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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Marknadsföringsstrategier i personvalskampanjer 
 
Seminariedatum: 2008-06-02 
 
Ämne/kurs: FÖ6015 – Självständigt uppsatsarbete, 15 hp 
 
Författare: Linda Andersson och Lars Püss 
 
Handledare: Navid Ghannad 
 
Nyckelord: Politik, marknadsföring, personvalskampanjer, personligt va-

rumärke och marknadsföringsstrategi 
 
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att studera hur man skulle kunna 

utforma en marknadsföringsstrategi för personvalskandidater i 
Sverige. Vidare vill vi även studera hur man kan applicera de 
traditionella marknadsföringsstrategierna som normalt används 
till att marknadsföra produkter och tjänster även till att positio-
nera idéer och människor. 

 
Frågeställning: Beskriva hur man kan använda sig av marknadsföringsstrategi-

er i personvalskampanjer. 
 
Teori: Teorier med fokus på marknadsföringskampanjer, politisk 

marknadsföring, personliga varumärken och marknadsförings-
strategier. 

 
Metod: Kvalitativa telefonintervjuer utifrån en teoretisk referensram. 
 
Empiri: Telefonintervjuer med sju personer med breda erfarenheter 

från personvalskampanjer i Sverige. 
 
Resultat: Det finns en klar koppling mellan traditionell och politisk 

marknadsföring, det är samma mekanismer som påverkar både 
köpare och väljare. Modellen som uppsatsen presenterar ger en 
struktur för hur politiker kan arbeta med att planera sina per-
sonvalskampanjer utifrån svenska förhållanden. 
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Abstract 

Title: Marketing strategies for preference voting campaigns 
 
Seminar date: 2008-06-02 
 
Course: FÖ6015 – Independent dissertation work, 15 hp 
 
Authors: Linda Andersson och Lars Püss 
 
Advisor: Navid Ghannad 
 
Key words: Politics, marketing, preference voting campaigns, personal 

branding and marketing strategies 
 
Purpose: The purpose of this dissertation is to study how to develop a 

marketing strategy for a preference voting campaign in Swe-
den. In addition, we also want to study how to apply traditional 
marketing strategies, which are normally used to promote 
products and services, to position ideas and persons. 

 
Question at issue: Describe how to use marketing strategies in a preference vot-

ing campaign. 
 
Theory: Theories with at focus on marketing campaigns, political mar-

keting, personal branding and marketing strategies. 
 
Method: Qualitative phone interviews based on the theoretical frame-

work. 
 
Empirical foundation: Phone interviews with seven persons with at wide experience 

from Swedish preference voting campaigns.  
 
Conclusion: There is a definite connection between traditional and political 

marketing, it is the same mechanisms that affect both buyers 
and voters. The model that the dissertation presents gives a 
structure for how politicians can plan their preference voting 
campaigns, taking into account Swedish conditions.  
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Marknadsföringsstrategier i en personvalskampanj Inledning 
 

1 Inledning 

”The same rules for marketing targets of a company apply to a political party: It tries 
to sell its product. (Schweiger & Adami, 1999, s. 347)” 
 

1.1 Bakgrund 

Med start 1998 har en ny dimension lagts till de politiska valen i Sverige. Från att tidi-
gare ha varit begränsad till att enbart välja parti kan man numera också rösta direkt på 
en person – personval (SFS 2005:837). Nyttan av personvalssystemet har debatterats en 
hel del partierna emellan och det verkar gå en skiljelinje, helt traditionellt, mellan höger 
och vänsterpartierna. Där vänsterpartierna gärna hade sett en högre spärr1 för personva-
let och högerpartierna en lägre (Ohlsson, 2008). Med en högre spärr ökar partiernas in-
flytande över vilka som kommer att få plats i riksdagen och en lägre spärr ger väljarna 
ett större inflytande. Att vi kommer att ha kvar personvalet är sannolikt ganska givet, 
frågan är bara i vilken form detta kommer att ske (Direktiv 2004:96). Analysen av per-
sonvalets vara eller icke vara lämnar vi med varm hand över till statsvetarna att studera, 
däremot ser vi med stort intresse på det ökade inslaget av marknadsföringsstrategier i de 
politiska kampanjerna.  
 
I omvärlden är det främst det amerikanska valsystemet som förknippas med personvals-
kampanjer, där stora kampanjinsamlingar och staber är en förutsättning för att lyckas bli 
vald (Newman, 1994). De svenska personvalskampanjerna är i jämförelse betydligt 
mindre omfattande, av flera olika anledningar. Det amerikanska presidentvalet är mer 
personcentrerat, det vill säga det är individen som kandiderar snarare än partiet vilket är 
fallet i Sverige. Personen är i centrum snarare än partiet. Är vi på väg mot detta även i 
Sverige? Måste i så fall svenska politiker bli mer aktiva i sina kampanjer och om så är 
fallet hur ska de i så fall gå till väga?  
 
Redan 1969 argumenterade Kotler och Levy för att politiska val kommer att bli en av de 
nya marknadsföringsarenorna “Political contests remind us that candidates are marke-
ted as well as soap (Kotler & Levy, 1969, s 10)”. Utifrån detta började man diskutera 
om det inte var aktuellt att bredda synen på vad marknadsföring betyder. Synen på 

                                                                                                                                                         
 

1 För att kunna bli invald på personröster i riksdagen måste en kandidat ha fått personröster som motsvarar 
minst åtta procent av partiets röster i valkretsen. Motsvarande spärr för Europaparlamentet, landstings- och 
kommunfullmäktige är fem procent. För kommunfullmäktige gäller dessutom att kandidaten måste ha fått minst 
50 personröster och för landstingsfullmäktige minst 100 personröster. (SFS 2005:837) För en mer utförlig 
redogörelse av vallagen läs avsnittet 4.1 Det svenska valsystemet på sidan 18. 
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marknadsföring som något exklusivt för att sälja varor och tjänster och därigenom en-
bart applicerbart i kommersiella sammanhang ansågs som föråldrad. Man ifrågasatte 
också varför inte goda exempel från marknadsföring av traditionella varor även kunde 
användas för idéer och människor. Bara för att det man vill ”sälja” inte är kommersiellt 
eller om man så vill drivs av vinstintressen behöver inte verktygen eller metoderna vara 
olika. (Ibid.) 
 
Att marknadsföra varor och tjänster är en väldokumenterad vetenskap men frågan är om 
personer går att sälja med samma metod. ”If, as advertising guru David Ogilvy sug-
gests, brands should seek to become personalities, we must also expect personalities to 
seek to become brands (Haig, 2005, s. 146)”. Sannolikt bör man ifrån detta kunna dra 
paralleller till 2006 års valrörelse i Sverige då bland annat moderaterna valde att mycket 
starkt profilera sin partiledare som ett led i sin valkampanj (von Sydow, 2008).  
 
Alla organisationer som producerar någon form av ”produkt”, har ett syfte med verk-
samheten och detta blir deras produkt. Vare sig det är en fysisk produkt, tjänster, perso-
ner, organisationer eller idéer så skapar man något. Produkter kan existera i många olika 
former men det handlar fortfarande om produkter. Det är precis den här insikten som 
innebär att man breddar sin syn på marknadsföring. (Kotler & Levy, 1969) 
 
Att politiska partier länge har bedrivit aktiva marknadsföringskampanjer kan vi lätt kon-
statera bara genom att studera gamla valaffischer från till exempel förra seklets början. 
Vad som skiljer en valaffisch med det politiska budskapet att rösta på bondeförbundet 
och Mazettis chokladreklam är egentligen bara dess budskap och inte sättet man försö-
ker sälja in det på (Bilaga A). Att sedan ta steget till att även konstatera att marknadsfö-
ringsinslaget i försäljningsprocesser i allmänhet har ökat är inte heller det svårt. Vi 
översköljs av olika försök att påverka oss dagarna igenom, från morgon-TV, radion i bi-
len, reklam längs vägen till när vi handlar i mataffären. Detta ökade brus från inte bara 
reklamen utan även nya medier och en förändrad livsstil har ökat behovet av en mer 
strukturerad syn på marknadsföringen, eller om man så vill kommunikationsstrategin. 
Detta gäller egentligen för all typ av försäljning och budskapsförmedling. (Björkengren 
& Grumert, 2005) 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns många politiker som gärna ser marknadsföring som en rent kommersiell före-
teelse, politiker menar att det är ideologi och framförallt den ideella aspekten som ska 
genomsyra den politiska kampanjen. Vi menar, som visats tidigare, att det finns starka 
belägg för att det visst finns en koppling mellan marknadsföring av varor och tjänster 
samt av personer och politik. I USA verkar denna process ha kommit längre än i Sveri-
ge, utbudet av litteratur i ämnet är omfattande medan det i Sverige är betydligt mer 
knapphänt.  
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Vår tro är att med en strukturerad marknadsföringskampanj skulle en politiker, som har 
för avsikt att bedriva en personvalskampanj, ha en bättre förutsättning att lyckas i sin 
strävan att bli vald. Det finns många aspekter på att kandidera till en förtroende post, 
vare sig det är i riksdag eller kommun. De drivkrafter som kan ligga bakom inkluderar 
till exempel viljan att påverka och förändra, men även makt och pengar.  

1.3 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att studera hur man skulle kunna utforma en marknadsfö-
ringsstrategi för personvalskandidater i Sverige. Vidare vill vi även studera hur man kan 
applicera de traditionella marknadsföringsstrategierna som normalt används till att 
marknadsföra produkter och tjänster även till att positionera idéer och människor. 

1.4 Frågeställning  

Beskriva hur man kan använda sig av marknadsföringsstrategier i personvalskampanjer. 

1.5 Disposition 

2 Teori 

3 Metod 

1 Inledning 

4 Empiri 

5 Analys 
Analys – författarnas analys av undersökning utifrån 
den teoretiska referensramen, samt ett förslag till en 
svensk modell.

Empiri – sammanställning av uppsatsens empiriska 
undersökning. 

Metod – presentation av tillvägagångssättet för studien 
samt motiveringar till de val som gjorts. 

Inledning – ger en introduktion till problemområdet. 
Därefter följer syftet med studien samt frågeställning. 

 
 
 

 
Teori – här presenteras uppsatsens teoretiska referens-
ram utifrån syfte och frågeställning.  

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
6 Slutsats 

Slutsatser och diskussion – i slutkapitlet ges en presen-
tation av uppsatsens slutsatser samt förslag på fortsatta 
studier i ämnet. 
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2 Teori 

“So what is marketing? […] 
 Simply put, marketing is an exchange process. The process centres on a seller (the 
business) who is exchanging a product or service for money from a buyer (the cus-
tomer) (Newman, 1994, s. 8).” 

2.1 Marknadsföring och politik 

Enligt Newman (1994) menar många författare att marknadsföring av en produkt kan 
jämföras med att marknadsföra en politiker. Newman anser dock att det finns stora 
skillnader. De som började använda sig av marknadsföringsstrategier i politiska sam-
manhang var oftast personer med ett förflutet från affärsvärlden. De tog sina strategier 
som de använde för den kommersiella marknaden och förde över dessa utan att omarbe-
ta dem till den politiska arenan. (Ibid.) Den teori som snarast verkar ligga närmast till 
hands idag är att man istället ska jämföra politik med serviceindustrins relationsmark-
nadsföring (Newman, 1994; Lock & Harris, 1996; Scammell, 1999). Skillnaden mellan 
att marknadsföra en produkt och en tjänst är att den senare är immateriell, vilket betyder 
att man varken kan se eller känna på den, precis som politik. Politikern är tjänsteutöva-
ren och budskapet är tjänstens innehåll. När en kund ska köpa tvål behöver denne inte 
fundera så mycket på vilket märke han ska välja, funktionen är väldigt snarlik. Men att 
välja vilken politiker eller politik man vill ska styra landet kräver betydligt mer efter-
tanke. (Newman, 1994) 
 

Tabell 2.1.  
The Marketing Campaign 

Voter/Market Segmenta-

tion 

 

Candidate Positioning Strategy Formulation and 

Implementation 

1 Assess Voter Needs 1 Assess Candidate 

Strength and Weak-

ness 

2 Assess Competition 

1 The 4 P’s 

1.1 Product (campaign 

platform) 

1.2 Push Marketing 

(grass-roots efforts) 

2 Profile Voters 

3 Identify Voter Seg-

ments 

3 Target Segment(s) 

4 Establish Image 1.3 Pull Marketing (mass 

media) 

1.4 Polling (research) 

2 Organisation Devel-

opment and Control 

Källa: Newman, 1994, s 12. 
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Marknadsföringskampanjer är ett viktigt redskap när en politiker ska förmedla sitt bud-
skap. Enligt Newman (1994) finns det tre aktiviteter som måste finnas med, segmente-
ring, positionering och implementering (se tabell 2.1). Segmentering betyder att man 
delar upp väljarna i olika grupper vilket kan inkludera allt från ålder till sexuell lägg-
ning. Skälet till denna indelning är att olika grupper engagerar sig i olika frågor. När 
man pratar om segmentering av marknaden måste man inse att man inte kan tillfredstäl-
la allas behov. Man bör därför koncentrera sig på de grupper som man tror skulle vara 
intresserade av att köpa produkten. Politiker i likhet med företag måste hitta vägar att nå 
sina målgrupper. Skillnaden mellan segmentering av kunder och väljare är att politiker 
måste hitta vägar att nå ut till så många som möjligt medan företag väljer olika segment 
som bäst passar ihop med deras produkter. (Ibid.) 
 
