som ”kaxiga, modiga, pålästa, kompetenta och 

glada”. Socialdemokraterna framför att Mona Sahlin är den första kvinnliga partiledaren i 

Socialdemokraternas historia som står för ett nytt och annorlunda ledarskap. Mona Sahlin 

beskrivs som kvinnlig ”förnyelse”. Lars Ohly beskrivs som ”snäll, påläst och lite osmart”.  

                                                
89 Montoya (2003) 
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Enligt Aakers varumärkesidentitet sänder företag ut signaler som kännetecknas av en identitet 

och image som vidare formar en bild av partiets varumärke. Aakers varumärkesidentitet kan delas 

upp i fyra centrala begrepp: Essens, kärnidentitet, utvidgade identitet och emotionella löften. Den 

utvidgade identiteten består av funktionella och emotionella löften som används för att skapa 

fördelar i marknadsföringen av produkt, person eller organisation.
90

 Författarna har därmed ställt 

frågan till riksdagspartierna hur de marknadsför den egna partiledare för att skapa förtroende, 

samt vilka attribut de vill lyfta fram för att marknadsföra den egna partiledaren.  

 

Centerpartiet försöker skapa förtroende hos väljarna genom att bygga upp och lyfta 

fram personligheter som Maud Olofsson innehar och inte försöka göra om eller förändra dessa. 

Attribut som partiet vill lyfta fram i Maud Olofsson är hur modig, spännande och framtidsinriktad 

hon är. Kristdemokraterna försöker också lyfta fram Göran Hägglunds starka sidor och vad han 

gjort som minister och partiledare, så som vårdreformen, vårdnadsbidrag och fastighetsskatten. 

På detta sätt menar partiet att de tydligt påvisar att han är handlingskraftig. Kristdemokraterna 

marknadsför sin partiledare för att skapa förtroende hos väljare på två sätt, så som minister och 

partiledare. Som minister försöker partiet få medierna att skriva om det som är genomfört. Som 

partiledare är han däremot en del av hela partiets marknadsföring, där han är ansiktet och 

talespersonen utåt mot väljaren.  

 

Aakers varumärkesidentitets modell uppger att både de emotionella löften och funktionella löften 

måste kombineras för att tilltala människornas olika behov. Partiernas funktionella löften avser 

politikernas politiska inriktning, medan de emotionella löften består av hur partiledarna framför 

de budskapen.
91

 Under senare tid har detta förtydligats. Därmed har författarna ställt frågan om 

det har skett förändringar med att marknadsföra partiledarna de senaste 15-30 åren.  

 

Miljöpartiet marknadsför språkrören till reklam, men sedan är det upp till dem själva föra en 

vidare diskussion med folket. Partiet lyfter fram språkrörens personligheter, då de innehar olika 
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kompetenser. Man kan förtydliga det med att språkrören används mer i syfte att främja 

miljöpartiets politik än utseende. 

 

Socialdemokraternas marknadsföring lanseras på Mona Sahlins egna personlighet menar partiet, 

då de vill visa upp ”Hur ordentlig tjej hon faktisk är”. Vidare vill de framhålla och lansera 

partiledarens andra egenskaper som hennes mångåriga erfarenhet och förmågan att kompromissa 

med två andra partier. Attribut som Moderaterna vill lyfta fram med Fredrik Reinfeldt är 

framförallt hans lyssnande och öppna ledarstil. Nya Moderaterna lyfter fram att det är viktigt att 

Fredrik Reinfeldt syns i rätt sammanhang, tar ansvar och är tydlig med vad partiet anser. 

 

Runebjörk menar att alla val partiledaren gör som att välja skor, kläder och frisyr påverkar 

Personal Branding. Runebjörk framhåller att Personal Branding styrs av partiledarnas egna 

preferenser. Alla val partiledarna gör påverkar och sänder ut signaler till väljarna. Författarna har 

därmed ställt frågorna om hur partiet uppfattar den egna partiledarens stil.
92

 

 

Kristdemokraterna framhåller att Göran Hägglund; ”Som person är han vanlig kille, han är lite 

kläddsnobb” Men förklarar att det kanske inte är positivt i alla sammanhang. Runebjörk menar att 

alla val partiledarna gör påverkar och sänder ut signaler till väljarna. Folkpartiet anser att Jan 

Björklund har en traditionell stil och har på sig det han känner sig bekväm i, och tydliggör att det 

handlar om att hitta sin egen stil. Medan Miljöpartiet ser språkrören kompetens framför utseende, 

och stilar inte språkrören, deras gemensamma stil är att de går i snygga kavajer och framställs 

därigenom som moderna.   

 

Vänsterpartiet önskar att Lars Ohly ”inte alltid hade jeansjacka i alla sammanhang”. 

Vänsterpartiet menar att utseende och stil gentemot väljarna är viktigt och att det ser så ut i 

dagens samhälle. Däremot tycker de inte att Ohly har lyckats med sitt klädval. Vidare anser 

partiet att det har skett stora förändringar de senaste decennierna, då närheten är en annan via 

kommunikationer och sociala medier. Partiet menar att Ohly får utstå ett medialt tryck på grund 

av hans tidigare uttalanden. Runebjörk framhåller att den politiska ledaren för partiet och för 

väljarna måste vara tydlig med vem han/hon är och vilka visioner de förhåller sig till. Runebjörk 
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som menar att politiker måste vara medvetna om att de representerar sitt parti i alla tidpunkter.
 93

 

 

Författarna frambringar en uppfattning på hur riksdagspartierna uppfattar den egna partiledarens 

Personal Branding. Orden som riksdagspartierna använde för att beskriva den egna partiledaren 

beskriver hur de uppfattar partiledarens unika egenskaper. Riksdagspartierna framhäver 

partiledarens unika egenskaper och lyfter fram dessa i deras marknadsföring, som vidare sänder 

ut signaler som motsvarar en bild om partiledarnas varumärke. Partiledarens stil blir också av 

väsentlig betydelse, riksdagspartierna ansåg detta var viktigt men att alla partiledare bestämmer 

själva över sin egens stil.  

 

5.2 Väljarna 

För att besvara frågeställningen ”Hur uppfattar väljarna riksdagspartiernas Personal Branding 

hos partiledarna?”. Måste vi åter igen vända oss till tolkningsramen och den teoretiska modellen 

för att finna vårt svar.  

 

Denna frågeställning kommer besvaras utifrån följande teorier: Brand Equity och Personal 

Branding som kommer att analyseras utifrån Runebjörk, Montoya och Jennifer Aaker med 

hänsyn till följande variabler:  

  

·         Förtroende 

·         Stil, utseende 

·         Egenskaper 

·         Särskilja dig från dina konkurrenter 

 

Brand Equity handlar om att skapa ett högt varumärkesvärde som leder till lojalitet hos 

konsumenterna. Brand Equity handlar om att skapa ett positivt varumärkesvärde.
94

 Detta anses 

som något diffust av respondenterna, eftersom majoriteten av respondenterna från den 

kvantitativa undersökningen rangordnar Maud Olofsson som varken positivt eller negativt 

varumärke för partiet. Resultat visar att Maud Olofsson inte skapat ett positivt varumärkes värde 
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enligt väljarna. Väljarna uppfattar Maud Olofsson som en glad person. Montoya anser att 

Personal Branding är en process som innehåller talang, personlighet och unika egenskaper som 

alla bidrar till en stark identitet och vidare hjälper till att skilja sig från ens konkurrenter.  

Maud Olofsson har inte skapat en stark identitet som gör att hon särskiljer sig från sina 

konkurrenter.  

 

Jennifer Aaker menar att uppfattningen av människors egenskaper är att dra slutsats av; 

individens beteende, psykiska karaktärsdrag, attityder och förhoppning. Kompetens är en av 

grundstenarna i Jennifer Aakers modell ”a personality framework”. 
95

 

 

Runebjörk anser att förtroende och kompetens hänger ihop, en kompetent politiker som är väldigt 

påläst i sin fråga och forskat mer än sina konkurrenter får givetvis bättre förtroende för väljarna. 

Runebjörk menar att det är viktigt i val av kläder, för allt påverkar sitt personliga varumärke.
96

 

Författarna har därmed undersökt hur väljarna uppfattar partiledarens lojalitet/förtroende, 

kompetens och stil. 

 

Väljarnas uppfattningar pekar på att Fredrik Reinfeldt är den partiledaren som passar in på ett 

större antal egenskaper som tydlighet och starkt ledarskap, kraftfull, handlingsinriktad, förnyelse, 

beslutskraftig. Fredrik Reinfeldt uppfattas övergripande positivt i varje fråga, kompetens, 

förtroende, konsten att tala, utseende och stil. Reinfeldt har ett högt varumärkesvärde som 

bekräftas av respondenterna som i överlag har positiva uppfattningar i form av lojalitet, löften 

och kännedom. Fredriks Personal Branding är en klar bild, där han har en stark identitet som göra 

att han särskiljer sig från dem andra partiledarena.  

 

Väljarna uppfattar Maria Wetterstrand förtroende, kompetens, stil utseende och konsten att tala, 

positivt. Medan Peter Eriksson förtroende är lägre en Maria Wetterstrands, ca 50 % av 

respondenterna har uppfattat honom som varken negativt eller positivt, därefter är några fler 

väljare som uppfattar honom mer positivt än negativt. Peter Eriksson stil uppfattar väljarna som 

varken negativt eller positivt därefter lutar det åt negativ uppfattning. Väljarna uppfattar Maria 
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Wetterstrand som ansvarsfull, förnyelse, tydlighet och kaxig. 