När en politiker ska förmedla sitt budskap måste denne ha ett konsekvent budskap och 
verkligen fokusera på det han står för. Det första politikern måste tänka på är hur han 
ska positionera sig genom att kunna hitta sina styrkor och svagheter. För att kunna göra 
detta är det även viktigt att ha kunskap om sina konkurrenter. Vet man deras styrkor och 
svagheter blir det lättare att positionera sig där man själv är som starkast. (Ibid.) 
 
När kandidaten valt sin position måste denne välja en strategi och hur denna ska imple-
menteras. Den vanligaste att utgå från på den kommersiella marknaden är de 4 P:na, 
vilka är produkt, pris, plats och påverkan. När man ska använda strategin på den politis-
ka marknaden använder man en annan definition på de 4 P:na, Product, Push Marketing, 
Pull Marketing och Polling. Produkten är kandidaten och den politiska plattformen som 
han använder sig av. Push marketing syftar på det nätverk som en kandidat måste bygga 
upp och använda som resurs för att kunna genomföra valkampanjen. Pull marketing är 
väldigt likt det steg i den traditionella marknadsmixen som benämns promotion. Med 
andra ord vilka medier som ska användas för att bäst nå sina väljare. TV, radio och tid-
ningar är de vanligaste medierna och även de mest effektiva i fråga om räckvidd. Poll-
ing (opinionsundersökningar) är verktyget för att utveckla produkten och försöka avgö-
ra hur framgångsrik en ny idé eller inriktning kan bli. (Ibid.) 

2.2 Väljarsegmentering 

Att tillfredställa alla konsumenter på en marknad med en produkt är omöjligt eftersom 
alla efterfrågar olika saker. Därför är det viktigt att segmentera marknaden och välja ut 
en eller flera specifika målgrupper som kan vara intresserade av varan (Doyle & Stern, 
2006). Det är till exempel helt onödigt för en sekreterare att ha samma prestanda på sin 
dator som en kärnfysiker som behöver göra avancerade matematiska kalkyler. De vikti-
gaste frågorna som segmenteringen ska ge svar på är vilka budskap som ska användas 
till vilka väljare (Baines, Harris & Lewis, 2002). 
 
Den största anledningen till att man segmenterar marknaden är att alla har olika prefe-
renser och förutsättningar. Studenter som oftast har en begränsad ekonomi efterfrågar 
ofta lägre pris medan mer köpstarka grupper med god ekonomi har råd att betala för en 
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högre kvalité. Segmentering underlättar sålunda när man ska välja vilken målgrupp som 
skall påverkas. Små företag har svårt att inta stora marknadsandelar eftersom detta krä-
ver stora resurser som ofta inte finns. Det kan därför gynna det lilla företaget att rikta in 
sig på en smal målgrupp och bli ledande inom detta segment. Resurserna kan då läggas 
på att tillfredställa målgruppens behov bättre än konkurrenterna och på så sätt bli kon-
sumenternas val. (Doyle & Stern, 2006)  
 
Segmentering kan ske på två olika sätt, först genom att tillfredställa ett behov och även 
genom profilering. När segmentering görs efter behov sökes enhetliga grupper som kan 
påverkas på likartat sätt eftersom behoven är densamma. Profilering betyder att segmen-
teringen sker efter bland annat geografiska områden, livsstil, lön, ålder och så vidare. 
(Doyle & Stern, 2006) 
 
När en politiker ska påbörja sin kampanj måste denne inse att det inte går att påverka 
alla väljargrupper (Newman, 1994). Därför bör valdistrikten analyseras och delas in ef-
ter hur de sannolikt kommer att rösta. Med andra ord hur sannolikt det är att politikern 
kommer att få många röster i ett valdistrikt. Valmyndigheten presenterar väljarstatistik 
från alla val sedan 1998 på webben (www.val.se), där finns uppgifter för alla valdi-
strikt i landet om hur rösterna fördelats. På den kommersiella marknaden användes ut-
ryck som marknadssegmentering för att ta reda på vilka behov och önskemål konsu-
menterna har. Av samma anledning bör därför valdistrikten analyseras även utifrån vil-
ken personlig framtoning politikern har, dennes politiska plattform och vilka marknads-
strategier som ska användas (Newman, 1994). 
 

”Target marketing is the decision to distinguish the different groups that make up 
a market and to develop appropriate product and marketing mixes for each tar-
get market. The key step in target marketing is target segmentation, which is the 
act of dividing a market into distinct and meaningful groups of buyers who might 
merit separate products and or marketing mixes. Marketing segmentation is a 
creative act”. (Kotler, 1982, s. 217) 

 
Det finns aktiviteter som uppkommer på den kommersiella marknaden som direkt kan 
appliceras på den politiska, i frågan om segmentering. Dessa är storlek, tillgänglighet 
och identifieringsgraden. Detta betyder att segmentet måste vara stort nog för att vara 
lönsamt och att man måste kunna identifiera dem för att kunna nå ut med sitt budskap. 
(Newman, 1994) 
 
För att lättare förstå vad konsumenterna efterstävar kan fokusgrupper användas, genom 
fokusgrupperna kan likheter och skillnader undersöka i deras efterfrågan (åsikter) (Nif-
fenegger, 1989; Doyle & Stern, 2006). Ett viktigt steg i marknadssegmenteringen är att 
identifiera vilka behov väljarna har och på så sätt kunna dela in dem i olika segment. 
Hur dessa sedan påverkar de utvalda grupperna kan vara väldigt olika. Den största kana-
len är television, där kandidaterna har möjlighet att påverka på många olika nivåer. Mo-
dellen indikerar på att väljarna är konsumenter av en tjänst som utförs av kandidaten. 
De väljer politiker efter vilka behov de tillfredställer. Det finns fem olika områden (se 

6  

http://www.val.se/


Marknadsföringsstrategier i en personvalskampanj Teori 
 

Tabell 2.2) som påverkar väljarnas beteende.  Detta visar att det finns fler än en anled-
ning till varför människor väljer en politiker över en annan. (Newman, 1999) 
 
 

Tabell 2.2 - Påverkan av väljarbeteende 
 
Politiska  
frågeställningar 
 

 

Det här är vad politikern lovar och vad denne står för. Det 

kan till exempel vara att väljarna prioriterar sina barns 

skolgång, då kommer de mest troligt rösta på den kandidat 

som kan erbjuda dem den mest tilltalande skolpolitiken.  

Detta kan jämföras med den kommersiella marknaden där 

konsumenterna väljer produkter som har de lägsta priserna, 

bästa kvalité eller andra fördelar som är viktiga för konsu-

menterna.  

 

 
Social förmåga 
 

 

Att de som röstar känner en samhörighet med kandidaten 

kan vara avgörande för hur de väljer. Det gäller att kunna 

föra sig bland de väljare man söker stöd från. 

 

 
Kandidatens 
personlighet 
 

 

Personligheten är vad kandidaten använder för att skapa en 

personlig framtoning. Det ska vara en positiv känsla som 

förknippas med personen. Kandidaten vill skaffa en person-

lig framtoning som förknippas med honom. Detta kan vara 

en risk eftersom denna antingen kan vara positiv eller nega-

tiv beroende på vilka grupper som associerar sig med ho-

nom. Vid försäljning av produkter är det väldigt vanligt att 

man använder kända personligheter för att konsumenterna 

ska få en positiv känsla för produkten och associera denna 

till något bra. 

 

 
Konkurrensen 
 

 

Det är situationer där kandidaten försöker påverka väljarna 

genom att argumentera för varför de ska välja just honom. 

Han pekar också på sina konkurrenters nackdelar.  

 

 
Förändringsvärde 
 

 

Det är förmågan att ta i något unikt inom politiken. Folk vill 

ofta ha nya infallsvinklar och idéer. Man vill inte stanna 

kvar i de gamla tankesätten. 

  

Källa: Newman, 1999. 
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2.3 Kandidatpositionering 

“Positionering är en strategi som går ut på att företaget, varan eller tjänsten ska tillde-
las en egen position, en cell, i kundens hjärna så att kunden spontant väljer ett visst va-
rumärke när köp är aktuellt. (Gummesson, 2002, s. 144)” 
 
Att inneha en position betyder inte en fysisk plats eller jobb utan en position i kundens 
medvetande. Det kan till exempel handla om hur kunderna upplever en av sina leveran-
törer. De behöver inte vara bäst, positionen i kundens medvetande räcker långt. (Hill & 
Sullivan, 1996) 
 
När en politiker ska positionera sig måste denne gå igenom flera steg. Först måste de 
skapa sig en bild av vilka visioner och strategier som ska användas.  Det är också av 
stor vikt att politikern vet både sina egna och sina motståndares styrkor och svagheter. 
Lika viktigt är det att de skapar sig en bild av hur deras motståndare har tänkt positione-
ra sig, utifrån detta kan sedan en strategi läggas upp för att på bästa sätt nå den önskade 
målgruppen. (Newman, 1994) Politikern bör försöka att endast ha ett sätt att positionera 
sig, gör de inte det kan det leda till förvirring hos kunderna (Trout, 2005). 
 
Politikern bör eftersträva att skapa en personlig framtoning som stämmer överens med 
vad hans politik står för. Detta är något som även förespråkas i den kommersiella värl-
den. (Newman, 1994) Varje företag vill att deras produkt ska associeras med något eller 
någon. Önskemålet om att positionera sig på en ny marknad kan bero på flera faktorer. 
Ett kan vara att det nuvarande marknadssegmentet upplevs för litet och att det inte går 
att få ekonomisk lönsamhet inom det. Men det kan även bero på att produkten inte lever 
upp till kundernas förväntningar eller att det finns kostnadsnackdelar som innebär att 
det inte går att konkurrera med produkten kostnadsmässigt eftersom tillverkningskost-
naderna är för höga (Doyle & Stern, 2006).  

2.3.1 SWOT-analys av kandidaten 

Lees-Marshment (2001) menar att en politiker måste skapa sig en bild av hur ens poli-
tiska konkurrenter ser ut. Som ett resultat av detta krävs inte bara att denna skapar en 
bild av konkurrenterna utan att han eller hon även gör en regelrätt SWOT (styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot) analys. Lees-Marshments (2001) tes utgår utifrån ett 
partiperspektiv snarare än från den enskilde kandidaten, men nämner att denna metod 
bör kunna användas även på denna nivå. Den approach hon föreslår för ett politiskt parti 
är precis den samma som bland annat Kotler (2005) anser vara principen för att genom-
föra en SWOT analys. 
 
Politiken måste precis som företag anpassa designen av sin egen framtoning/produkt. 
Det är inte politiska likheter med konkurrenterna som vinner val utan förmågan att 
framstå som annorlunda, vara ett alternativ. Om politikern bara försöker att kopiera nå-
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gon annans framgång använder man inte politisk marknadsföring på rätt sätt. (Lees-
Marshment, 2001) 
 

Tabell 2.3 - Politisk SWOT-analys 
 

Strength – Styrkor 

 

 Finansiella resurser 

 Marknadsanalys – Befintligt politiskt stöd, önskat 

stöd för att uppnå avsett valresultat i förhållande till 

både vallagar och geografiska förhållanden  

 

 

Weakness – Svaghet 

 

 

 Finansiella resurser 

 Marknadsanalys – Befintligt politiskt stöd, önskat 

stöd för att uppnå avsett valresultat i förhållande till 

både vallagar och geografiska förhållanden  

 

 

Opportunities – Möjligheter 

 

 Väljaropinionen 

 Stöd för konkurrenterna (om fallande) 

 Socioekonomiska och demografiska förändringar 

 

 

Threats – Hot 

 

 

 Väljaropinionen 

 Stöd för konkurrenterna (om fallande) 

 Socioekonomiska och demografiska förändringar 

 

Källa: Anpassad efter Lees-Marshment, 2001, s. 35. 

2.3.2 Etablera en personlig framtoning 

Den personliga framtoningen är viktig eftersom många produkter liknar varandra. Det 
kan därför vara ett bra sätt att differentiera sig med hjälp av företagets varumärke. Den 
personliga framtoningen påverkar ens position hos kunden. (Porter, 1985) Att jämföra 
politiska personer (personliga varumärken) med varandra på samma sätt som traditio-
nella varumärken jämförs är ofta förekommande idag. Liksom för ett företag är det där-
för viktigt att allt som associeras med den politiska kandidaten måste harmonisera och 
på så sätt skapa en mer trovärdig bild gentemot väljarna. Varje parti har olika värde-
ringar som förknippas med dem, dessa måste återspeglas i politikerns personlighet för 
att på bästa sätt representera partiet. (Schweiger & Adami, 1999)  
 
Ett personligt varumärke är ditt namn och med vilka känslor du förknippas med. Det 
som förmedlas måste hela tiden stämma överens med vad som sagts innan för att på så 
sätt vara förtroendeingivande för omgivningen. (Werner Runebjörk, 2004) Hon nämner 
även ordet ethos vilket betyder den uppfattning som människor har av en viss person. 
Denna uppfattning påverkar personens trovärdighet gentemot omgivningen. Skillnaden 
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mellan ethos och ett personligt varumärke är ”att ett starkt ethos kan etableras vid ett 
enda tillfälle, medan ett varumärke gäller över tiden (Ibid., s. 74)”. Därför är det viktigt 
att varje tal eller framträdande har ett konsekvent ethos, vilket kan leda till att en talare 
blir en person som associeras med dessa värden. Det är på detta vis som ett personligt 
varumärke skapas, men det är viktigt att komma ihåg att för att lyckas behålla ett starkt 
varumärke är det viktigt att man är genuin och visar vem man är. (Ibid.) 
 
En väljare är en köpare. Eftersom en väljare inte kan göra sitt val utifrån samma fakto-
rer som en köpare på konsumentmarknaden, såsom till exempel pris, spelar andra fakto-
rer in. Den personliga framtoningen är ett viktigt begrepp som spelar stor roll när väljare 
ska välja en kandidat att rösta på. Andra viktiga faktorer som spelar stor roll är hur kan-
didaten representerar samhället, vilka principer han eller hon står för, vilka kvaliteter 
denne har och hur tillgänglig kandidaten är för folket. (Schweiger & Adami, 1999) 
 
Werner Runebjörk (2004) menar att det finns ett antal ethosskapande (en talares trovär-
dighet) faktorer som bidrar till att man som talare ska nå ut med sitt budskap. De fakto-
rer hon bland annat nämner är; expertkunskap, prestige (trovärdighet), välkändhet (för-
troende), öppenhet, association, attraktivitet och ödmjukhet.  

2.4 Strategiformulering och                     
implementering 

Den sista fasen i arbetet att förbereda en personvalskampanj är strategiformuleringen 
och själva implementeringen av kampanjen. Kandidaten har skapat sig en bild av hur 
denne ska segmentera väljarna och hur han eller hon ska positioneras. Först ut är New-
mans (1994) 4 P, som tidigare nämnts, dessa bygger till del på de 4 P som används inom 
den kommersiella marknadsföringen. 
 

Tabell 2.4 – 4P i den politiska och kommersiella världen 

Kommersiell marknadsföring Politisk Marknadsföring 

Product Product 

Place Push marketing 

Price Pull marketing 

Promotion Polling 

Källa: Newman, 1994  

   
Utifrån de 4 P:na kan strategin formuleras (se figur 2.1), de skapar sammantaget den 
position som kandidaten kan skapa sig på väljarmarknaden (Newman, 1994). Huvud-
förutsättningen för att ett utbyte ska kunna ske är att det finns ett erbjudande (en politisk 
vision/ambition) som är av värde för en eventuell mottagare (väljare) (Henneberg, 
2003). Produkten som en politiker erbjuder är en mycket komplex blandning av förmå-
ner som väljarna förväntar sig förverkligas om politikern och partiet kommer i majori-
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tetsställning (Niffenegger, 1989). Produkt skulle man kunna säga motsvaras av kandida-
tens politiska budskap (Newman, 1994). 
 
 
 
 
 
 Figure 2.1 Marketing Strategy: The Four P’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Källa: Newman, 1994, s. 106. 

 

Begreppet Push Marketing (Newman, 1994), distribution (Henneberg, 2003) eller pris 
(Niffenegger, 1989) är egentligen samma saker men de har valt att etikettera dem olika. 
Innebörden är att politikern låter sitt politiska budskap distribueras på gräsrotsnivå2, av-
sikten med detta är att denne sedan ska låta budskapet föras vidare till fler väljare. Gräs-
rötterna fungerar på samma sätt som den kommersiella världens distributörer som för 
produkten vidare till den breda massan. Därigenom agerar gräsrötterna, eller distributö-
rerna, som den kanal kandidaten har att föra ut sitt budskap med. (Newman, 1994; Hen-
neberg 2003; Niffenegger, 1989)  
 
Även för begreppet Pull Marketing ser vi olika benämningar, Newman (1994) använder 
sig av Pull Marketing medan Niffenegger (1989) har Place och Henneberg (2003) 
kommunikation och nyhetsstyrning. Användandet av massmedia i den politiska kam-

                                                                                                                                                         
 

2 Med gräsrotsnivå menas den vanlige väljaren som inte direkt är politiskt aktiv utan snarare är poli-
tiskt intresserad. 
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panjen är grunden för Pull Marketing. Politikern använder media som ett verktyg för att 
förmedla sin personliga framtoning och sitt budskap.  (Newman, 1994)  
 
Ofta innebär kommunikation av politiska budskap att dessa måste förenklas, vilket i 
många fall kan innebära problem. Att förklara komplexa frågeställningar och omfattan-
de förslag till åtgärder och dess följdverkningar på en enkelt och lättförståeligt sätt som 
dessutom ska förmedlas i till exempel en annons eller flygblad kan innebära att budska-
pet går förlorat. (Henneberg, 2003) 
 
Det tredje P:et handlar inte bara om hur massmedia ska hanteras utan också hur politi-
kern skapar ett nätverk av frivilliga som är villiga att vara behjälpliga i kampanjen. 
Denna resurs kan användas till att sprida politikerns budskap genom till exempel flyg-
bladsutdelning, dörrknackning och att sätta upp kampanjskyltar. (Niffenegger, 1989)  
 
På den kommersiella marknaden gör företag undersökningar för att förstå konsumenter-
nas köpbeteende, detta görs precis av samma anledning på den politiska marknaden - 
för att ta reda på vad det är som tilltalar väljarna. Opinionsundersökningarna ger svar på 
vilket ”marknadsvärde” politikern har, de mäter väljarnas sympatier och hur de tolkar 
de politiska budskapen.   Ett annat arbetssätt är att starta fokusgrupper som arbetar med 
mer konkreta frågor för att politikern ska kunna skapa sig en bild av vad som ligger väl-
jarna varmast om hjärtat. (Newman, 1999) 
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3 Metod 

I det här kapitlet kommer vi att belysa de metoder som kommer att användas för att få 
svar på vår frågeställning. Vi kommer att utgå från två perspektiv i vår undersökning, 
först kommer vi att jämföra likheter och skillnader mellan befintliga teorier och ett antal 
utvalda respondenter med praktiska erfarenheter. Den andra är att jämföra responden-
terna sinsemellan för att slutligen utifrån detta söka ett svar på vårt syfte och vår fråge-
ställning. 

3.1 Forskningsstrategi 

Denscombe (2000) pekar på fem sätt på vilket en uppsatsförfattare kan arbeta med un-
dersökningar; surveyundersökningar, etnografiska undersökningar, fallstudier, experi-
ment och aktionsforskning. För denna uppsats är survey metodiken den mest lämpade. 
Vidare pekar Denscombe (ibid.) på tre olika undersökningssyften, dessa kan vara de-
skriptiva, explorativa eller förklarande som alla kan appliceras på de fem undersök-
ningsmetoderna. Vi har utifrån detta valt att använda oss av en deskriptiv ansats, vilket 
beskriver ”hur något är”.  

3.2 Induktiv eller deduktiv ansats? 

Om uppsatsförfattare ska använda sig av deduktiv eller induktiv ansats beror på hur 
verkligheten ska studeras. I den deduktiva ansatsen går man från teori till empiri (Jacob-
sen, 2002). Ansatsen kännetecknas av att verkligheten avgränsas till enskilda företeel-
ser. Företeelsen studeras därefter utifrån befintliga teorier. De teorierna som använts i 
teorikapitlet ger en kontext för att tolka det insamlade underlaget. Utifrån den initiala 
problemdiskussionen väljs ett antal teorier ut, med detta material skapas en mer tydlig 
koppling mellan problem, analys och slutsats. Från den befintliga teorin härleds hypote-
ser som sedan empiriskt prövas mot det aktuella fallet (Denscombe, 2000). Problemet 
med detta menar Jacobsen (2002) är att författarna begränsar sig, de hittar bara det de 
letar efter. Det kan därför vara svårt att hitta nya företeelser genom denna ansats.  
 
Ett alternativ till att använda en deduktiv ansats är den induktiva ansatsen. Vilket bety-
der att man går ”från empiri till teori”. Det betyder att uppsatsförfattarna går ut i verk-
ligheten helt utan förväntningar och utan några skygglappar för att samla in relevant in-
formation. Utifrån denna information utformas sedan teorier. Nackdelen med denna an-
sats är att det är svårt att gå ut i verkligheten med ett öppet sinne. Det kan även vara 
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svårt att identifiera det viktiga i informationen som samlas in om författarna inte vet vad 
det är de letar efter. (Jacobsen, 2002)  
 
Vi har valt att genomföra denna undersökning med en deduktivt ansats. Anledningen till 
detta är att syftet med uppsatsen var att testa om en teoretisk modell fungerar i verklig-
heten. Vilket innebär att vi utgår från en teoretisk referensram för att undersöka om den 
är applicerbar på verkligheten - från teori till empiri. 

3.3 Kvalitativ eller kvantitativ ansats? 

Dessa ansatser förklarar hur informationen kommer att samlas in. Kvantitativ data bru-
kar förklaras som siffror, kronor, timmar eller antalet gånger en företeelse sker. Den 
vanligaste metoden att få in den här typen av information är med hjälp av enkätunder-
sökningar. Den kvantitativa undersökningen kan göras mer eller mindre sluten. En rent 
kvantitativ ansats består av enbart fasta svarsalternativ, men genom att även lägga till 
öppna frågor kan respondenten få svara lite mer obundet. (Jacobsen, 2002)  
 
Kvalitativ data brukar i stället beskrivas som ord. Till skillnad från kvantitativ data där 
forskaren har stor möjlighet att påverka de data som kommer in, finns inte detta i sam-
ma utsträckning i den kvalitativa undersökningen. Den vanligaste metoden för att samla 
in kvalitativ data är genom intervjuer. Men liksom i den kvantitativa ansatsen kan denna 
ansats göras mer eller mindre öppen. Genom att ha en intervjuguide kan samtalet styras 
i den riktning man vill, men det ger även spelrum för respondenten att svara på sitt sätt. 
Men vill denna styrning undvikas kan man genomföra intervjun helt öppet, där respon-
denten helt fritt får prata om det valda ämnet. (Jacobsen, 2002) 
 
Ansatsen som valts i denna uppsats är kvalitativ. Anledningen till detta var att vi ansåg 
att den skulle ge oss mer tillförlitlig information än en kvantitativ dito. Vi använde oss 
av halvstrukturerade intervjuer för att få in data, vilket betyder att den inte är strukture-
rad helt utifrån förbestämda frågor men inte heller ett öppet samtal (Kvale, 1997).  