 

Det kan fastläggas att respondenterna i överlag uppfattar Jan Björklunds utseende, stil och 

konsten att tala som något otydligt. Därefter rankar fler respondenter Jan Björklund mer positivt 

än negativt.   Om Jan Björklunds förtroende anser respondenterna ha en ganska positiv 

uppfattning. Majoriteten av respondenterna uppfattar Göran Hägglunds utseende och stil som 

varken negativt eller positivt men därefter så är det några fler respondenter som anser det vara 

mer positivt än negativt. Det är få respondenter som tycker Göran Hägglund är den partiledare 

som särskiljer sig från de andra partiledarna/språkrör.  

 

I överlag har inte Mona Sahlin Personal Branding som står för väljarna och deras associationer. 

Respondenternas helhetsbedömning av Mona Sahlin som varumärke för partiet visar på att hon 

uppfattas att stå på gränsen mellan ganska negativt och varken positivt eller negativt. De variabler 

som utmärker Mona Sahlin som mer positivt än andra variablerna är kompetens och förtroende. 

De variabler som ansågs vara mer negativa var tydlighet och ledaregenskaper. Jennifer Aaker 

nämner dessa som har centralt innebörd i människornas uppfattningar. 

 

Lars Ohlys klädstil uppfattas negativt. Lars Ohlys Personal Branding har inte skapat en positiv 

uppfattning hos majoriteten av respondenterna, ingen stark identitet som gör att han särskiljer sig 

från de andra partiledarna. Respondenterna uppfattar hans kompetens som varken negativ eller 

positiv men därefter har majoriteten av respondenterna uppfattat honom som ganska negativt. 

Respondenterna tycker att Ohly är glad men inte så kompetent och ansvarsfull. Det som stämmer 

överens med partiets egna tolkning och respondenternas är stilen som inte tilltalar väljarna på ett 

bra sätt. 

5.3 Likheter & Skillnader 

För att besvara frågeställningen ”Vilka likheter och skillnader finns mellan riksdagspartiernas 

uppfattning jämfört med väljarnas uppfattning på Personal Branding?” Måste vi återigen vända 

oss till tolkningsramen och den teoretiska modellen för att finna vårt svar. 

 

Kapferers varumärkesidentitet beskrivs utifrån ett avsändarperspektiv och ett mottagarperspektiv. 
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Avsändarperspektivet är partierna och partiledarna som innehåller fysiken, i form av utseende, 

och personlighet som förklaras av de inre aspekterna, varumärkets själ och värderingar. Det är 

upp till partiledaren att styra fysiken och personligheten i hopp om att påverka väljarna. 

Självbilden är mer en önskan av den man vill vara när man använder varumärket.
97

 Författarna 

har därmed ställt väljarna frågan vilka egenskaper som passar in på respektive partiledare för att 

se om avsändarperspektivet dvs. Riksdagspartiernas uppfattning stämmer överens med 

mottagarperspektivet dvs. väljarnas uppfattning. 

 

Nya Moderaternas avsändarbild överensstämmer med mottagarbilden som är väljarna. Nya 

Moderaterna framhåller att Fredrik Reinfeldt är lyssnande, lugn, ansvarsfull och beslutskraftig 

samtidigt som majoriteten av enkätens respondenter tycker detsamma. Självbilden partiet sänder 

ut till väljarna motsäger inte väljarnas uppfattningar.  

 

Det kan konstateras att Centerpartiet har en annan självbild än väljarnas uppfattning, därför att 

majoriteten av väljarna uppfattar Maud Olofsson som glad och kaxig, medan partiet beskriver 

partiledaren som modig och kraftfull.  Folkpartiet beskriver Jan Björklund som en man med 

starkt och tydligt ledarskap medan det är få respondenter som anser att Jan Björklund är 

handlingsinriktad och för förnyelse. Partiets reflektion och självbild om Jan Björklund stämmer 

till viss del överens med respondenterna.  

 

Miljöpartiet anser att Maria Wetterstrands stil som Maria går ju i snygga kavajer. Respondenterna 

anser Maria Wetterstrands stil och utseende som ganska positivt vilket tyder på likheter mellan 

avsändarbilden och mottagarbilden.  

 

Miljöpartiet beskriver sina språkrör som identiska, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson som 

kaxiga, modiga, pålästa, kompetenta och glada. Medan väljarnas uppfattningar skiljer språkrören 

åt. Dock visar resultatet på att Maria Wetterstrand har ett positivt Personal Branding medan Peter 

Eriksson har inte skapat en lika stark identitet som särskiljer sig från de andra partiledarna. Maria 

Wetterstrands övergripande resultat visar på att hon särskiljer sig från de andra partiledarna på ett 

föredömligt sätt.  
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Jennifer Aaker poängterar att kompetens är en viktig grundsten för att åstadkomma viktiga 

skillnader. Miljöpartiet framhåller att kompetens är betydelsefullt för deras språkrör och deras 

personligheter kompletterar varandra. Resultatet på den kvantitativa undersökningen visar på att 

deras kompetens är en viktig faktor.
98

  

 

Vänsterpartiet beskriver att Lars Ohly är ”snäll, påläst och lite osmart”. Väljarna har uppfattat 

honom som glad, och det ord som inte passar in på Lars Ohly har varit starktledarskap 

handlingsinriktad och ansvarsfull. Partiets avsändarbild stämmer delvis överens med 

mottagarbilden. Påläst har väljarna uppfattat honom som ganska negativt.  

 

 Avsändarbilden som inte stämmer överens med mottagarbilden är självbilden mer en önskan av 

den man vill vara när man använder varumärket anser Kapferer.
 99

 Detta märks tydligt då det är få 

respondenter som har valt Göran Hägglund på de egenskaper/ord som var med i 

enkätundersökningen. Dock så var det några respondenter som uppfattade Göran Hägglund som 

glad. Vidare menar Kapferer att det är upp till partiledaren att styra fysiken och personligheten i 

hopp om att påverka väljarna.
 100
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6. Resultat 

 

Detta kapitel besvarar syftet som lyder: ”Syftet med denna studie är att analysera Svenska 

Riksdagens partiledares Personal Branding. Analysen kommer dels bestå av Riksdagspartiernas 

uppfattning om den egna partiledaren och väljarnas uppfattning om partiledarnas Personal 

Branding. Studien kommer även att klarlägga skillnader och likheter dem emellan” 

 

Analysen visar på riksdagspartierna i överlag uppfattade den egna partiledarens Personal 

Branding med positiva egenskaper. Egenskaperna lyfts sedan fram i den egna marknadsföringen 

för att sända ut en förhoppningsvis rätt bild av partiledarens varumärken. För att särskilja 

partierna åt framhävs partiledarnas attribut i marknadsföringen. Samtidigt bedömer några av 

partierna att attribut inte är viktigt i deras partis övergripande marknadsföring, dock anses stilen 

vara en viktig del inom partiledarens Personal Branding. Ett ännu tydligare inslag blir partierna 

som vill att den egna partiledaren står för sitt egna varumärke och att det inte handlar om att 

förfalska Personal Branding.  

  

Analysen visar på att partiledaren Fredrik Reinfeldt och språkröret Maria Wetterstrand särskiljer 

sig från de andra partiledarna, då dessa fick övergripande positiva svar från respondenterna. De 

flesta respondenterna anser inte ha en klar åsikt om partiledarna vilket påvisar att partiledarna 

inte särskiljer sig åt konkret. Däremot kan negativa tendenser uppmärksammas i respondenternas 

respons om Lars Ohlys Personal Branding.  

  

Det kan konstateras att likheter och skillnader finns främst mellan väljarnas uppfattning och 

partiernas uppfattning om Fredrik Reinfeldt och Maud Olofssons Personal Branding. Nya 

Moderaterna och majoriteten av respondenterna uppfattade Fredrik Reinfeldt väldigt lika. 

Däremot Centerpartiets tolkning av Maud Olofsson inte stämde överens med respondenternas 

svar överhuvudtaget.  
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7. Diskussion och reflektion 

 

Utifrån analysen och resultatet kommer författarna att diskutera och reflektera över 

forskningsområdet.  

 

 

Fokus på Personal Branding inom svenska riksdagspartier ökar. I närvarande tid byter partierna 

väljare med varandra allt oftare. Partierna positionerar sig allt sällan på höger och vänsterskalan 

då det blir allt viktigare att locka till sig väljare. I överlag så anser partierna att Personal Branding 

är viktigt för det egna partiet och blivit allt viktigare i samhället. 

 

Med hjälp av Personal Branding kan partiledaren särskilja sig från andra partiledare och på ett 

framgångsrikt sätt konkurrerar om väljarna. Det är partiledarna som måste lyfta fram sina unika 

egenskaper och värderingar för att dessa ska bli framträdande i skapandet av Personal Branding. 

Dock kan problem uppstå då media visar en missvisande bild eller lyfter fram egenskaper hos 

partiledaren som inte stämmer. Detta påverkar i sin tur väljarnas uppfattning.  

 

Riksdagspartierna fann Personal Branding som ett aktuellt ämne som var rätt i tiden. Genom nya 

tekniker och mediernas fokus, blir partiledaren ett ansikte utåt som är befogad med stort ansvar. 

Däremot kan vi se att nya moderaterna och kristdemokraterna tonar ner betydelsen av 

partiledaren. Nya moderaterna betonar att genom historien har det funnits ledare som har betytt 

mycket för partierna och behöver inte nödvändigtvis vara så att partiledaren nuförtiden betyder 

mer. Kristdemokraterna menar att deras partistyre har gått från att ha en stark profil, Alf Svensson 

som bar ett stort ansvar, till ett mer parlamentariskt parti där alla hjälps åt.  