3.4 Datainsamling och litteratursökning 

Data och information insamlade direkt från personer eller grupper betecknas primärdata. 
Dessa upplysningar samlas in genom intervjuer, observationer eller frågeformulär (Ja-
cobsen, 1997). Vi har använt oss av primärdata i form av intervjuer. Alternativet till 
primärdata, där det är forskaren som samlar in data, är sekundärdata. Sekundärdata in-
nebär att informationen redan är insamlad av någon annan, det kan vara texter, årsredo-
visningar, börsnoteringar, med mera. (Ibid.). Sekundärdata som använts i vår uppsats 
kom från redan skrivna böcker, artiklar, uppsatser och avhandlingar. Stor vikt lades vid 
litteratursökning i början av arbetet, eftersom uppsatsens syfte utgick från den teoretiska 
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ramen. Både generella marknadsföringsböcker och -artiklar men framförallt litteratur 
inom politisk marknadsföring har använts. Författaren som lades stor vikt vid var Bruce 
I Newman av den orsaken att vi efter omfattande litteratursökningar ansåg att han var 
den ledande forskaren inom området. Newman var den författare/forskare som om-
nämndes mest i samband med politisk marknadsföring, både som artikelförfattare men 
framförallt som referens i andras arbeten. Artiklarna som använts hittades via Emerald, 
som publicerar över 190 forsknings skrifter, sökorden var; political marketing, image, 
campaign, marketing strategy och SWOT-analysis.  
 
Det som är viktigt vid insamling av kvalitativ data är att intervjuaren ska undvika att 
försöka påverka den information som samlas in. (Jacobsen, 2002) Även om vi hade 
kunskap om ämnet ansåg vi att det var viktigt att genomgå intervjuerna med ett relativ 
öppet sinne och inte bli påverkade av tidigare kunskap. 

3.5 Val av respondenter 

Uppsatsen fokuserar på två kategorier respondenter, den första är personer som själva 
genomfört och drivit en personvalskampanj i ett riksdagsval. Anledningen till att vi be-
gränsar oss till just riksdagsvalet är att en riksdagskandidatur är mer omfattande än till 
exempel i en kommunfullmäktigekandidatur. Den andra kategorin som intervjuats är 
personer med stor kompetens och erfarenhet från politiska kampanjer i stort, detta för 
att få ett komplement till politikerna.  Vi har använt oss av några respondenter som var 
kända för oss sedan tidigare (Gustav Fridolin, Carl Fredrik Graf och Henrik von Sy-
dow), för de har stor erfarenhet från både personvalskampanjer och politiska kampanjer 
i stort. De övriga respondenterna påträffades genom att kontakta respektive riksdagspar-
tis partisekreterare som gav oss upplysningar om potentiella intervjuobjekt. Dessutom 
fick vi förslag på respondenter av Fridolin och von Sydow.  Avsikten var att intervjua 
representanter från samtliga riksdagspartier men socialdemokraterna, vänsterpartiet, 
centerpartiet och kristdemokraterna kunde inte medverka av olika anledningar. I fallet 
vänsterpartiet har de som policy att inte bedriva personvalskampanjer (Bilaga B). Detta 
bortfall bör inte innebära att den vetenskapliga reliabiliteten skadas då uppsatsen inte 
har som syfte att studera skillnaderna mellan de politiska partierna utan snarare kopp-
lingen mellan marknadsföring och personvalskampanjer. Som Ohlsson (2008) bland 
annat påpekar är högerpartierna mer aktiva och positiva till företeelsen personval, vilket 
ger att den höga andelen högerrespondenter snarare stärker empirin än försvagar den.  
 

 Respondenter 

1. Fridolin, Gustav, Reporter - TV4, tidigare riksdagsledamot (mp) 
(2002 – 2006).  

2. Graf, Carl Fredrik, Kommunstyrelsens ordförande (m) - Halmstad 
Kommun, tidigare riksdagsledamot (m) (1991 – 2002).  
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3. Gunnarsson, Rolf, Riksdagsledamot (m) (1994 – ). 

4. Idegaard, Thomas, VD - United Minds, tidigare förbundsordförande 
för Moderata ungdomsförbundet.  

5. Ohlsson, Birgitta, Riksdagsledamot (fp) (2002 –) 

6. von Sydow, Henrik, Riksdagsledamot (m) (2002 –). 

7. Goldmann, Mattias, Projektledare - Westander & Co, tidigare in-
formationschef hos miljöpartiet.  

3.6 Intervjuerna 

Som nämndes tidigare kan en intervju vara mer eller mindre öppen (Jacobsen, 2002). På 
grund av bland annat det geografiska avståndet till intervjuobjekten genomfördes samt-
liga intervjuer per telefon. När frågorna utformades utgick vi från vårt teoretiska kapitel, 
anledningen till detta var att ämnet är så pass brett så vi var tvungna att precisera oss 
noga. Frågorna formulerades så att problemställningen kan besvaras. Intervjuguiden i 
sin helhet finns i Bilaga C. 
 
Syftet med intervjuerna var att vi ville få en större förståelse ämnet från intervjuobjek-
tets perspektiv. Det första som gjordes var att skicka ut ett e-post meddelande till de 
tänkbara respondenterna. Detta gjordes i mitten av mars månad för att förhindra att bort-
fallen skulle bli för stora när väl intervjuerna skulle äga rum.  
 
När intervjuobjektet hade bekräftat e-post meddelandet skickades intervjuguiden ut för 
att de skulle kunna förbereda sig och bekanta sig med ämnet, väl medvetna om att detta 
kan medföra en risk eftersom intervjuobjektet får tid att formulera sina svar och sponta-
niteten försvinner. Men vi anser dock att de positiva effekterna överskrider de negativa. 
Det kan ha gått lång tid sen kampanjerna utfördes viket medför att den intervjuade be-
höver lite tid för att gå tillbaka och se vad som faktiskt gjorde. Det kan också vara så att 
de har använt sig av marknadsföringsverktyg utan att vara medvetna om det.  
 
Samtliga intervjuer spelades in digitalt för att försäkra oss om att vi inte missat någon 
viktig poäng från intervjun. I vissa fall skickades kompletterande e-post meddelade ut 
för att försäkra oss om att vi fått med alla viktiga aspekterna. Intervjuerna skiljer sig i 
omfång på grund utav ett antal faktorer, den främsta är hur mycket tid respondenterna 
hade till förfogande, men även hur att vissa respondenter hade större kunskap och erfa-
renheter i ämnet än andra.  
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3.7 Reliabilitet och Validitet 

När en undersökning genomförs är det viktigt att undersökningen återspeglar verklighe-
ten så väl som möjligt. Vid insamling av materialet finns det en rad olika felkällor som 
kan uppkomma, dessa felkällor kan beskrivas med validitet och reliabilitet. ”Uttrycket 
validitet motsvaras av giltighet och uttrycket reliabilitet motsvaras av tillförlitlighet (Pa-
tel & Davidsson, 1994, s. 85)”. 
 
Reliabilitet betyder att undersökningen ska vara tillförlitlig och trovärdig, vilket betyder 
att det som undersöks ska gå att lita på. För att undersökningen ska ha hög tillförlitlighet 
måste den genomföras på så sätt att den även vid upprepade genomföranden resulterar i 
samma resultat. (Jacobsen, 2002) Eftersom intervjupersoner som valts har stor kunskap 
av området anses detta öka trovärdigheten.  
 
Det som kan vara ett problem med reliabilitet är intervjuarens påverkan på svaret. Ställs 
många ledande frågor kan detta påverka resultatet. Det kan också bli en negativ påver-
kan om det är två olika personer som analyserar intervjun, det är inte helt säkert att de 
kommer fram till samma resultat. (Kvale, 1997) Detta försökte vi undvika genom att 
skicka ut kompletterande e-post meddelande på de frågor som vi inte var överens eller 
där informationen var otillräcklig. 
 
Validitet innebär att det som mäts ska vara giltig och relevant, och att det som faktiskt 
mätes det som ska mätas. Det som undersöks hos några få ska också vara relevant för 
flera. (Jacobsen, 2002) Validiteten påverkas också på hur tillförlitlig källan är. (Kvale, 
1997) Därför måste intervjuaren vara kritisk mot varje objekt som undersöks. Intervjua-
ren kan inte utgå från att den information som kommer från respondenterna är sann. (Ja-
cobsen, 2002)  
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4 Empiri 

Nedan presenteras först en översikt av de legala aspekterna i fråga om det svenska val-
systemet samt framförallt de ur ett personvalsperspektiv intressantaste frågeställningar-
na. Slutligen kommer de 7 respondenternas intervjusammanställningar i kronologisk 
ordning. Intervjuerna presenteras inte i sin helhet utan endast de delar som är relevanta 
utifrån uppsatsen. 

4.1 Det svenska valsystemet 

Vallagen (SFS 2005:837) slår fast att vi i Sverige har fyra allmänna val, där det vid alla 
tillfällena är möjligt att bedriva en personvalskampanj. De allmänna valen är:  

 Riksdagsval  
 Landstingsfullmäktigeval  
 Kommunfullmäktigeval  
 Europaparlamentsval  

Vid val kan man om man så vill inte bara rösta på ett parti man kan även rösta på en en-
skild kandidat genom en så kallad personröst. Man kan bara personrösta på en kandidat 
per val. För att personrösta sätter man ett kryss i rutan framför den kandidat man vill 
lägga sin personröst på. De kandidater som får flest personröster kommer att få sitta på 
de mandat som varje parti har fått.  
 

Tabell 4.1 – Spärrar enligt vallagen 

Val 
Andel av partiets 

röster 

Minsta antal  
röster 

Riksdagen 8 % - 

Landstingsfullmäktige 5 % 100 

Kommunfullmäktige 5 % 50 

Europaparlamentet 5 %  

Källa: SFS 2005:837   

 
För att personröster ska få effekt måste kandidaten nå över de spärrar som finns, för att 
kunna bli invald på personröster i riksdagen måste en kandidat ha fått personröster som 
motsvarar minst åtta procent av partiets röster i valkretsen. Motsvarande spärrar för Eu-
ropaparlamentet, landstings- och kommunfullmäktige är fem procent. För landstings-
fullmäktige gäller dessutom att kandidaten måste ha fått minst 50 personröster och för 
kommunfullmäktige minst 100 personröster. De flesta partier anmäler i regel sina kan-
didater i förväg vilket innebär att man bara kan personrösta på de kandidater som står på 
respektive valkrets valsedel.  
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Sverige är indelat i ett antal valkretsar, dessa skiljer sig beroende på vilket val det hand-
lar om. Till riksdagsvalet är landet indelat i 29 valkretsar, till vilka man fördelat de 310 
fasta mandaten efter befolkningsmängd. Därutöver finns ytterligare 39 så kallade ut-
jämningsmandatmandat som fördelas efter valet. För landstingsvalet gäller det samma 
som för riksdagsvalet, fast i mindre skala. Länet är indelat i valkretsar och 9/10 av man-
daten är fasta och resten är utjämningsmandat. Till kommunfullmäktige delas endast de 
större kommunerna upp i valkretsar och det finns endast fasta mandat. För Europapar-
lamentsvalet utgör hela Sverige en valkrets. (SFS 2005:837) 
 

Alliansen och mp ense om ändrad grundlag 

Så sent som den 20/5 2008 presenterade representanter för regeringspartierna och mil-
jöpartiet på DN Debatt ett gemensamt förslag till förändring av den svenska konstitutio-
nen. De skriver bland annat gällande personvalet; 

 
”Stärkt personval vitaliserar vår demokrati - Personvalet stärker banden mel-
lan väljare och valda och vitaliserar på så sätt vår demokrati. Personvalsin-
slaget i vårt valsystem bör därför förstärkas. Om spärrarna tas bort helt ökar 
väljarnas inflytande över vem som väljs. Vi förespråkar den lösningen till-
sammans med ökad väljarinformation om betydelsen av personvalet och bety-
delsen av att kryssa för en kandidat. En okryssad valsedel ska enbart räknas 
partiet till godo (Eriksson, et. al. 2008).” 

4.2 Rolf Gunnarsson (m) 

Rolf Gunnarsson har inför de senaste riksdagsvalen haft en plan som i princip löpt över 
fyra år, från en valrörelse till nästa. Det har inneburit att han haft en klar strategi för hur 
han arbetade med sin personvalskampanj, som enligt honom måste starta minst ett år 
innan valet, även om han anser detta vara i senaste laget. Inför den senaste valrörelsen 
satte han bland annat upp som mål att förekomma i tidningarna i Dalarna minst 300 
gånger per år. Vid en sökning på ”Rolf Gunnarsson” på Dalarnas Tidningars hemsida 
får man över 150 träffar för enbart deras tidningar år 2006 (Dalarnas Tidningar, 2008). 
 
Gunnarsson delade upp länet efter hur väljarsympatierna varit tidigare, distrikt med do-
minerande vänstersympatisörer nedprioriterades till förmån för distrikt med övervägan-
de moderata och borgerliga sympatier. Han tittade även på när kolleger och konkurren-
ter inte tänkte ställa upp för omval. Vilka distrikt hade dessa varit starka i vid tidigare 
val, fanns det en möjlighet att ”ta över” dennes väljare? För att kunna göra segmente-
ringen använde sig Gunnarsson av underlag från länsstyrelserna som publicerar valre-
sultaten nedbrutet per valdistrikt, partiröst och eventuellt personvalskryss.  
 
Det finns ett starkt samband mellan aktiva personvalskampanjare och en framgångsrik 
valkampanj för det egna partiet i stort, menar Gunnarsson. Ju fler som jagar kryss desto 
mer syns partiet ute bland väljarna. Har kandidaten redan från början gjort en analys av 
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hur distrikten ser ut kan denne enkelt komma fram till vilka distrikt som är de viktigas-
te. Finns det däremot en konkurrent inom partiet som är väldigt stark i ett valdistrikt 
finns det ingen anledning att arbeta aktivt med detta distrikt, eftersom insatsen för att ta 
marginalväljare blir för stor. Gunnarsson poängterade speciellt att en politiker hela tiden 
måste vara lyhörd för vad konkurrenterna och media gör eller fokuserar på. Vilket inne-
bär att denne kontinuerligt måste anpassa sin strategi på grund av att förutsättningarna 
förändras. 
 
Det är en klar fördel att redan vara etablerad i samband med personval, t ex varit kom-
munpolitiker och därigenom byggt upp en lokal kännedom som kan användas som platt-
form i riksdagen. Gunnarsson menar vidare att egentligen handlar det om att skapa sig 
ett namn lokalt inom valdistriktet som associeras med positiva värden. Som ett led i det-
ta poängterar Gunnarsson vikten av att kunna kommunicera så att lyssnare och läsare 
förstår budskapet, det är väldigt enkelt att hamn i fällen att man förutsätter att alla andra 
är lika insatta som man själv är. Det är också viktigt att profilera sig i frågor som fak-
tiskt väljarna tycker är viktigt. I förra valet finns det inte något större intresse för till ex-
empel EU:s utsläppsrätter, däremot var väljarna i Dalarna väldigt intresserade av ben-
sinskatten och skyddsjakt på rovdjur. Därför valde han att fokusera på dessa frågor istäl-
let för det som kanske partiet förde fram som prioriterade frågor. 
 
I början av Gunnarssons politiska karriär var det mycket fokus på att lära sig partipro-
grammet. Partistrategerna menade då att för att bli en duktig politiker så bestod 90 % i 
att kunna partiets ideologi och historia och 10 % var att vara socialt bevandrad. Han 
menar att läser man Sören Holmbergs3 material så är det snarare tvärt om, social kom-
petens är A och O. ”Att tala till bönder på bönders vis” ligger det mycket i. Det är väl-
digt viktigt att kunna anpassa sig till olika situationer från förskolebesök på förmidda-
gen till en diskussion med de anställda på en korvfabrik på eftermiddagen. En annan 
aspekt på detta är att man ska vara engagerad i samhället inte bara som politiker utan 
även som till exempel idrottsledaren, ordföranden i intresseföreningen, Röda Korsmed-
lemmen med flera vilket är nog så viktigt som att vara politiker.  
 
Gunnarsson pekar på att det är en skillnad på hur man kan agera beroende på var i lan-
det man kandiderar. En Stockholmspolitiker står mycket mindre risk att bli ställd mot 
väggen av en väljare som känner sig besviken på ett tidigare löfte. Ute i landet känner 
väljarna riksdagsledamöterna betydligt bättre än i storstäderna vilket medför att risken 
för att möta missnöjda väljare är betydligt större. 
 
Den interna processen inom moderaterna i Dalarna har nu påbörjats med ca två och ett 
halvt år kvar till nästa val. Nomineringskommittéerna har gått ut med frågor till med-
lemmarna om att nominera kandidater till riksdagsvalet. I och med det börjar den parti-
interna konkurrensen kandidaterna emellan. Detta ökar fram tills att provvalet och no-
mineringsstämman har genomförts för att avta fram till inför valet då konkurrensen ökar 

                                                                                                                                                         
 
3 Sören Holmberg är professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och Gunnarssons favoritförfattare när 
det gäller personvalskampanjer. 
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igen. Den amerikanska kulturen med att leta skandaler och därigenom minska sina kon-
kurrenters möjligheter finns inte i samma omfattning i Sverige, menar Gunnarsson, men 
att den förekommer är det inte någon tvekan om.  
 
Förra valet lade Gunnarsson upp en strategi om vad han skulle prata om i ämnesväg 
men det fungerade inte eftersom det oftast är media som styr vilka ämnen som skall dis-
kuteras. Även ifrån partiet skickas det ut ”veckans ämne” men det fungerar inte det hel-
ler, man måste ha en så flexibel plan så att man kan följa med i de frågor som media 
driver.  
 
I förra valrörelsen (2006) fick Gunnarsson ett akut synproblem fyra veckor innan valet 
vilket ledde till att han inte kunde vara aktiv i kampanjarbetet under den resterande de-
len av valrörelsen. Trots hans frånvaro lyckades Rolf komma tvåa bland moderaternas 
kandidater till Riksdagen i landet, det var endast partiledaren Fredrik Reinfeldt som fick 
fler kryss totalt sett. Enligt Valmyndighetens hemsida fick Reinfeldt flest personröster 
bland moderaterna med 37 971 kryss och Gunnarsson kom på andra plats med 4 832, 
notervärt är att gränsen för att bli personvald i Stockholms Kommun (Fredrik Reinfeldts 
valkrets) var 13 537 personröster medan det i Dalarnas län (Rolf Gunnarssons valkrets) 
var det 2 849 röster, se bilaga D. Detta menar Gunnarsson tyder på två saker, det första 
är att en flerårig riksdagplats skapar i sig en plattform för att få många personkryss. Det 
andra är att det inte är i slutfasen av en valrörelse som man bygger ett underlag för att få 
en framgångsrik personvalskampanj, kampanjen måste påbörjas betydligt tidigare än så. 
 
Gunnarsson delade ut ungefär 3000 flygblad (se bilaga E) själv i olika brevlådor runt 
om i Dalarna under 2006 års valrörelse. Tidigare år har han delat ut information med 
hjälp av posten, men erfarenheterna från det är att det är mycket mer kostsamt än att 
göra det själv och då går i princip alla de pengar som länsförbundet låter kandidaterna 
disponera åt till detta. Ett mer effektivt sätt att nå väljare provade han genom att sätta in 
en annons med en bild på sig själv och texten ”98 kilo som behövs i riksdagen för Da-
larnas bäst!”. Resultatet av denna annons kom inte bara från annonsläsarna utan den 
skapade även redaktionell text i tidningen vilket ytterligare förstärkte annonsvärdet. Det 
ledde till att tidningen följde upp kontinuerligt hur hans vikt förändrades och rapporte-
rade om det i tidningen. Det handlar om att bjuda på sig själv och ha social kompetens 
för att kunna hantera olika situationer. 
 
Ett annat sätt att skapa rubriker och kontakter är genom att prya i olika verksamheter, 
gärna offentliga. Gunnarsson har bland annat provat på att städa på sjukhuset i Falun 
under en dag. Han anser att det var en liten insats från hans sida men värdet av den 
handlingen blev väldigt stort. Även om det var fem-sex år sedan så talas det fortfarande 
om det. 
 
Det lönar sig att vara ödmjuk mot sina politiska konkurrenter, framhäv gärna det som är 
positivt i den socialdemokratiska politiken men peka också på var skillnaderna finns. 
Håller man ett anförande där man vet att majoriteten inte röstar moderat eller borgerligt 
så bjud på att prata om vad som har varit positivt med den socialdemokratiska politiken. 
Det finns ingen anledning att söka konfrontation för konfrontationens skull. Det kan 
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snarare vara så att finns det väljare som vacklar i sina beslut så har en politiker bättre 
förutsättningar att ta röster på detta sätt. 
 
Avslutningsvis konstaterar Gunnarsson att den strategi som vi kommit fram till genom 
vår teorigenomgång stämmer mycket väl överens med den strategi som han använder 
sig av. Vilket enligt Gunnarsson också passar väl med de teorier som Sören Holmberg 
anser vara en riktig strategi för att lyckas i en personvalskampanj. 

4.3 Birgitta Ohlsson (fp) 

Ohlsson hade en klar plan för sin personvalskampanj vid båda de tillfällen som hon har 
ställt upp i riksdagsvalet, 2002 och 2006. Hon är invald från Stockholms stad vilket är 
en av Sveriges största valkretsar. Det är väldigt svårt att nå upp till över 8 % av rösterna 
i Stockholm med tanke på dess storlek. I senaste valet lyckades hon ta över 5 % av rös-
terna och blev därigenom den som har blivit mest kryssad inom folkpartiet förutom par-
tiledaren Lars Leijonborg. Enligt Valmyndigheten fick Ohlsson 2 582 röster i Stock-
holms Stad och Lars Leijonborg fick 6 085 röster i Stockholm Län (Bilaga D). Målet är 
att någon gång bli personvalskryssad men det är oerhört komplicerat. Det är nästan bara 
partiledare eller stadsministrar som blir det i de stora valkretsarna.  
 
Ohlsson menar att det är lättare om man har ett eller två riksdagsmandat i valdistriktet, 
då är det lättare att bli personvals kryssad eftersom det krävs färre röster. I ett mindre 
distrikt kan det räcka med några hundra kryss medan det i ett större valdistrikt kan det 
krävas över tiotusen kryss för att bli personvald.  
 
När Ohlsson har analyserat sitt väljarunderlag har det visat sig att hon drar röster både i 
de allra rikaste kvarteren i Stockholm och i de fattigaste förortsdelarna. Hon har en 
ganska bred profil även om basen ligger i en bred medelklass. Hon är den person från 
hennes parti som får flest röster från de allra rikaste, men också de fattigaste. Hon gjor-
de mellan valen 2002 och 2006 en genomgång och för att undersöka vart hon hade fått 
sina kryss 2002. Det som framkom var att det inte handlade om geografi utan snarare 
om politiska frågor, till exempel att hon har fler kvinnliga än manliga väljare och drar 
fler unga förstagångs väljare än äldre väljare. När det gäller utåtriktad kampanj kan det 
vara mer lönsamt att stå i Stockholms innerstad där människor oavsett hemvist passerar 
än att stå på ett torg i en förort. Ohlsson tror inte riktigt på maximeringsprincipen, där 
en politiker hela tiden bara gör de saker som maximerar synlighet och genomslag till 
fullo, utan även de små utrymmarna kan vara värda mycket.  
 
När det gäller budskap så har hon i stort samma politiska åsikter i alla kategorier som 
folkpartiet. Budskapet är konstant men det är intressant vart man har fått sina person-
valskryss. Ska politiker till exempel trycka upp flygblad och dela ut i folks brevlådor så 
är det bättre att göra detta i områden där denne har chans att ta röster än att dela ut över-
allt. Det är speciellt viktigt med tanke på att de flesta politiker har begränsade resurser.  
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Ohlsson ser inte att en politiker kan anpassa sitt budskap, denne måste ha samma bud-
skap hela tiden. Det går inte att gå ut med olika budskap till olika grupper, man måste 
vara konsekvent. Men vid specifika tillfällen, exempelvis Pridefestivalen, försöker hon 
lyfta fram åsikter kring homo-, bi- och transsexuellas (HBT) rättigheter. Ohlsson har va-
rit mycket aktiv i HBT sammanhang, vid en sökning på tidningen QX har hon bland an-
nat medverkat vid samtliga de senaste årens Pridefestivalerna (Larsson, 2006). Eller när 
man kampanjar på skolor kan man lyfta fram skolfrågor. Det är med andra ord viktigt 
att lyfta fram de frågor som den grupp en politiker talar till kan vara intresserad av, men 
inte för den sakens skull anpassa sina åsikter. Men det är självklart att man väljer det 
evenemang där man kan driva sina frågor. Framförallt handlar det om kunskap, hur 
mycket man som politiker kan om en fråga. Om Ohlsson blir inbjuden att prata om 
fackliga aspekter eller industri frågor anser hon att hon inte har den kunskap som krävs. 
Då väljer hon hellre att prata med en biståndsorganisation eftersom hon har den kunskap 
som krävs. Politiker inom partierna har olika kunskapsområden och tar därför de frågor 
som hon eller han är mest lämpad för.  
 