 

Centerpartiet framhäver sin partiledare som en modig kvinna. Partiet sänder ut en positiv bild av 

partiledaren medan mottagarperspektivet, dvs. väljarna, inte antyder detta. För att väljarna ska få 

bättre förtroende av Olofsson, behövs en tydligare koppling mellan hennes budskap och 

värderingar. Jämförelser kan göras med Maria Wetterstrand som uppfattas likväl som modig 

kvinna, men har fått bättre respons av väljarna. Hon får bättre positiv respons från väljarna och 

detta ger bättre förtroende och helhetsbedömning än Maud Olofsson. Orsaken kan också vara att 
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Olofsson inte sticker ut lika mycket från mängden, som Personal Branding tar upp är av vikt.  

 

Jan Björklund förfogar över de egenskaper som ligger till grund för att bli en stark ledare. 

Väljarna associerar honom till ganska positiva värden över alla områden. Respondenterna tycker 

dock inte att han har ett tillräckligt starkt ledarskap, medan egenskaper som ska ha lyfts fram är 

viljan att förnya och handlingsinriktning. Författarna anser att Jan Björklund besitter de 

kvalifikationer som behövs för att bli en konkurrenskraftig partiledare men behöver hålla en 

tydlig koppling mellan budskap och värderingar för att få väljarnas förtroende än mer.  

 

Göran Hägglund saknar, enligt författarna, ett av de viktigaste verktyg för att bli ett hot mot de 

andra partiledarna. De unika egenskaperna som han besitter, måste lyftas fram för att på allvar 

kunna bli en konkurrenskraftig partiledare. Detta är av betydelse för väljarna och deras 

förtroende. Det bör påpekas att kristdemokraterna i dagsläget är ett parti som strävar tillsammans 

mot samma mål och Göran blir en frontfigur. Det har därmed skett förändringar från föregående 

partiledare Alf Svenssons tid som ansågs ha en ledarstil där han tog mycket plats.  

 

Miljöpartiet framhåller att Personal Branding är någonting som förekommer utanför 

partiorganisationen. Författarna tycker dock att detta är lite motsägelsefullt då allt som 

partiorganisationen sänder ut påverkar i sin tur mottagarperspektivet. De betonar att det inte 

handlar om att göra om någon utan att lyfta fram språkrören och deras egenskaper som de är. I 

stora drag bör det påpekas att Personal Branding handlar om detta samtidigt som en positiv 

uppfattning ska skapas. Även om partiet i sig inte arbetar specifikt med språkrörens Personal 

Branding, ligger det inte heller helt utanför partiorganisationen då väljarnas uppfattning av 

språkrören är viktigt. De anser att förtroendesiffror är av betydelse för deras språkrör och därmed 

bör det konstateras att Personal Branding är en del av organisationen.  

 

Moderaterna tycker att väljarnas uppfattning av Reinfeldt är av stor betydelse. Genom 

organisationen präglas detta synsätt på Personal Branding som till slut kommer ut i media. 

Fredrik Reinfeldt får ett högt värde genom hela undersökningen och en förbindelse kan lätt dras 

med hur väl hela partiorganisationen arbetar med Personal Branding. Däremot tror de inte att 

nuvarande partiledare betyder mer för partierna än förut, eftersom det har funnits partiledare 
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genom tiderna som har varit enormt viktiga för partiet och för andra partier.  

 

Idag är inte Mona Sahlins parti Socialdemokraterna störs, bäst och vackrast, därmed är Mona 

Sahlin, som partiets första kvinnliga företrädare, försatt i en svår situation. Sahlin är i behov av 

ett starkt Personal Branding för att på så sätt få bra förtroende av sina väljare. Väljarna 

rangordnar Mona Sahlin som varumärke för partiet som antingen positivt eller negativt. Tydliga 

värderingar och budskap behövs för Sahlin för att höja förtroendet hos väljarna. Det är viktigt att 

påpeka att ord och handling ska stämma överens. Lars Ohlys uttalanden om att han har spelat 

fotboll med nacka skoglund bör undvikas eftersom det påverkar partiledarnas förtroende hos 

väljarna.  
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8. Slutsats 

 

Syftet med kapitlet är att besvara studiens frågeställningar samt utifrån problembakgrund 

redogöra studiens slutsats  

Personal Branding är problematiskt då partiledarens varumärke är skapade av väljarnas 

personliga uppfattningar och av omgivningen på den politiska marknaden. Partiledarna försöker 

sälja en ogripbar och komplex produkt som är värdeladdad med löften om framtiden. Detta gör 

att partiledarens varumärke är ett löfte till väljarna, som samtidigt handlar om att marknadsföra 

partiledarens identitet, lojalitet och image. Partiledaren måste hela tiden vara ihopkopplade med 

sitt varumärke och ifrågasätta allt de gör, varje verktyg de använder, hur det klär sig etc. Resultat 

visar att Personal Branding är ett betydelsefullt verktyg inom politiken både för 

Riksdagspartierna själva och väljarna då man tydligt kan se väljarnas positiva och negativa 

uppfattningar om partiledarnas Personal Branding.
 
Studien är ingen generaliserbar undersökning, 

men studien ger en nyanserad bild av den problematik som partiet kontra väljarna står för. 

Det kan sammanfattas att personer och företag är väl medvetna om Personal Branding och dess 

betydelse. Dagens individualitet genomlyser samhället då det har blivit allt viktigare att ge 

uttryck för sin egen person. När en känd person representerar ett företag på ett positivt sätt gör att 

kunder värderar företaget högre. Å andra sidan om förvaltning av varumärket sker negativt, blir 

företaget lidande. Företag vill skapa ett samarbete med personer som har skapat ett starkt 

Personal Branding för att därmed stärka företagets egna varumärke.  

Riksdagspartierna är beroende av partiledarens Personal Branding, då partiledaren måste förvalta 

rollen på ett positivt sätt, annars skadar det partiets anseende och partiledarens Personal Branding 

i form av väljarnas negativa uppfattningar och uteblivna röster. Resultat visar på hur viktigt det är 

att Riksdagspartiernas avsändarbild stämmer överens med väljarnas mottagarbild. Stämmer dessa 

bilder bra överens kan författarna tydligt dra koppling till att väljarna har en mer positiv 

uppfattning om partiledaren. Aaker stödjer detta då han menar att de signaler partiet sänder ut till 

väljarna formar en bild av deras varumärke. Runebjörk hävdar också att en tydlig koppling ska 

finnas med partiledarens värderingar och budskap för att skapa förtroende.  
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Partiledarens Personal Branding är i högsta grad ett aktuellt forskningsområde. En viktig fråga 

för framtiden är om Personal Branding kommer att avgöra hur väljarna röstar under 

riksdagsvalen. Man kan redan nu se tendenser att partiernas ideologier börjar bli allt mer lika 

varandra och riksdagspartierna placerar sig i mitten på den så kallade höger- vänsterskalan i 

kampen om väljarna. Detta bidrar till att partiledaren hamnar allt mer i fokus. Författarna tror 

personligen att det finns behov av mer omfattande studier inom detta forskningsområde.  
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10. Bilaga 

 

10.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
 

1. Vilka ord skulle ni använda för att beskriva ert parti? 

1. Vilka ord skulle ni använda för att beskriva er partiledare? 

 

2. Vilka ord skulle inte användas för att beskriva ert parti? 

2. Vilka ord skulle inte användas för att beskriva er partiledare? 

 

3. Vilka attribut vill ni lyfta fram för att marknadsföra er partiledare? 

4. Är det viktigt med partiledarens utseende och stil (gentemot väljarna)? (På vilket sätt?) 

5. Hur marknadsför ni er partiledare så att han/hon kan skapa förtroende hos väljarna? 

6. Hur lyfter ni fram partiledarens personlighet? (iform av utseende, ord och handling) 

 

7. Hur försöker ni stärka ert varumärke därmed ert parti? 

8. Hur marknadsför ni ert parti för att skapa förtroende hos väljarna? 

9. Hur skulle ni vilja positionera er själva i förhållande till andra partier? 

10. Är det relevant att applicera in er på en vänster och höger skala? 

 

11. Tycker ni att det har skett förändringar de senaste 30 åren med att marknadsföra er 

partiledare? , om ja i så fall vilka förändringar? 

12. Vilken generation hos väljarna tror du att er partiledare tilltalar mest?  

 

13. Om jag säger Personal Branding vad säger du då? 

14. Tycker ni det är relevant ämne som är rätt i tiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

10.2 Bilaga 2:  Enkätundersökning 
 
 

Partiledarens Personal Branding 

Väljarens uppfattning om partiledarens personlighet, utseende ord och handling. 

 
 

  

 

 

 

Man eller kvinna? 



 
Man



 

Kvinna

 

 

 

  

 

 

 

Uppge din ålder: 


 
18-29



 
30-39



 
40-49



 

50-59



 
60 eller äldre

 

 

 

  

 

Hur uppfattar du Centerpartiets Partiledare Maud Olofsson? 

 Negativt Ganska negativt 
Varken negativt eller 

positivt 
Ganska positivt Positivt 

Förtroende (lojalitet)     

Kompetens (påläst)     

Konsten att tala     

Stil (klädstil, 

framtoning) 
    

Utseende (ansikte, 

ansiktsuttryck) 
    

Helhetsbedömning, 

partiledare som 

varumärke för partiet 

    

 

 

  

Hur uppfattar du Folkpartiets partiledare Jan Björklund? 

 Negativt Ganska negativt 
Varken negativt eller 

positivt 
Ganska Positivt Positivt 

Förtroende (lojalitet)      

Kompetens (påläst)      

Konsten att tala      

Stil (klädstil, 

framtoning) 
    

Utseende (ansikte, 

ansiktsuttryck)   
    

Helhetsbedömning, 

partiledare som 

varumärke för partiet   

    

 

 

 

 

Hur uppfattar du Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund? 