Ohlsson menar att marknadsföring påverkar mycket när det gäller politisk kommunika-
tion och personvalskampanjer. En sak en politiker bör undersöka är sina styrkor och 
svagheter och därefter välja att utnyttja dessa på bästa sätt. Man kan använda sig av 
SWOT-analys, det görs alltid när partier jämförs med andra partier, konkurrenter i andra 
partier och politiska frågor. Ett annat ord, menar Ohlsson, är bench-marking, vilket tar 
reda på vem som är bäst på en fråga eller vad som ska väljas att tävla om, det går inte att 
vara bäst på allt.  Politik är väldigt oregelbunden i sin karaktär, det går inte att veta vad 
som ska hända härnäst, det kan ske oförutsedda händelser som gör att alla planer kastas 
omkull. Det betyder att en politiker måste vara väldigt flexibel. Ohlsson poängterar klart 
vikten av att bygga ett personligt varumärke, du är en individ och vill nå ut med vissa 
frågor. 
 
En av de viktigaste frågorna när det gäller strategi så är det att inte kampanja på alla 
frågor. Det är en av de saker som Ohlsson anser att många politiker gör fel på. Det är 
bara partiledare eller personer längst upp i partiorganisationen som kan vara så breda. 
Det är klart att en politiker måste ha kunskap om partiets basfrågor, men hon anser att 
det vore självmord att gå ut och uttala sig om allt. Man måste ha vissa kärnområden, de 
frågor man är intresserad av och väljer att profilera sig i. När det gäller segmentering av 
människor kan det vara svårt att bryta ner detta på ett relevant sätt för en enskild kandi-
dat. Det handlar om att ha en bra produkt som väljarna vill ha. Ohlsson anser att vi i 
uppsatsen har glömt att det handlar om ideologi, kärnan ligger i vad du tror på och vart 
det finns väljare som har förtroende för dig.  
 
Det som är viktigt när en politiker ska bedriva en personvalskampanj är att man är ute i 
god tid. Ohlsson har redan personer som vill hjälpa henne inför valet 2010. På sin hem-
sida uppmanar hon redan nu personer som sympatiserar med hennes och folkpartiets po-
litik att hjälpa till i hennes personvalskampanj inför valet (Ohlsson, 2008:1). Man kan 
inte sätta ihop en personvalsgrupp med endast ett och ett halvt år till valet. Hon arbetar 
kontinuerligt med att utveckla sin personvalskampanj med hjälp av olika personer som 
har idéer om politiska utspel eller ett stort kontaktnät. Det som ofta skiljer en fram-
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gångsrik personvalskampanjare från en mindre framgångsrik sådan handlar om hur bra 
man är på att entusiasmera människor. Det gör man genom att själv ha en väldigt prak-
tisk karaktär. Ohlsson menar att hon inte skulle ha så många anhängare om hon inte 
själv var ute och gjorde grovjobbet.  

4.4 Gustav Fridolin (mp) 

Fridolin hade en plan för sin personvalskampanj till valet 2002. För det första var det 
viktigt för honom att framstå som något annat än övriga politiker, för det andra att vara 
en del av något större. Den som röstade på Gustav Fridolin skulle känna sig involverad. 
Han försökte därför dra med så många som möjligt i kampanjarbetet, vare sig det var att 
affischera eller hänga på centralstationen där han hyrde monter. 
 

Bild 4.1 – Gustav Fridolins valaffisch

Källa: Gustav Fridolin

Gällande väljarsegmentering så resonerade Fridolin om att det fanns ett antal olika ka-
tegorier som kunde tänka sig att rösta på honom. Det handlade i första hand om unga 
personer, personer boende i förorten och personer som tillhörde någon minoritet – till 
exempel HBT-personer eller funktionshindrade, eftersom han arbetade med antidiskri-
mineringsfrågor. Han funderade mycket på hur han skulle nå dessa olika grupper och 
arbetade genom olika föreningar och i 
miljöer som var naturliga (till exempel 
kollektivtrafiken för att nå unga). Fridolin 
såg också till att budskapet passade och tog 
exempelvis upp kollektivtrafiken och 
antidiskriminering tidigt. På sin valaffisch 
såg Fridolin till att inte bara han syntes 
utan också ”representanter” för de olika 
grupper som han vände sig till. 
 
Fridolin ansåg att det var viktigt för honom 
att sticka ut i mängden, att inte framstå som 
en vanlig politiker utan verka jordnära, är-
lig och trovärdig. Materialet, aktiviteterna 
och budskapet anpassades utifrån detta. På 
valaffischen sågs inte bara han själv utan 
även; Niklas Berg, gammal Robinsondelta-
gare och djurrättsaktivist, för att symbolisera aktivism. Agnes Törnblom, kultur- och 
miljöaktivist från Farsta, förortskoppling och för att visa att det inte bara handlar om 
unga människor. Mikael Björk Blomqvist, ordförande för RFSL Ungdom, för att få upp 
frågan om homofobi med mera. Saleh Sabah, funktionshinderrättsaktivist. Yvonne Ru-
waida, egentligen Fridolins motkandidat, men var med för att visa enighet i partiet och 
som palestinier samt slutligen Heidi Andersson, flerfaldig världsmästarinna i armbryt-
ning.  
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Fridolin valde att inte göra någon större analys av vare sig själv eller sina konkurrenter. 
Fokus från hans sida låg istället på att agera utåtriktat. Däremot bedrev Fridolin en aktiv 
kampanj men anser inte att han utifrån sina förberedelser avseende vare sig väljarunder-
sökningar och sin egen person skapade den kampanjplan han senare använde sig utav. 
Han menar att sannolikt hade han genomfört sin personvalskampanj annorlunda idag, 
men det är främst på grund av att han själv har förändrats, inte för att han ansåg sig ha 
gjort något fel. 

4.5 Mattias Goldmann (mp) 

Goldmann har själv inte kandiderat i något politiskt val men han var informationsansva-
rig på miljöpartiet för valet 2002 och i viss mån 1998 och senaste EU-parlamentsvalet. 
Detta kombinerat med hans roll idag som PR konsult ger honom en god insikt i de me-
kanismer som personvalskampanjer handlar om. Goldmann ser att det finns väldigt 
mycket av de PR resonemang från hans nuvarande roll som man direkt skulle kunna ap-
plicera på en personvalskampanj. Det är ofta som personer med PR erfarenhet tar sig för 
pannan och tänker att ”det var väl inte vidare skickligt” när det gäller personvalskam-
panjare. Å andra sidan kanske inte det är så konstigt eftersom vi är nybörjare på person-
val i Sverige. Personvalsidén togs emot ganska tveksamt av många av partierna och det 
sågs som ganska fult att profilera sig, det är först nu som han anser att det börjar vända 
och i vissa fall faktiskt bli klart positiva till att man börjar profilera sig.  
 
I personvalssammanhang ser Goldman klara skiljelinjer mellan vänster och höger, där 
högerpartierna har varit för och vänsterpartierna har varit emot. Det kan för Vänsterpar-
tiets del även utläsas i deras policydokument rörande personval (Bilaga B) och även i en 
jämförelse på antalet personvalda kandidater från de olika riksdagspartierna (Bilaga D). 
I miljöpartiets fall har man alltid varit för personvalsreformen men tyckt att det börjat 
bli knepigt när det börjat handla om pengar och sponsorer, med tanke på att sponsorskap 
kan skapa ett beroende förhållande till sponsorn som inte är så lämpligt ur ett moraliskt 
och etiskt perspektiv.  
 
Goldmann anser att segmentering av väljare är en viktig del i utarbetandet av en per-
sonvalsplan, framförallt för partierna. När det gäller att välja segmenteringskriterier så 
ser Goldmann tidigare väljarunderlag som en av de viktigaste. Han ser hur många reso-
nerar fel när de studerar detta. Det är vanligt att en politiker utgår från resonemang att 
en låg penetrationsgrad (låga väljarsympatier) är lika med störst möjlighet till att ta nya 
röster, detta är helt fel enligt Goldmann. Det är snarare så att det är tvärt om, det är lätta-
re att ta nya röster i ett distrikt med 10 % väljarsympatier än i ett med 5 %. Då finns det 
redan en acceptans och det finns många budbärare. Det finns förmodligen många som 
står och vacklar eftersom de bor i ett område eller tillhör en socioekonomisk grupp som 
är mottaglig för politiken och budskapet. Där ser Goldmann att politiska kampanjer och 
personvalskampanjer är rätt lika med marknadsföring av varor och tjänster. Där det är 
en relativt sett hög penetration är det lättare att ta mer, marknaden blir nästan aldrig 
mättad. Men det finns en fundamental skillnad i början på en mandatperiod, då bör man 
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lägga resurser även i de områden med låg penetration för att mot slutet av mandatperio-
den, valrörelsen, fokusera på dem som ligger nära till hands att byta parti. En politiker 
har, relativt sett, så lite tid, medieutrymme och resurser i det skedet så det är dumt att 
satsa på grupper som inte ger någon utdelning.  
 
Om ett parti vill växa så kan det inte bara växa inom befintliga grupper. Det tar lång tid 
att vända de som inte ens överväger det egna partiet. Varje parti har en eller två profil-
frågor, utom de allra största partierna. Då måste partiet i början kolla vilken profilfråga 
är det vi saknar för att de här människorna skulle vara intresserade av oss. Precis som 
detta gäller för partier gäller det även i samband med personvalskampanjer. 
 
Goldmann poängterar vikten av att om en politiker ska göra en SWOT-analys för att 
planera sin personvalkampanj så ska han eller hon inte göra den själv. Det måste vara 
någon annan, gärna flera, som kan titta utifrån och värde dig mer objektivt. Vad man 
har för för- och nackdelar, hur ens budskap mottas, vad man är duktig på, var har ens 
styrkor och svagheter finns. Det blir oerhört fel om man gör det själv. Goldmann har 
mängder av exempel på folk som tror sig uppfattas på ett visst sätt men inte alls gör det.  
 
Goldmann har en invändning mot att arbeta med segmenteringen och kandidatpositione-
ringen på en allt för hög detaljnivå. När man är personvalskandidat och inte tillhör ett 
parti som har rikslistor, vilket nästan inget parti har, och inte är så pass känd att denne 
kan nå ut till riksmedia så kan man inte segmentera på det sättet. Goldmann resonerar 
utifrån hur han skulle agera om han skulle kandidera i sin förra hemkommun Uppsala. 
Skulle han i sin kampanj bestämma sig för att satsa på sjuksköterskor, skulle det ome-
delbart stöta på problem. Dels är de inte många nog för att ordna hans mandat, dels 
finns det inte heller en marknadskanal som direkt riktar sig till dem, som en egen tid-
ning eller radiokanal. Så den här segmenteringsdiskussionen är och förblir akademisk i 
svenska personval. Huvudfrågan blir hur en politiker når ut, hur man bryter igenom bru-
set och vad har han som är tillräckligt intressant för att något media ska nappa och pub-
licera en debattartikel och låta honom få vara med i ett radioprogram. Det är inte heller 
så att de här segmenterade grupperna bor i ett specifikt område. Det finns inga sjukskö-
terskekvarter som man kan dela ut lappar i. Så han är skeptisk till att det i praktiken går 
att genomföra den segmentering som alla är överens om skulle vara smart i teorin. Man 
bör istället hitta grupper som för ens talan genom att bearbeta enskilda individer i dessa 
grupper för att genom dem skaffa sig ambassadörer inom dessa grupper och organisa-
tioner. 
 
Goldmann menar att människor inte i första hand röstar på personer som är som dom 
själva utan snarare som de kanske skulle vilja vara eller hur de uppfattar att en statsman 
ska vara. När väljarna tröttnade på Persson och röstade på Reinfeldt var det inte för att 
de tyckte att Reinfeldt liknade dem, utan för att de ansåg honom vara en bättre statsmi-
nister än Persson. Tittar man på partiledarsympatiundersökningar så framkommer det att 
de som har högst sympatier är inte de som väljarna identifierar sig med. Björklund är 
mycket mer populär än vad Leijonborg någonsin var. Ändå är det nog fler av oss som 
kan känna igen oss i Leijonborg än i Björklund. Han är skeptisk till att en väljare skulle 
rösta på någon som är som de själva, vi röstar på dem som man vill ska företräda en.  
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Utifrån Goldmanns gamla roll som valstrateg var det viktigt att utifrån personvalets 
funktion hitta marginalväljarna. De som stod och vägde mellan partierna, för kärnväl-
jarna fyller personvalet en ganska liten funktion. Kärnväljarna är ganska nöjda med par-
tiets redan valda företrädare, partiledare, språkrör och liknande. Men ska en politiker nå 
ut till marginalväljarna fungerar det inte som miljöpartist att ta på sig Kånken4 och hop-
pas på det bästa. Marginalväljarna tycker i regel att miljöpartiet är lite för flummigt. Då 
är det snarare bättre att satsa på småföretag med miljöinriktning och sätta på sig kosty-
men och visa att partiet kanske inte är så flummigt. För moderaterna kanske det är pre-
cis tvärt om, av med kostymen och på med Kånken för att kunna attrahera sina margi-
nalväljare. Goldman menar att just marginalväljaren är väldig viktigt att ha med när en 
politiker funderar på sin personvalskampanj eftersom de till en högre grad kan tänka sig 
att byta sida.  
 