 Negativt Ganska negativt 
Varken negativt eller 

positivt 
Ganska positivt Positivt 
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Förtroende (lojalitet)      

Kompetens (påläst)       

Konsten att tala       

Stil (klädstil, 

framtoning)   
    

Utseende (ansikte, 

ansiktsuttryck)  
    

Helhetsbedömning, 

partiledare som 

varumärke för partiet    

    

 

 

 

Hur uppfattar du Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand? 

 Negativt Ganska negativt 
Varken negativt eller 

positivt 
Ganska positivt Positivt 

Förtroende (lojalitet)     

Kompetens (påläst)     

Konsten att tala     

Stil (klädstil, 

framtoning) 
    

Utseende (ansikte, 

ansiktsuttryck) 
    

Helhetsbedömning, 

språkrör som 

varumärke för partiet 

    

 

 

 

Hur uppfattar du Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson? 

 Negativt Ganska negativt 
Varken negativt eller 

positivt 
Ganska positivt Positivt 

Förtroende (lojalitet)     

Kompetens (påläst)     

Konsten att tala     

Stil (klädstil, 

framtoning) 
    

Utseende (ansikte, 

ansiktsuttryck) 
    

Helhetsbedömning, 

språkrör som 

varumärke för partiet 

    

 

 

Hur uppfattar du Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt? 

 Negativt Ganska negativ 
Varken negativt eller 

positivt 
Ganska positivt Positivt 

Förtroende (lojalitet)     

Kompetens (påläst)     

Konsten att tala     

Stil (klädstil, 

framtoning) 
    

Utseende (ansikte, 

ansiktsuttryck) 
    

Helhetsbedömning, 

partiledare som 

varumärke för partiet 

    

 

 

Hur uppfattar du Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin? 

 Negativt Ganska negativt 
Varken negativt eller 

positivt 
Ganska positivt Positivt 

Förtroende (lojalitet)      

Kompetens (påläst)      

Konsten att tala        

Stil (klädstil, 

framtoning) 
    

Utseende (ansikte, 

ansiktsuttryck)  
    

Helhetsbedömning, 

partiledare som 

varumärke för partiet    
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Hur uppfattar du Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly 

 Negativt Ganska negativt 
Varken negativt eller 

positivt 
Ganska positivt Positivt 

Förtroende (lojalitet)        

Kompetens (påläst)       

Konsten att tala      

Stil (klädstil, 

framtoning)   
    

Utseende (ansikte, 

ansiktsuttryck)   
    

Helhetsbedömning, 

partiledare som 

varumärke för partiet    

    

  

 

Vilka ord passar in på respektive partiledare/språkrör?  
 

 

 
Maud 

Olofsson 
Jan Björklund 

Göran 

Hägglund 

Maria 

Wetterstrand 
Peter Eriksson 

Fredrik 

Reinfeldt 
Mona Sahlin Lars Ohly 

Ansvarsfull 

 
       

Beslutskraftig 

 
       

Förnyelse 

 
       

Glad 

 
       

Handlingsinriktad 

 
       

Kaxig 

 
       

Kraftfull 

 
       

Modig 

 
       

Starktledarskap 

 
       

Tydlighet 
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10.3 Bilaga 3: Intervju med riksdagspartierna 

 

Centern  
 

Varumärke 

 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva ert parti? 

Frihetligt, varmt, liberalt, grönt liberalt parti, framtidsinriktad 

 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva ert parti? 
Massor med ord. Motsägelse  

 

Hur försöker ni stärka ert varumärke därmed ert parti? 
Budskapet är viktigt. Ytan kan man göra mycket med men är inte budskapet grunden så blir det inte så 

trovärdigt, värderingar. Man kan styra med olika signaler hur man blir uppfattad. Hur inbjudande vi är 

osv. Man lever som man lär – öppenhet ord och gärning. Sammanhang och öppenhet och att vi efterlever 
det. Vi säger det vi har att säga och så. Vi är ett öppet parti. Miljöcertifertierat är vi – miljömärkta. Det är 

det viktigaste bär värderingen hela tiden.  

 

Hur skulle ni vilja positionera er själva i förhållande till andra partier? 
Positioneringen handlar att man har en egen linje. Att vi är mer liberala än va folkpartiet är. Att vi är mer 

miljövänliga än miljöpartiet är.  
 

Är det relevant att applicera in er på en vänster och höger skala? 
Ja det är det eftersom alla andra gör det. Det får vi leva med. Polariseringen blir att det blir mer tydligare 

mellan alliansen och vänster. Vi  pratar mycket om en annan axel – vilka jobbar med frihet och auktoritet. 
Centralstyrning med mer direktiv uppifrån. Frihet och auktoritet. Vänstern är väldigt auktoritära. 

Frihetliga ser vi oss själva.  

 

Personal Branding 

Om jag säger Personal Branding vad säger du då? 
Det är jätteviktigt – personvalskampanj. Det handlar om att koppla ihop personerna med sitt budskap. 
Jobba med sin person och innehåll. Det kommer mer och mer. Personerna blir allt mer viktigagare. Det 

handlar inte bara om utseendet utan hela imagen. Få trovärdighet 

Image är det ett annat namn? 

 

Tycker ni det är relevant ämne som är rätt i tiden? 
Det är det ju. Fokus på personer ökar i politiken. Kontakten med väljarna blir mer o mer personifierad. 

Absolut. På gott o ont.  
 

Kopplingen till USA? 
Det har med deras valsystem att göra. Man väljer personer inte första hand partiet. Intresset för 

personerna. Media och intresset för personerna.  
 

Partiledare 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva er partiledare? 
Samma sak ungefär. Modig kraftfull 

 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva er partiledare? 
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Motsatserna. Feg, odemokratisk 

 

Vilka attribut vill ni lyfta fram för att marknadsföra er partiledare? 
Modig framtidsinriktad, spännande. Så att det är det Maud har de värderingar i grunden som vi vill lyfta 

fram.  

 
Är det viktigt med partiledarens utseende och stil (gentemot väljarna)? (omfomulera kanske) 

Viktigt o viktigt. Eftersom vi har en kvinna som partiledare är det lite speciellt. Fokuset blir väldigt 

mycket. Det är inget vi diskuterar här. Hon personifierar det vi vill lyfta fram och det gäller hennes kläder 
också.  

 

Hur marknadsför ni er partiledare så att han/hon kan skapa förtroende hos väljarna? 
Hon är som hon är. Det är otroligt viktigt att lyfta fram personligheten som är och inte försöka göra om. 

Det handlar om att bygga på de personligheter som partiledaren är. Att hon företräder partiet också att 

hon – de värderingarna partiet har. Man får marknadsföra henne som ledare.  

 

Tycker ni att det har skett en förändring de senaste 30 åren med att marknadsföra er partiledare? 

om ja i så fall vilka förändringar? 
Vilken generation hos väljarna tror du att er partiledare tilltalar mest? (yngre eller äldre  
 

Känner ni att maud är den partiledaren för att särskilja er från andra?  
Absolut. Jag skulle nog kunna säga att hon är den modigaste av alla. Hon utmanar och väcker mycket 
känslor. Hon sticker ut just för att hon är kvinna 

 

Folkpartiet  
Varumärke 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva ert parti? 
Individuell frihet, tolerans, marknadsekonomi (folkpartiet) 

 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva ert parti? 
 

Intolerans, kollektiv framför individen (folkpartiet) 

 

Hur försöker ni stärka ert varumärke därmed ert parti? 
Det försöker man ju göra dels i att man håller fast med vissa politiska sakområden och det är ju det som 

Jan har gjort lång lång tid tillbaka långt innan han va minister slutet av 80-talet skulle jag vilja påstå så 

har han arbetet mycket med just skolfrågor väldigt envetet gjort det och det har ju slagit igenom först nu 
kan man säga. Han var utrikesminister och innan de var han skolborgarrådet. Det man också försöker 

göra är att hitta olika symboler för partiet som säkert inte har något politiskt innehåll me nsom folk ändå 

ska känna igen som man ser blåklinten som är vår att man håller fast vid den man ändrar liksom inte sina  

symboler man håller fast vid den så när folk ser den så vet dem att de handlar om folkpartiet . Att man ska 
göra kopplingen per automatik.(Folkpartiet) 

 

Hur marknadsför ni ert parti för att skapa förtroende hos väljarna? 

Hur skulle ni vilja positionera er själva i förhållande till andra partier? 

Är det relevant att applicera in er på en vänster och höger skala? 

 
”Vi är ett typiskt mitten parti, och innan detta mitten parti dvs inom folkpartiet så finns det folk som drar 

mer eller mindre de ena eller andra hållet, jag tror väljarna uppfattar oss som ett mitten parti. Ett borgligt 

parti i mitten så att säga. Är den position vi har.”  (folkpartiet) 
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Personal Branding 

Om jag säger Personal Branding vad säger du då? 
”Jag tänker på Jan eftersom det är det vi har pratat om hela tiden och så tänker jag på vikten av att 

verkligen vara medveten om Personal Branding att det är så mycket viktigare än vad man tror. Jag läste 

någon eller om det var något seminarium kommer jag inte ihåg  när dem såg någon tala så är det en 

ytterst ytterst liten del av publiken  som överhuvudtaget har en aning om vad människan har sagt när man 
går ut där ifrån däremot kommer man ihåg vad hur han såg ut hur hon vad klädd om det var lite uringat 

mycket urringat om det var pressveck på byxor,  dialekter sånt kommer folk ihåg inte så mycket av vad 

dem har sagt det försvinner i samma ögonblick som dem säger de. Och det är ju både skrämmande och 
farsinerande tycker jag.” (folkpartiet) 

 

Tycker ni det är relevant ämne som är rätt i tiden? 
”Ja det är det, det är viktigare än någonsin tror jag, dels för personligt varumärke att man attraherar folk 

att man får kontakt med folk är jätte viktigt. Sen tror jag också att i kombination med en annan sak som är 

jätte viktig det är hur organisationen, Folkpartiet i mitt fall kommunicerar med väljare och presesiva 

väljare och även internt för medlemmar där är vi inne i en fullständig revolution som ingen kan överbygga 
riktigt efter som det händer så snabbt hur vi pratar med varandra där tror jag att det stora problemet med 

unga människor är just att vi hinner inte riktigt med vi inser inte riktigt att man umgås i en grupp och inse 

så här och där måste vi skärpa till oss rätt ordentligt.”  

 

Följdfråga.Tycker du partierna har blivit mer lika varandra? Att de slåss mer i mitten? 

”Alla slåss om mitten positionen” 

 
 

Partiledare 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva er partiledare? 

 
”Starktledarskap och tydlighet”  

 

Vilka ord skullle inte användas för att beskriva er partiledare? 
”Som en svag ledare och som en otydlig ledare”  

 

Vilka attribut vill ni lyfta fram för att marknadsföra er partiledare? 
”Attribut är ju något fysiskt, det är något man kan ta på att det har jag faktiskt aldrig tänkt på att nåt ska 

återkomma när det gäller attribut det har jag överhuvudtaget inte ens funderat på det tror jag ingen 

annan har gjort heller, utan att det ligger mer på egenskaps planet.”  

 

Är det viktigt med partiledarens utseende och stil (gentemot väljarna)? (På vilket sätt?) 

”Ja det är det alltid, Ja så är det, att hitta en slags personlig stil både vad det gäller kläder och utseende, 

det tror jag är jätte viktigt, det är ju klart att den stilen man tycker man har hittat attraherar nån annars 
är det ju inte så skjysst. Men att försöka hitta sin personliga stil tror jag är viktigt för alla ledare och även 

inom politiken naturligtvis. Om vi ska prata om det väldigt genrellt det lägger ocjkså en del av våra och 

andra politiker ner litet tid att fundera över, var är vår stil. Känner ni  till Birgitta Olsson tex som är en av 
våra riksdagsledamöter. Hon är en fortfarande ganska ung tjej som har hittat sin stil det är mycket färg, 

en slags essenitet över stilen. Jan har en mer traditionell stil därför det passar honom han skulle inte 

känna sig hemma i något annat.”  

 

Hur marknadsför ni er partiledare så att han/hon kan skapa förtroende hos väljarna? 

Hur lyfter ni fram partiledarens personlighet? (iform av utseende, ord och handling) 

”Det viktiga är ju att den stilen man väljer att ha, passar med den egna personligheten oavsett om det är 
Jan eller någon annan, annars är man inte bekväm i det. Jan skulle inte vara bekväm i det jag har på mig 
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det skulle inte han känna sig bekväm i att göra och då blir det fel. Känner man sig bekväm i det 

traditionella då ska man naturligtvis ha det på något sätt. Det som att Birgitta Olsson inte skulle gå 
omkring blusch blusch vad det nu är man gå omkring i om man är traditionell det skulle inte hon vara 

bekväm i och då blir det fel.” 

 

Följdfråga.Tycker ni att det är er partiledare som ni ska satsa på för att skilja er från dem andra? 
”Jag tror att partiledaren både vår och alla dem andra är ofantligt viktig och det är på gott och ont det är 

ett faktum ett konstaterande och då ska man göra de. Det är partiledaren han eller hon som liksom 

personifierar partiet i väldigt hög utsträckning på nationell nivå sen beror det lite på vilken nivå man är 
på det kan ju finnas en våldsamt stark kommunalpolitiker som person som personifierar ett parti eller som 

man kanske röstar på för att han eller hon är den han är eller hon. Och det spelar ingen roll vilket parti 

det är där finns ju massa flytande gränser. Jag har åkt till Brasilien i  väldigt många år och där har man 
sett ett strikt personvalsystem som innebär satt det är dig som jag i första hand intresserad av när jag 

röstar. Där bygger det politiska partiet utifrån vilket av partierna som erbjuder bäst karriär möjligheter 

där betyder de att ideologin är inte så himla viktig för väldigt många väljare utan man röstar på dig eller 

dig för vi tycker du verkar bra och ha vettiga idéer och sådär. I viss mån så har det blivit lite så här också 
även om det inte alls gå att jämföra naturligtvis.”  

 

Vilken generation hos väljarna tror du att er partiledare tilltalar mest?  
(yngre eller äldre väljare mellan 18-25 eller 55 år och uppåt) 

”Jag tror han tilltalar mest en slags yngremedelålder och där över, dels därför att han dem frågor han 

arbetar med intresserar… Dem ståndpunkt han har  tagit i dem här frågorna, skolfrågorna framförallt 
han har tagit attraherar många i just den gruppen. Som har barn själv eller barn barn i skolan. Det är för 

Jan rent av åldersmässigt tillhör den gruppen.”(folkpartiet) 

 

Följdfråga: Vi har också sätt kopplingar från USA där partiledaren är mer i fokus? tycker du vi har 

blivit mer och mer så i  Sverige? 

”Jag tror det är så här när det gäller koppling till USA vad vi och dem andra tittar väldigt mycket på det 

är det ena sättet att tala med väljarna och närma sig väljarna, kampanjmetoder dialogmetoder och allt 
det här. Där det lyckas mycket mycket bättre än vad vi gjort vill jag påstå. Däremot måste man komma 

ihåg att våra politiska system är otroligt olika varandra dem har ju inge partiapparat. Partiet finns när 

det är val sen finns det inte det har ju vi, vi har ju ständigt pågående partiverksamhet föreningsverksamhet 

om jag så säger så man kan inte riktigt göra på det viset här och det tycker jag är väl rätt så bra att 
partiet lever även i mellan valen. Föra en ideologiskt debatt internt och man fattar beslut och det finns 

olika församlingar och verkar och politiska har kvar kontakten med partiapparaten det existerar inte i 

USA. Det är liksom borta tills nästa gång man ska välja nån.” (folkpartiet) 

 

Kristdemokraterna  

 

Varumärke 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva ert parti? 
”Ja det beror på vilken aspekt vi tänker på. Om man tänker på partiet och människorna. Skulle jag säga 

att vi är ett folkligt part. Medlemsparti och väldigt mycket idealism. Politiska termer: Humanism, kristen 
etik och humanism, människovärde, ideologiska kodord. Broderskap. Familj. Fokus på välfärdsamhället. 

Trygghet, medmänsklighet, mänsklig skydd”  

 

 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva ert parti? 
”Inte socialist, liberala, konservativa, ett storstadsparti, inte är ett parti som unga röstar på” 
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Hur försöker ni stärka ert varumärke därmed ert parti? 
”Dels handlar det om  att bestämma vad väljarna ska förknippa oss med. Det görs sådana 
undersökningar, vi kommer väldigt bra i frågor i värdeord- trygghet, ta hand om folk. Däremot kommer vi 

ut som inte så handlingskraftiga. Vi försöker motverka det. Om vi tar de sakerna som vi är dåliga på och 

vi kopplar ihop de med de värderingar som skiljer oss. Det handlar mer – att se att Göran har ett budkspa 

genom värderingar. Vi försöker hitta. Säga att det finns ett budskap med verklighetens folk. Uppfattas inte 
bara som snäll mysig, rolig utan också att sätta ner foten och säga de e det här jag vill. Vissa aktiviteter 

som vi försöker stärka det” 

 

Hur marknadsför ni ert parti för att skapa förtroende hos väljarna? 

Hur skulle ni vilja positionera er själva i förhållande till andra partier? 
”På höger och vänsterskalan är vi någonstans i mitten. Sen finns det andra skaler. Vi är absolut inte 
vänster, de andra 3 partierna är liberala. Det är en poäng att vi lyfter fram att vi är inte liberala. Vi ger 

oss inte på folkpartiet och så vidare men i förläggningen blir det sakpolitiska konflikter.”  

 

Är det relevant att applicera in er på en vänster och höger skala? 
”Alla andra gör det så det är relevant. Andra efterfrågar ett svar. Vi strävar inte efter att positionera oss. 

Det blir så att väljarna uppfattar oss som mer höger än vad vi tänker att vi är. Och vi är inte så hemskt 

mycket emot det så länge vi inte är tokhöger.” 
 

Personal Branding 

Om jag säger Personal Branding vad säger du då? 
”Jag tänker mig att man helt enkelt bygger upp en image runt en person. Man ska veta vilken person det 

här är. Bild vem personen är. Negativa är Personal Branding- fejkning. Positiv känsla är det vi tror på- 

klar uppfattning vem Göran är. Folk brukar fråga om vi gör opinionsmätningar. Vi gör opinionsmätningar 

men lägger inte så mycket pengar på det. Och då säger de att man håller uppe fingret i vädret. Det är 
därför vi inte gör de här opinionsmätningar. Vi bygger på det vi har. Vi skulle inte skicka in Göran i 

sammanhang där han inte trivs” 

 

Tycker ni det är relevant ämne som är rätt i tiden? 
”Det är viktigt. Vi har inte klar uppfattning hur långt utvecklingen har gått. Hur viktig partiledaren är om 

man vill ha förhöjd barnbidrag och då röstar man bara på det så att säga utan att kolla vem som 

partiledaren är. Jag har en upplevelse att det blir viktigare och viktigare. Man kan inte välja en träskalle 
till partiledaren.”  