Goldmann ser att alltför många personvalskampanjare inte har en strategi för sin kam-
panj, utan de har samlat ihop 50 000 kr till affischer och flygblad och hoppas på det bäs-
ta. Ska en politiker genomföra en personvalskampanj måste han planera sin strategi i 
god tid, gärna minst två år innan valet. I själva valrörelsens sus och brus är det oerhört 
svårt om man inte redan är känd och kan träda fram och ta för sig i debatten. Det är då, 
minst två år tidigare, en politiker kan bygga en medieplattform som gör att medierna 
bryr sig om när han skickar ut pressmeddelande eller ringer journalisterna och bjuder in 
dem till en kampanjaktivitet. Ska kampanjaren nå sina nyckelgrupper så är det då, minst 
två år innan valet, det ska göras arbetsplatsbesök eller skriva i facktidningarna. Han 
måste börja mycket tidigare än folk gör i allmänhet och ha en tydlig strategi. Det måste 
också finnas en tydligt PR-inriktad strategi. En viktig fråga att ställa sig själv är hur man 
ska göra för att nå ut till ens lokala medier?  
 
På frågan om det är samma mekanismer som styr personvalskampanjer som att sälja 
smör, svarar Goldmann att det är olika budskap men samma mekanismer. Han menar att 
det är mycket enklare än många tror. Bara för att ta några exempel som han använde i 
senaste valet. Varje månad så presenterar SMHI temperaturen stad för stad och det har 
visat sig att det är nästan alltid varmare än det har varit förut, så för den som vill profile-
ra sig i klimatfrågor så finns det en lokal grund för att tolka statistik. Det finns mängder 
av liknande statistik som till exempel; lokal arbetslöshet och nyföretagande. Allt finns 
på lokal nivå om man vill profilera sig i kommunen, valdistriktet eller regionen. Genom 
att arbeta med denna typ av statistik kan en politiker bli den som månad för månad 
kommenterar och uttolkar småföretagarsituationen eller klimatpåverkan på lokal nivå i 
de lokala medierna.  
 

                                                                                                                                                         
 
4 Kånken är en mindre ryggsäck, tillverkad av Fjällräven, som ofta enligt Goldmann associeras med bland annat 
miljöpartister. 

27  



Marknadsföringsstrategier i en personvalskampanj Empiri 
 

4.6 Henrik von Sydow (m) 

von Sydow har haft en plan vid båda de riksdagsval som han kandiderat i, vid det senas-
te valet tog han en moderat fjärdeplats gällande personröster (bilaga D), den bestod av 
vilka frågor man skulle lägga mest tid och energi på samt bestämma vilka aktiviteter 
som skulle genomföras. En viktig del av planen var att skapa kandidatkännedom (name 
recognition), som enligt von Sydow är en förutsättning för att få mycket personvals-
kryss. Känner man igen namnet kan man associera kandidaten till någon fråga, agerande 
eller artikel. Som exempel på en fråga som han engagerade sig i tar han upp valrörelsen 
2002, då vissa djuraktivisters agerande gentemot djuruppfödare debatterades flitigt. 
Man brände bland annat ner mycket mink- och kaninfarmar. I bland annat Aftonbladet 
från 2002 kan man läsa en av von Sydows debattartiklar angående hans syn på djur-
rättsaktivister (von Sydow, 2002). Konfliktlinjen gick i Halland på landsbygden utanför 
Falkenberg, mellan de som var för pälsdjursuppfödning och de som var emot. Kampan-
jen hade en klart kommersiell ansats och var uppburen av en kombination av mediear-
bete, traditionellt valarbete och företagsbesök.  
 
von Sydow arbetade inte enligt honom själv med väljarsegmentering i någon större ut-
sträckning. Den var inte mer omfattande än att han utifrån sin egen person såg att han 
sannolikt kunde attrahera yngre väljare varför han också valde att främst bearbeta dessa. 
Han försökte verka över hela Hallands län, men han var mest i Halmstad för att det är 
den största kommunen samt hans egen hemort. Ska man göra en väljarsegmentering i en 
personvalskampanj så är frågan vart du bor och verkar avgörande, det med störst inver-
kan är vilken ort det är som står på valsedeln. Väljare tenderar att rösta på kandidater 
som kommer från de orter som de själva bor i. Ett återkommande uttryck som von Sy-
dow använder sig av är att ”all politics is local”, vilket han menar handlar om att väljare 
intresserar sig för frågor som berör dem främst ur ett lokalt perspektiv. Denna tes förs 
också fram av Thomas P. O’Neill5 och Gary Hymel6 (1994), som lägger fast att grun-
den till politisk framgång är just genom att utnyttja sin lokala bas. 
 
Han tror att man måste upp i en lite större volym för att väljarsegmentering ska bli rele-
vant. Det är lite för hög grad av sofistikering att arbeta med segmentering i en valkrets 
som Halland. Skulle hela Sverige var valkrets skulle det bli mycket viktigare att jobba 
med väljarsegmentering. Hade man däremot kandiderat till europaparlamentet så skulle 
det varit viktigare att segmentera eftersom hela Sverige är en valkrets i detta val. Man 
ska inte överteoretisera detta, det som spelar roll är ”name recognition” och var du bor.  
 
Även när det gäller personlig framtoning anser von Sydow att man inte ska överteoreti-
sera förberedelserna inför sin personvalskampanj. Det är självklart att man till exempel 

                                                                                                                                                         
 
5  O’Neill var amerikansk kongressledamot från 1952 – 1986 och kongressens talman under tio år.  
6  Hymel är vice ordförande i Hill & Knowlton Public Affairs Worldwide och tidigare administrativ assistent åt 

O’Neill. 
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tänker på hur man klär sig. Han anser att man bör lägga mycket mer tid på andra saker 
som hur man ska få uppmärksamhet för ett visst förslag eller idé. En del försöker ha en 
bärande inslag i kampanjen som att skaffa sig en mohikanfrisyr eller liknande för att 
vinna PR poäng, vilket inte von Sydow tror är en hållbar strategi i längden. Det är poli-
tiken och budskapen som ska vara huvudinslaget i en kampanj inte kortsiktiga poänger 
för att skapa medieutrymme.  
 
När det gäller personliga varumärken så ser von Sydow en klar koppling mellan detta 
fenomen och vad en politiker försöker skapa när denne bedriver en personvalskampanj. 
Det viktigaste, enligt von Sydow, är att man har tid och ett visst mått av kreativitet när 
man ska lägga upp sin strategi, det gäller att skapa medieutrymme och träffa väljare. 
Man måste också arbeta för att man som personvalskampanjare tar initiativ själv, man 
kan inte invänta andra. För upp egna förslag och idéer på den politiska dagordningen, 
du ska inte kommentera andras frågor det är de andra som ska kommentera dina! 
 
von Sydow ser att det är stor skillnad mellan de strategier man bör använda sig av bero-
ende på vilket val man kandiderar i. En liten valkrets ger en typ av strategi och en stor 
ger en annan, det gäller att anpassa strategin efter marknaden. Han ser också att det är 
många som fokuserar för mycket på att synas enbart i media och därigenom glömmer 
att det personliga mötet med människor har mycket att ge i personvalskampanjer. 
 
De verktyg som kandidaten bör överväga att använda sig av i en personvalskampanj är, 
enligt von Sydow, bland annat telemarketing, brevutskick, flygblad och att vara närva-
rande på en fast plats under lång tid. Det är också viktigt att lägga energi där det gör 
skillnad, ska man få hjälp av andra i sin kampanj är det viktigt att själv föregå med gott 
exempel och vara beredd på att hugga in i även det tråkiga arbetet. 

4.7 Thomas Idergaard (m) 

1991 kandiderade Idergaard till riksdagen, detta var innan personvalssystemet infördes i 
Sverige. Moderaterna hade ett riksdagsmandat från Västerbotten, där Idergaard kandide-
rade, men det var egentligen aldrig tal om att de skulle kunna öka så mycket så att de 
skulle kunna få två. De var ganska långt ifrån ett andra mandat. I provvalet inför nomi-
neringsprocessen i Västerbotten kom han tvåa, efter den sittande riksdagsmannen. Vil-
ket ledde till att det fanns två valsedlar där Idergaard var första namn på den ena. Han 
insåg då att hans enda chans var att köra en riktig personvalskampanj inspirerat från 
USA. Den som tog flest röster på sin valsedel skulle få riksdagsmandatet. Han fixade 
sponsring från det lokala näringslivet, det fanns inga regler om sådant på den tiden. Han 
tryckte upp kampanjmaterial, annonserade och åkte runt i länet under två månader och 
kampanjade. Det blev mycket uppmärksammat, genom att både TV4 och även SVT rap-
porterade om hans kampanjande. Det slutade dock med att den andra kandidatens lista 
fick 57 % och hans lista fick 43 % av rösterna. Det var ärligt talat mer än han trodde han 
skull få. Men det var en bra erfarenhet att göra en kampanj.  
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Idergaard menar att hans personvalskampanj var mer lik de amerikanska förutsättning-
arna med enmans valkretsar än vad personvalssystemet är i Sverige idag. Det var väl 
första gången någon tog det här till sin spets och verkligen körde en kampanj där ”sla-
get” stod två kandidater emellan.  
 
Idergaard anser att segmentering ofta sker fast få reflekterar över att det är en segmente-
ring. Han själv gjorde det tydligt genom att han visste vilka delar av Västerbotten som 
han behövde kampanja mycket i för att han skulle kunna ha en chans. Då fokuserade 
han sin kampanj där och gjorde riktade insatser mot dessa valdistrikt och det är ju en 
slags väljarsegmentering. Han använde sig av folkmängd och tidigare stöd i valen för 
moderaterna som underlag för segmenteringen.  
 
Det är klart att Idergaard resonerade både i termer av sina egna egenskaper, hur möjlig-
heterna och hotbilden såg ut men han kallade inte det för SWOT-analys. Hans konkur-
rent om riksdagsmandatet var en sittande riksdagsledamot som var en väletablerad poli-
tiker och dessutom en väldigt uppskattad sådan så han var tvungen att hitta en egen 
spelplan där han eventuellt kunde få ett övertag. Det han fokuserade på var att han ville 
framstå som en kandidat som stod för ärliga raka rör och mer förnyelse. En ny stark röst 
som kan komma in med fräscha ögon och som inte har varit nermald i systemet. Han 
hade långt ifrån den erfarenhet som den andre kandidaten hade men Idergaard hade nå-
got annat, vilket var att han var ung och orädd. Då gällde det att lyfta fram de egenska-
perna.  Så resonerar kandidater idag också, ”vad är det jag ska lyfta fram”.  
 
En del av strategin var finansiering, Idergaard visste att han inte skulle få något ekono-
miskt stöd från vare sig partiet eller ungdomsförbundet. Han var därför tvungen att hitta 
en annan form av finansiering. Det var då han började försöka skaffa sponsorer, vilket 
blev en del i strategin att kunna profilera sig ekonomiskt. Denna profilering blev också 
en del av att ta produkten till marknaden. Sen var det naturligtvis en fråga om vilka sak-
frågor man skulle driva. Vad skulle vara viktiga sakfrågor för honom att lyfta fram. Det 
han skulle kunna erbjuda väljarna.  
 
När det gäller det som enligt retoriken är ethos- eller förtroendeskapande så menar Ider-
gaard att det mest viktigt för honom då var hans ungdom. Men inte enbart utifrån att han 
enbart ville attrahera första- och andragångsväljare, det var snarare fråga om att skapa 
en bild av att han representerade förnyelse och framåtskridande. Detta kombinerade han 
med den tidigare segmentering han gjort genom att utpeka Umeå som den mest intres-
santa orten i Västerbotten att bearbeta. Därför funderade han över vilka typer av frågor 
som var viktiga för väljarna där utifrån moderaternas politik.  
 