 

Partiledare 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva er partiledare? 
”Som ledaregenskaper: Handlingsinriktad, demokratisk, Tycker att folk ska vara delaktiga. Ideologisk- 

ide. Som person är han vanlig kille- lite klädsnobb” 
  

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva er partiledare? 
”Inte tråkig, lägger sig inte så lätt”  

 

Vilka attribut vill ni lyfta fram för att marknadsföra er partiledare? 
”Vi är inte jättestrategiska vad gäller marknadsföring och bara erbjuda det väljarna vill ha.Vi tänker vad 

hans starka sidor är. Och vad är de starka sidorna som inte lyfts fram. Positiva saker- rolig avslappnad- 
Ide varför han håller på med politiken. Värderingsdiskussionen.Vi vill lyfta fram vad han har gjort för 

vården- reformer. Vårdnadsbidrag, fastighetsskatten- Visa på att han är handlingskraftig. Vi lyfter fram det 

han faktiskt är och har gjort som minister.” 
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Är det viktigt med partiledarens utseende och stil (gentemot väljarna)?  
”Generellt är det så, en dålig bild är självklart dålig! Göran är klädintresserad själv- han väljer de 
kläderna han vill ha. Det är inte alltid positivt kanske i vissa sammanhang. Det sticker ut det han har på 

sig. Det är uppenbart att han är modeintresserad. Positivt för oss och för väljarna kanske negativt ibland. 

Om man visar upp en bild på honom tror folk kanske Danderyd, direktör och sånt. Men det är viktigt. Det 

är så starkt” 
 

Hur marknadsför ni er partiledare så att han/hon kan skapa förtroende hos väljarna? 
”Marknadsföring sker på två olika sätt. När han är minister och partiledare fyrpartiregering. Vi försöker 
få medierna att skriva om det vi är bra på. Vårdnadsbidraget, fastighetsskatten, pensionsskatten, apoteks.. 

Det är han som genomför det. Och det blir bra eller dåligt beroende på hur han genomför det. Sen har vi 

den andra arenan då han är partiledare och där är han som en del av hela partiets marknadsföring. Det 
är han som är ansiktet utåt. Han som finns på allt material. Han är talespersonen. Han används. Vi har 

valt att använda honom som budskapsbäranden. Det görs i förhållande till inte så mycket sakfrågor mera 

stämnings-trygghet” 

 

Hur lyfter ni fram partiledarens personlighet? (iform av utseende, ord och handling) 

Tycker ni att det har skett en förändring de senaste 30 åren med att marknadsföra er partiledare? 

om ja i så fall vilka förändringar? 
”Vi är ju partiet där vår partiledare tillskrevs väldigt mycket ära för våra framgångar. Men även våra 

bakslag. Och då kan man säga att vi själva hade en partiledare som var mer populär än partiet. Mycket av 

marknadsföringen handlade om Alf Svensson. Vi har nu valt att ha Göran Hägglund som huvudpersonen. 
Men hans ställning är inte lika starkt som Alf- Partiet i fokus är mer internt nu- lokala Göran Hägglund i 

kommunen. Vi tänker att partiledare inte klarar av alla drag. Han ska vara lokomotivet men med många 

vagnar som hjälper till. Med Alf trodde vi att det är han som ska klirra. Personligen tycker jag att 

personer blir mer o mer viktiga. Om man kollar på miljöpartiet kan man fråga sig om det hade gått så bra 
för de om inte Maria Wetterstrand hade varit språkrör. Folk måste få en klar bild av KD. Ger man en 

person mycket förtroende att han kan klara av att vara i parlamentet och Tv sänd barngala. Han spelar 

stor roll. Skillnaden från förut är att positiviteten ska göra att resten av partiet ska fångas upp. Våra 
landstingspolitiker ska hänga på partiledaren. Vi tänker på rollern” 

 

Vilken generation hos väljarna tror du att er partiledare tilltalar mest? (yngre eller äldre väljare 

”mellan 18-25 eller 55 år och upp. 40 + Ju äldre desto bättre.”  
 

Miljöpartiet 

Varumärke 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva erat parti 
”Kaxiga, modiga, pålästa, Glada” 

 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva ert parti? 
”Bakåtsträvare. Det finns dem som vill sätta den etticketen på oss men det är vi inte.”  

 

Hur försöker ni stärka ert varumärke därmed ert parti? 
Att komma ifrån att upplevas som ett enfrågeparti. Mer än klimat. Vi är bäst i Klimat- undersökningar 

påvisar det. Vi försöker bredda partiet. Dels att stärka varumärket och dels att säga att miljöpartiet är 

mer än klimat. Få fler väljare- Större möjligheter.  
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Hur marknadsför ni ert parti för att skapa förtroende hos väljarna? 
Det gör man genom politiken snarare. Marias förtroende siffror är väldigt höga. Och det beror på att hon 
är kompetent. Det är så vi vill framställa partiet. Vi tror att vi har bra idéer som vi liksom ställer oss 

bakom. Vi vill få folk att tro att det är rätta vägen. Det räcker att politiker gör nått dåligt som vi tjänar på. 

Men just är det Maria som gör det – hon har väldigt höga förtroendesiffror.  

 

Hur skulle ni vilja positionera er själva i förhållande till andra partier? 

Vi har försökt att vara ett alternativ mellan vänster och höger. Både häger och vänster. Vi tycker att 

friskolor är bra – och i vissa frågor överensstämmer vi med vänsterns frågor. Nån sorts liberal blandning 
på det. Vi har nog i förhållande till andra vill vi tycka att vi varken är häger eller vänster. Trots att vi har 

rödgrönt samarbete så betyder inte det att vi har blivit mindre höger än vad vi var förut.  

 

Är det relevant att applicera in er på en vänster och höger skala? 
För oss är det ointressant. Vi har alltid försökt att förklara för folk att vi inte är antingen det ena eller det 

andra. Vi är miljöpartiet de gröna. Vi tycker att vi står för det som är bra. Det är vår politik som är 

viktigast inte var vi står på skalan. Det är många som vill placera oss i skalan för att folk ska få det 
lättare. Vi tycker inte det är relevant men det är klart att många gör det.  

 

Personal Branding 

Om jag säger Personal Branding vad säger du då? 

”Nånting som känns utanför partiorganisationen. Det känns väldigt reklamigt.”  

 

Tycker ni det är relevant ämne som är rätt i tiden? 
”Det tror jag. Partiledaren är den som kan bli ett personligt varumärke och inte hela partiet.”  

 

Partiledare 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva er partiledare? 
”De orden som jag nämnde precis passar in rätt bra på henne passar in på Peter Eriksson också. 

Kompetent, påläst”  
 

Följdfråga: Skillnaden mellan Maria och Peter? 
”Maria upplevs som mera kaxig och påig än vad Peter upplevs. Maria är den som väcker mest eftersom 

hon är kvinna, kaxig, påläst.” 
 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva er partiledare? 
”Inkompetent” 

 

Vilka attribut vill ni lyfta fram för att marknadsföra er partiledare? 
”Inga fysiska attribut. De är som dem är. De är sitt egna varumärke. Vi ser de främst som de som står för 

våran politik. De är absolut inte valda på sin kroppsform. De är valda pga. deras kompetens.” 

 
Är det viktigt med partiledarens utseende och stil (gentemot väljarna)?  

”Inte utseende. Men däremot så som de är. De är sina egna människor. Vi har inte stylat dem. De har ju 

fått förstå vad folk anser. Vilka färger som signalerar vad är ju bra för vem som helst att veta. Vi har inte 

tvingat de till någon förändring däremot presenterar de inte skäggiga och barfota. De är väldigt få. Men 
det är ju tvärtom. Det är väldigt ofta som vi framställs genom de människorna. De finns men de är väldigt 

få. Maria går ju i snygga kavajer och Peter också och de framställs som mer moderna. Det är deras stil.”. 
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Hur marknadsför ni er partiledare så att han/hon kan skapa förtroende hos väljarna? 
”Rent generellt kände vi att valet 2006 att vi har två språkrör som är väldigt kända och som vi borde 
använda. Det vi gjorde att vi satte deras ansikten och det de är. Vi ville inte framställa något de inte är. 

Det är de och inte mer än så. Prata för sig själv.”  

 

Följdfråga: Bygger ni underifrån? 
”Vi bygger under men det är inte som de agerar utåt. Man kanske är i speciell tidning för att möta vissa 

väljare men det är inte för att nischa de, utan snarare att se vilka väljarpotential.” 

 
Hur lyfter ni fram partiledarens personlighet? (i form av utseende, ord och handling) 

”De har olika kompetenser. Språkrören används för våran politik snarare än utseende.”  

 

Tycker ni att det har skett en förändring de senaste 30 åren med att marknadsföra er partiledare? 

om ja i så fall vilka förändringar? 
”För många partier har det varit viktigt att partiledaren har framställs som en riktig ledare framförallt de 

fackbärande partierna, socialdemokraterna. För de har det alltid varit viktigt för folk att se den personen 
som en fadersfigur. För oss har det varit svårare. Det är först på senare år vi har kunnat prata om våra 

partiledare som borde visa. Partiet har varit viktigare men det har man gått ifrån mer och mer. Så ser vi 

att det våra språkrör gör naturligtvis spiller av. Jag tror att det blir viktigare och viktigare.” 
 

Vilken generation hos väljarna tror du att er partiledare tilltalar mest? (yngre eller äldre väljare 
mellan 18-25 eller 55 år och uppåt.)(Denna skulle jag vilja ha med vi kan ju omformulera den bara) 

”Peter som vi har sett – tilltalar äldre damer mest. Faller väl i medelålderskvinnor 50 +. Maria har varit 

för unga människor och inte så många män. Det pga. att män inte ser henne som något hot. Hon är ung 
kvinna som är väldigt påläst.”  

 

Nya Moderaterna 

Intervju med Pär Henriksson 

”Ja heter Pär Henriksson och är kommunikations chef för moderaterna och det betyder att jag 

leder både externa och interna kommunikation, Jag har tre stycken avdelningar under mig en 

personavdelning som sköter media relationer, en kampanjavdelning som gör våra kampanjer och 

valrörelser och en avdelning som vi kallar för ny medier som egentligen är vår egen webb och 

vår närvaro på andras plattformar. I den här platsen har jag varit sedan dec 2006, direkt efter 

valet 2006.  Jag jobbade för moderaterna i valrörelsen 2006 med olika centrala projekt i 

valrörelsen. Innan dess var jag konsult för”  
 
Varumärke 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva ert parti? 

”Lyssnande, öppet, ansvarstagande och drivande” 
 
Vilka ord skulle inte användas för att beskriva ert parti? 

”Etablissemang, maktfullkomlighet,(föra kast) oförmåga att fatta beslut, ansvarslöshet” 
 

Hur försöker ni stärka ert varumärke därmed ert parti? 
”Jag tror att man måste. Bilden av ett varumärke består av 2 delar – 1:a handlar om innehållet – 
Politiska budskapet. Och av kommunikationen. Vi startade förnyelsen av moderaterna 2003 när Fredrik 

tillträdde och vår lärdom var man måste börja i förändring i politiken. Kvittera titta här har vi förändrat 

politiken och nu förändrar vi kommunikationen. Man måste börja i grunden. Vi la om våran finanspolitik, 

arbetsmarknadspolitik osv. Vi började med de politiska förändringarna först och sa att nu är vi nya 
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moderaterna. Det är viktigt – Framförallt är det politiska partier som har en svårighet att förändras i 

väljarnas ögon om man förändras endast i tv eller partiledaren. Väljaren köper inte det. Ofta är det så att 
de flesta väljarna har bestämda uppfattningar om. Det är en utmaning att förändra människornas 

uppfattningar eftersom man har en uppfattning om moderaterna o socialdemokraterna. Vill man göra 

förändringen måste man göra förändringen på allvar och ändra från grunden.”  

 

Hur marknadsför ni ert parti för att skapa förtroende hos väljarna? 

Hur skulle ni vilja positionera er själva jämfört med de andra partierna 
”Vi vill ju gärna att man inte ser oss över alla är likadana! I den bästa världen skulle jag vilja se att 
människor ska se oss som mest öppna, mest svar på frågor på samhällsproblem, människor som är 

nyfikna. Det är det viktigaste. Är människorna nyfikna på vårt parti.” 

 

Om man ser i form av en skala, vart tycker ni att ni passar in?  
”Den klassiska politiska skalan är lite uppbruten. Vi byter väljare friskt idag med miljöpartiet och 

socialdemokraterna. Det gjorde vi inte på 80talet. Specifikt för Sverige är att svenska väljare är 

intresserade av sakfrågor. Där är inte höger o vänsterskalan så given. Man kan säga att alla partier rör 
sig mot mitten.” 

 

Är det relevant att applicera in er på en vänster och höger skala? 
”Höger o vänsterskalan är inte det längre. Faktiskt. Det handlar bara att kolla på hur olika partier ser på 

olika sakfrågor.”  

 

Personal Branding 

Om jag säger Personal Branding vad säger du då? 
”Intressant. Alla jobbar med det med eller mindre. Det anglosistiskt begrepp enda sedan Platon – alla som 

vill vara förtroendevalda måste man skapa förtroende. För att bygga förtroende måste man ha ett 
varumärke som människor känner igen. Det är ganska naturligt att jobba med.”  

 

Tycker ni det är relevant ämne som är rätt i tiden? 
”Ja det tror jag. Det blir viktigare o viktigare. Inte minst genom tekniken har vi sett att det är 

individrelationen idag. Det finns undantag. Som Apple är ett väldigt starkt varumärke i sig. Steve jobs är 

väldigt viktigt för Apple. Apple utan honom är inte lika starkt. Samma sak vad gäller moderaterna. Partiet 

bärs av de förtroendevalda – personifierade.”  

 

Partiledare 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva er partiledare? 
”Lyssnande, lugn, ansvarsfull, beslutskraftig” 

 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva er partiledare? 
”Maktfullkomlighet, oförmåga att fatta beslut, ointresserad, instängd” 

 

Vilka attribut vill ni lyfta fram för att marknadsföra er partiledare? 
”Fredrik är ju så som person han är väldigt öppen och lyssnande och det han alltid varit även innan han 
blev partiledare, och det är i hans ledarstil vara den han är.  han kanske inte alltid tar störst utrymme han 

gillar väldigt mycket att lyssna på vad andra tycker och tänker och resonerar kring saker och ting och sen 

fatta beslut, när han väl har fattat ett beslut står han upp för det beslutet väldigt tydligt men han kan vara 
väldigt lyssnande i facit till när ett beslut ska fattas” 

 

Är det viktigt med partiledarens utseende och stil (gentemot väljarna)? (På vilket sätt?) 
”Ja det tycker jag, det går ju delvis genom media märker ju ännu mer när man träffar honom och jobbat 

tillsammans med honom, han är ju väldigt trygg person i sig själv han är hel människa i sig själv han vet 
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hur han är och tycker och sådär..det gör att han sprider ett lugn i varje sammanhang, han är ju väldigt 

trygg i sig själv och det gör att människor som arbetar kring honom och det gör att människor som 
arbetar kring honom också känner trygghet och lugn. Det tycker jag ledar egenskaps starkast utmärker 

honom och det tror jag också går igenom media dvs. när man ser honom utifrån när man ser honom som 

en partiledare som ett varumärke tror jag att det man uppfattar är ju det här han kanske inte är den 

spralligaste killen men han är lugn och ansvarstagande och blir inte uppstressad” 
 

Hur marknadsför ni er partiledare så att han/hon kan skapa förtroende hos väljarna? 
”Dels att han syns i rätt sammanhang och när han syns, att han tar ansvar och säger rätt saker så att 
vara väldigt tydlig med vad vi tycker eller Fredrik tycker, och att göra det i rätt sammanhang. Ibland kan 

vi få frågan, varför ser han inte gladare ut? Eller varför han inte är mer i skämtprogramm eller humor 

program på tv, det kan man vara ibland, ibland är det rätt och vara det. Särskilt när det är tider finanskris 
hög arbetslöshet då kan inte en statsminister, partiledare skoja runt i tv då vill man ha en statsminister 

som tar ansvar och fokuserar på faktiskt göra jobbet det varierar lite över tid vilken roll man har. Tredje 

fall ibland är det mer statsminister och när det är val så blir han mer partiledare det är två roller kan man 

säga ja i samma person.” 

 

Följdfråga: Är det viktigt att skilja dem åt? 

”Ja och ibland ligger man betoning på den ena ibland på det andra, ibland är det väldigt mycket 
ansvarstagande ordning och reda och ibland är det mycket att inspirera andra och skapa engagemang och 

så det gäller att hitta den balansen.”  

 
”Vår utgångspunkt är hur vi jobbar med vårt företag och andra företag som Anders Borg, sauntårina och 

kan ta Erik Asp också, de samtliga fyra är väldigt starka personligheter jag tror att man kan i grunden att 

man inte kan förändra en person sätt att vara det är väldigt svårt, det blir väldigt falskt och det syns 

igenom. Det man kan göra är att ha en reklamkampanj men det funkar inte i verkligheten, för politiska 
ledare är så.. vår kommunikation bygger väldigt lite på köpt kommunikation utan det är väldigt mycket 

relationellt utrymme alltså kännt kommunikation, politiska ledare måste vara sig själva det går inte styla 

folk. Det måste bygga på att dem är sin egen person. Det kan man se Fredrik har en ledarstil som 
partiledare för moderaterna och Karl Bildt hade en helt annan och Ulf Samuelsson hade på sin tid sin 

ledarstil.. Det beror mycket på den person som har ansvaret uppgiften vid varje tillfälle. Det vi kan göra 

som jobbar som kan hjälpa till med detta är att se till att han har redskap och förutsättningar för att 

kunna göra sitt jobb. Att vi förbereder om han ska vara med i tv eller vad han ska säga i intervju, när vi 
annonserar inför val ska vi ha Fredrik på bild eller ska vi inte ha det” 

 

Hur lyfter ni fram partiledarens personlighet? (iform av utseende, ord och handling) 

 

Följfråga. Tycker du vikten sätts mer på partiledaren? 
Jag har funderat på det där. Partiledare blir mer viktiga men jag är inte helt säker på det. Partiledare är 

jätte viktiga men å andra sidan kan man säga att om man går tillbaka i tiden, Om man går tillbaks tiden 

till Olof Palme var enormt starka individer för sina partier. Så det är inte helt säkert att partiledarna 
betyder mer idag än vad de gjorde förut. Däremot har medialt fokus inriktat sig mer på partiledarna. Man 

vill ha en kommentar om det som händer 

 
 
Tycker ni att det har skett en förändring de senaste 30 åren med att marknadsföra er partiledare? 

om ja i så fall vilka förändringar? 
”Ja det är klart det har skett förändringar. Dels i metod och teknik – självklart tv internet. Men jag är inte 

säker på att man marknadsför fredrik mer än man gjorde förr med moderaternas partiledare. Ingvar 
Holmberg på 60talet var väldigt färgglad- han flög runt i helikopter. Det byggdes väldigt mycket runt om 

honom. Jag är inte säker på att man lägger mer vikt idag än man gjorde förr. Kanske så att man la mer 
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vikt förr än nu. Metoder och teknik utvecklats och media har förändrats och alla verkar i ett större 

mediatryck idag än vad man gjorde förr. Det är en förändring” 
 

Vilken generation hos väljarna tror du att er partiledare tilltalar mest? (yngre eller äldre väljare 

mellan 18-25 eller 55 år och uppåt.)(Denna skulle jag vilja ha med vi kan ju omformulera den bara) 

”Som person går han igenom hos personer i alla åldrar. Som parti är vi starkast bland äldre o 
medelålders. Folk som har jobb. Det speglar lite om man tittar på inte bara fredrik utan sånna som anders 

Borg, Gunnilla Karlsson, så är de en generation av politiker som själva är i fasen där barnen går i skolan 

bor i förorten. Speglar en bred medelklass” 
 

Socialdemokraterna 

Intervju med Katarina Agrell (S) 

 

Varumärke 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva ert parti? 
”Solidaritet, behandla alla lika, träffyta. Behandla alla lika. Inte göra skillnad på personer.”  

 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva er partiledare? 
”Hon står för förnyelse, bättre feminism. Kvinnor ska komma fram” 
 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva ert parti? 
”Motsatserna. Odemokrati, rasism, förtryck.”  
 

Personal Branding 

Om jag säger Personal Branding vad säger du då? 
”Nånting som känns utanför partiorganisationen. Det känns väldigt reklamigt.”  

 

Tycker ni det är relevant ämne som är rätt i tiden? 
”Det tror jag. Partiledaren är den som kan bli ett personligt varumärke och inte hela partiet.”  

 

Partiledare 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva er partiledare? 
”Desamma, Jag känner inte henne” 

 

Vilka attribut vill ni lyfta fram för att marknadsföra er partiledare? 
”Det är särskilt viktigt att hon är första kvinnliga partiledaren, att hon står för ett annat ledarskap. Göran 
Persson blev tills slut för mycket en stark gubbe. Hon står för ett nytt. Ibland vill man ha den ledaren som 

pekar. Men nu är det så att man är en i gänget. Jag tycker att hon ska låta andra växa så att det skapas 

utrymme runt omkring henne.”  
 

Är det viktigt med partiledarens utseende och stil (gentemot väljarna)?  
”Ja tyvärr. Det blir viktigare o viktigare i och med massmedia betyder så mycket. Förr så var det inte så. 
Därmed är det inte så säkert att partiledaren behöver vara bländande vacker. Bara man utstrålar saker är 

viktigt.”  

 

Hur marknadsför ni er partiledare så att han/hon kan skapa förtroende hos väljarna? 
”Att man ändå lanserar henne som den ordentliga tjej hon är. Hon är ju erfaren också- många 

sammanhang. Hennes sätt att sy ihop det här med 3 partier är jag väldigt imponerad av. Vi är vana att 

vara störst bäst o vackrast därmed är hennes situation annorlunda vilken jag tycker hon klarar av bra. Att 
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klara kompromisser ” 

 

Hur skulle ni vilja positionera er själva i förhållande till andra partier? 
”Vi har varit ganska långt in mot mitten. Särskilt under Göran Perssons ledning. Möjligen är vi på väg 

nått till vänsterut. Facket är inte bara LO. Familjer styr mera.” 

 

Tycker ni att det har skett en förändring de senaste 30 åren med att marknadsföra er partiledare? 

om ja i så fall vilka förändringar? 
”Det är klart att det förändras. Förr var det att de stora debatterna avgjorde. Och de levde ganska 
anonymt socialt liv. Förr var det hela partiet men nu är det mer partiledaren. Eller någon i deras närhet. 

Det är klar förskjutning mot individerna. Partiledaren måste snabbt värdera alla åsikter. Snabbt agerande 

är väldigt viktigt. Mejl – förr har det tagit tid att skicka brev och få svar.” 
 

Vilken generation hos väljarna tror du att er partiledare tilltalar mest?  
”Unga” 

 

Vänsterpartiet 
Intervju med Maria Hannäs 

 

Varumärke 

 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva erat parti 
”Solidaritet, Arbete och internationalitet” 

 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva ert parti? 
”Rasistiskt, privatiserande” 

 

Hur försöker ni stärka ert varumärke därmed ert parti? 
”Vi försöker det genom kampanjer och satsning på få frågor. Det är att bestämma sig på huvudfrågor inte 
minst när det börjar närma sig var. Så man bestämmer vänsterpartister ska hålla på med det! På det sättet 

stärker man varumärket. Jobben bostäder internationell soliditet, lika värde. Sen får man kolla på hur det 

går i praktiken. Man ser hur partierna röstar. Man säger en sak och gör en annan sak.” 

 

Hur marknadsför ni ert parti för att skapa förtroende hos väljarna? 
”Ett sätt är att man inte har lik i bagaget. Fortkörning och så vidare. Sånt glömmer folk efter ett tag. Lars 

Ohly sa en gång att han hade spelat fotboll med Nacka Skoglund. Fast det hade han inte gjort. Det var en 
dröm han hade. Så den var inte ens sann. Han sa det men det hade han inte gjort. Man måste tänka är det 

30 så kör man 30. Man måste vara schysst. Som partiledare måste det vara så.” 

 

Hur skulle ni vilja positionera er i förhållande till andra partier 
”Vi företräder de svaga i samhället. Att alla ska få arbete. Och att man inte är invandrarfientligt som 

några andra partier är. Det är en position. Arbeten har vi jobbat mycket med.”  

 

Är det relevant att applicera in er på en vänster och höger skala? 
”Ja absolut. VI är längst till vänster för de partier som är i riksdag.”  

 

Känner ni att ni drar er in mot mitten? 
”Jag tror att vi inte försöker göra det. Man tror generellt att alla gör det. Det är svårt för vanliga 

medborgaren att se skillnader ibland. För många frågor är lika. - Många tycker lika i frågor.”  
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Personal Branding 

 

Om jag säger Personal Branding vad säger du då 
”Då säger jag personligt varumärke” 

 

Tycker ni det är relevant ämne som är rätt i tiden? 
”De flesta människor tror jag inte de vet vad det är. De som studerar vet vad det är. Man får ju ett 

varumärke om man är med i de medier - facebook. Obama t.ex. Mer och mer kommer det. Vi har en 

person som jobbar med de typer av frågor mot andra organisationer.” 

 

Partiledare 

Vilka ord skulle ni använda för att beskriva er partiledare? 
”Snäll, påläst, lite osmart” 

 

Vilka ord skulle inte användas för att beskriva er partiledare? 
”Karismatisk” 
 

Vilka attribut vill ni lyfta fram för att marknadsföra er partiledare? 
”Då skulle han klä sig annorlunda. Inte alltid ha jeansjacka i alla sammanhang. Han skulle behöva gå en 
kurs i hur man blir bättre rådgivare. Det är svårt att vara partiledare. Man måste vara på med dygnet runt 

och beredd att svara på frågor. Man ska Många gånger måste man kanske säga: vänta ett tag jag ska 

tänka till lite. Jag måste gå till toaletten så man hinner tänka” 
 

Är det viktigt med partiledarens utseende och stil (gentemot väljarna)?  

”Jag tycker att det är det. Det borde inte vara det men det är det. Könet är viktigt tror jag faktiskt. Jag 

tycker inte man ska vara för flott klädd. Man ska vara klädd så att människor inte känner att de är lägre 
stående pga. någon har flotta kläder. Man ska vara snyggt normalklädd.” 

 

Hur marknadsför ni er partiledare så att han/hon kan skapa förtroende hos väljarna? 
”Jag är inte riktig person att svara. Det är svårt just nu. För massmedia bestämmer vad som skrivs det 

gör man inte själv. Man kan skicka ut hur många pressmeddelande som helst. Men till slut är det 

massmedia som väljer. De kan strunta i att skriva om en person under lång tid men sen under vissa tider 

skriver de jättemycket. Det var aktuellt med Gudrun Schyman. Man skrev vad hon hade för klackar, vilka 
kläder. Hur man marknadsför är att man är en bra talare och att man är en bra förebild. Man ska inte 

vara med i skandaler som vissa ministrar har varit i.”  

 

Hur lyfter ni fram partiledarens personlighet?  
”Det vet inte jag.” 

 

Känner du att Lars Ohly är den ni ska satsa på för att särskilja er från de andra? 
”Både och. Vi har valt att ha honom och trott på honom. Sen är allt inte upp till honom utan satser och 

komponenter som gör att det går bra eller dåligt. Det är svårt säga. I nuläget är det den partiledaren vi 

ska ha och vi ska ha i framtiden. Personligen tycker jag det med könet är viktigt. Jag tycker att det är 
viktigt med kvinnliga partiledare som fallet var med Gudrun Schyman.”  

 

Följdfråga: Tycker du det är svårt för honom att efterträda GS 
”Ja det tror jag faktiskt. Gudrun var väldigt uppskattad. Han har varit med ett antal år nu. Det är bara 

det med kläderna. I många debatter gör han bra ifrån sig. Sen gjorde han ett uttalande ganska snabbt med 

att han är kommunist. Och det har legat efter honom ganska länge. Arbetskamrater som röstat på 
vänsterpartiet i flera år har sagt nu kan vi inte rösta på pga. honom. Det kan vara så. Det får stå för de. Vi 

i vänsterpartiet tycker att vi har bättre miljösyn än Miljöpartiet gjordes en jättestor undersökning. Men 
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miljöpartiet har en tjej. Hon pratar bra.” 

 

Tycker ni att det har skett en förändring de senaste 30 åren med att marknadsföra er partiledare? 

om ja i så fall vilka förändringar? 
”Jag har varit med i 35 år. Det är helt annan sak. För det första är det mycket lättare att nå en partiledare 

nu. Då var partiledare onåbara. Idag kan man mejla. Det är så lätt med kommunikationen. Inte minst 
sociala medier. Det händer så fort. Enorma förändringar” 

 

Vilken generation hos väljarna tror du att er partiledare tilltalar mest? (yngre eller äldre väljare 

mellan 18-25 eller 55 år och uppåt.) 
”Det är ganska blandat. Mellan 45-50 35.”  
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Bilaga 4: Sammanställning av enkätundersökningen 
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Kristdemokraterna 
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