Det som är intressant ur ett marknadsperspektiv är att en erfaren politiker med tiden lär 
sig de marknadsföringsmekanismer som fungerar i politiska sammanhang, man behöver 
inte ha läst marknadsföring för att lära sig detta. Har man ägnat några år åt politisk opi-
nionsbildning så har man fått en förståelse för marknadsföringens moment i alla fall. 
Politik handlar om att sälja en förhoppning om att någonting ska bli på ett visst sätt. 
Man säljer ingen konkret produkt, man kan inte rea ut sin vara eller säga att man får två 
till priset av en. Frågeställning är hur man kan påverka väljarna på ett annat sätt än med 
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”priset”. Det gör att man måste använda sig av metoder och strategier som man själv 
prövar sig fram med, men som bevisligen i efterhand visar sig ofta baseras på att man 
har resonerat som en professionell marknadsförare.  
 
Marknadsföring och personval eller politiska kampanjer i största allmänhet hör defini-
tivt ihop. Idergaard anser att socialdemokraterna är det politiska parti som har den mest 
professionella inställningen när det gäller marknadsföring, vilket också yttrar sig på vil-
ket sätt de köper konsulttjänster. Även om de inte har en speciellt, uttalad, positiv in-
ställning till personval så ser de däremot politik som en form av marknadsföring. De har 
kommit betydligt längre på detta område än exempelvis moderaterna. Socialdemokra-
terna har varit mycket bättre på att studera kampanjer i USA och främst republikanernas 
kampanjer.  
 
Det är en skillnad mellan att sälja en idé eller förhoppning om en bättre framtid och att 
sälja en produkt. Men det finns även saker som är gemensamma. I Sverige så har man 
levt efter devisen att politiska partier är folkrörelser. Idergaard anser att det är samma 
mekanismer för varor och tjänster som det är för att vinna ett val, men så har man inte 
alltid sett det. Det finns bland politiker i Sverige en förkärlek för att idealisera politik 
och politiska partier. Denna idealisering bygger på att politiken är så central i de flesta 
svenskars liv, det har varit en del av systemet. Man vill gärna se politik som något lite 
finare och ädelt, än simpel kommersialism. En annan anledning till att många inte ser 
kopplingen mellan politik och marknadsföring är att många politiskt aktiva helt enkelt 
inte är medvetna om att de faktiskt använder sig av marknadsföringsstrategier när man 
bedriver politiska kampanjer. Men det stämmer också in på om man har jobbat med 
marknadsföring på en marknadsavdelning utan att ha studerat marknadsföring i skolan, 
man gör helt enkelt vissa saker utan att tänka på vad det kallas i teorin.  

4.8 Carl Fredrik Graf (m) 

Graf satt i Riksdagen från 1991 till 2002 och kandiderade 2006 till Halmstads Kom-
munfullmäktige som moderaternas första namn på listan. Personvalet kom först till valet 
1998, vilket givit honom en god bild av hur båda systemen fungerar, det vill säga med 
personvalsinslag och utan. Graf vill inte definiera en personvalskampanj som något som 
händer en månad eller två före valet, det handlar om att bygga upp ett långsiktigt förtro-
ende. För att få det förtroendet försöker han arbeta för att skapa långsiktiga relationer, 
ett sätt för att uppnå detta är att alltid vara tillgänglig för väljarna. Hör någon av sig så 
gäller det att alltid återkomma till dem även om det är mindre trevliga samtal som vän-
tar.  
 
Personvalskampanjer har ofta förknippas med mycket reklaminsatser. Som exempel 
nämner Graf när personval kom 1998 bekostade Hallandsmoderaterna radioreklam för 
hans kampanj, men han tror inte det gjorde någon större skillnad. Det som gör skillnad 
är det långsiktiga och trägna arbetet att möta människor och skapa ett personligt förtro-
ende, vilket det måste göras hela tiden. ”Men trägen måste också vara lite marknadsin-
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riktad”, menar Graf. Man måste leta upp tillfällen där man kan träffa många eller där 
man kan förmedla sitt budskap i rätt situation. Har man ett budskap som handlar om tra-
fik och miljö så gäller det att hitta de forum där dessa frågor diskuteras.  
 
När det gäller segmentering av väljare ser Graf att det finns en poäng i att göra detta, 
men han menar att det inte egentligen har med personval att göra utan snarare med att få 
väljare för ett parti. Då funderar man på var man troligen har flest säkra väljare, var det 
finns flest osäkra som kan värvas och var det är helt osannolikt. Han man begränsat med 
tid bör man lägga mest energi på de osäkra (marginalväljarna) och de som är säkra.  
 
När det gäller utåtriktade aktiviteter som olika sorters möten eller sammankomster bör 
man fokusera på dem som drar människor som man tror kan ha förtroende för politi-
kern. Frågor som partiet vill driva är viktiga när man vill profilera sig. Är frågorna om 
miljö, jobb eller till exempel företagande, då söker man sig till grupper som man tror 
vill lyssna på det budskapet. Om man bestämmer sig för att profilera sig i miljöfrågan, 
då säger man ja till en inbjudan från den lokala naturskyddsföreningen, vilket innebär 
att man har gjort en segmentering.  
 
Graf menar att man grovt kan dela in väljarna i tre grupper, den första är de som redan 
håller med om politiken och värderingarna. Denna grupp av väljare måste man under-
hålla och se till att de får den uppmärksamhet som de förväntar sig. Den andra är de väl-
jare som står och väger (marginalväljarna), vilket innebär att det krävs mer resurser att 
få över dessa på sin sida. Likväl är det så att denna grupp är den viktigaste om man ska 
vinna ett val. Den sista är de som inte alls känner sig hemma i vare sig politiken eller 
värderingarna, vilket medför att det inte är värt att lägga någon tid på dessa väljargrup-
per. 
 
Graf funderade kring sina styrkor, var han hade chans att vinna förtroende. Han menar 
att där man är stark ska man försöka bli ännu starkare. Har man däremot en svaghet som 
man tror kommer att bli ett problem, till exempel att man har lite kunskap om ett ämne 
som partiet har som huvudämne så måsta man läsa på. Förutom att värdera sig själv 
gjorde Graf i viss mån även detta med sina motståndare. Skall man debattera med till 
exempel en socialdemokrat i en lokal fylld med småföretagare och man vet att motde-
battören aldrig har jobbat privat eller haft kontakt med småföretag då finns det klart 
möjlighet att utnyttja detta.  Har man själv dessutom varit småföretagare hämtar man 
självklart kraft i argumenten utifrån sina egna erfarenheter, den politiker som bara har 
ett budskap och ingen själ blir ointressant och mindre trovärdig.  
 
Vad det gäller den personliga framtoningen så ser Graf en stark koppling till den klas-
siska retoriken. Man har ofta politiska områden som man är starkare på, då gäller det att 
fokusera på dessa frågor som man behärskar och därmed lättare vinna förtroende. Ibland 
tvingas man dock driva frågor som man inte kan lika mycket om, men då gäller det att 
förbereda sig bättre, men då blir givetvis ens ethos inte lika starkt.  
 
En av de saker Graf anser att de flesta som bedriver kampanj borde göra mer, inklusive 
han själv, är att man alltid kan visa större omsorg om människor och anstränga sig mer 
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mot dem som kontaktar en. Man måste möta väljarna med respekt och förtroende. Ett 
misstag han upplever sig ha gjort är att i valrörelsen fokusera för mycket på mängden 
trycksaker och reklam. Graf menar att det inte spelar någon större roll för valresultatet 
om man har extremt mycket trycksaker eller inte, det är det långsiktiga arbetet med att 
möta väljare personligen som ger resultat. Däremot spelar det roll om man inom partiet 
har fem toppkandidater där fyra annonserar men inte den femte, då tvingas även den 
femte att lägga pengar på detta för att kunna synas. Ett problem är att man överdriver 
den kommersiella marknadsföringen och undervärderar att det faktiskt spelar roll att ha 
personlig kontakt. Graf berättar att han skickade ett födelsedagskort till en av sina välja-
res på dennes 70-årsdag, detta kort kom väljaren fortfarande ihåg tio år senare. Det vi-
sade vilken långsiktig verkan denna gest hade gjort, genom sitt agerande hade Graf ska-
pat sig en ambassadör som var ute och talade väl om honom i olika sammanhang. 
 
Graf menar att det lönar sig att skapa sig medieutrymme, heter man inte Fredrik Rein-
feldt och är känd i alla svenska hem så måste man skapa det utrymmet på något annat 
sätt. På samma gång ska man noga fundera igenom vilka utspel man ska göra och på 
vilka områden, det är viktigt att inte bli förknippad med ”fel” saker. Det finns även en 
risk för att man inte orkar vara uthållig, Graf anser att många gör fel som inte följer upp 
och visar att man är här för att stanna.  
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5 Analys 

Vi kommer att utgå från teorin och ställa denna mot empirin för att se var vi har en sam-
stämmig syn dem emellan. Där vi finner en diskrepans kommer vi att försöka resonera 
oss fram till en alternativ lösning eller strategi baserat på det material vi undersökt. Ut-
ifrån teorin kommer vi att behandla områdena; väljarsegmentering, kandidatpositione-
ring samt slutligen strategi och implementering. 

5.1 Marknadsföring och politik? 

Teorin pekar på att det finns en klar koppling mellan marknadsföring av produkter och 
politiska kampanjer där Kotler och Levy (1969) var bland de första. Genomgående har 
flera av respondenterna inte sett att vad de gör när de planerar sina personvalskampanjer 
är att använda sig av traditionell marknadsföring. De verkar ha svårt att se kopplingen 
mellan politiska kampanjer och marknadsföringskampanjer, vilket Newman (1994) 
hävdar att det finns. Vi kommer att utveckla detta resonemang vidare längre fram i upp-
satsen men det är av vikt att man har med sig denna observation vid den fortsatta analy-
sen av materialet. Det bör också påminnas om att underlaget i empirin utgörs av perso-
ner som själva varit framträdande förespråkare av personvalskampanjer och i många fall 
också genomfört dessa mycket framgångsrikt.  

5.2 Väljarsegmentering 

Huvudargumentet för att göra en väljarsegmentering är att man ska allokera sina kam-
panjresurser i de områden där det ger mest utdelning. Newman (1994) pekar på att skä-
let till detta är att man inte kan tillfredställa alla väljare utan bör fokusera på dem som 
sannolikt kan känna sympatier med kandidaten. Samtliga respondenter har i sina förbe-
redelser resonerat runt hur väljarunderlaget ser ut i sina respektive valkretsar. Variatio-
nen dem emellan har varit stor när det gäller omfattningen av det arbete de lagt ner.  
 
De återkommande segmenteringar som gjorts bland respondenterna är framförallt att 
studera tidigare valresultat, precis som Newman (1994) menar att man ska göra. Gun-
narsson och Goldmann hävdar som exempel att det ofta görs en felbedömning utifrån en 
sådan segmentering. Det är inte de valdistrikten med de lägsta väljarsympatierna man 
ska prioritera utan tvärt om. I valdistrikt med låga sympatier är det svårare att vinna 
marginalväljare medan i distrikt med höga sympatier finns det betydligt större förutsätt-
ningar att ta ytterligare väljare. Det är samma resonemang som Doyle och Stern (2006) 
för när de säger att segmenteringen ska göras utifrån vad kunderna är intresserade av. 
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Gunnarsson nämner även att det finns anledning att studera när kolleger och konkurren-
ter inte tänkte ställa upp för omval och speciellt notera valdistrikt där dessa varit starka.  
 
Både von Sydow och Goldmann menar att man inte ska göra segmenteringen på en allt-
för avancerad nivå, risken finns att det blir allt för teoretisk och förlorar lokalkänne-
domskänslan. Även om det fungerar i teorin så är det inte säkert att det är praktiskt an-
vändbart. Det är endast i de fall man arbetar med hela landet som en valkrets som det 
går att arbeta efter de rent teoretiska modellerna menar de bägge. Andra segmenterings-
faktorer som nämns av flera av respondenterna är bland annat demografi och boende-
förhållande.  
 
Ohlsson och Gunnarsson pekar båda på att det är en stor skillnad mellan riksdagsval-
kretsar i storstadsregionerna och de som är mer landsbygdspräglade. Skillnaden mellan 
hur väljarna i en storstad respektive landsbygd tar till sig information och rör sig i sina 
närområden är stor. Dessa resonemang kopplar väl till de teorier som Doyle och Stern 
(2006) framför angående mindre företags behov av att fokusera sina insatser på mindre 
segment. 
 
För att summera det hela bedömer vi att man bör segmentera väljarna i följande grup-
per; tidigare partisympatier, demografi och ekonomi samt det egna partiets röstföränd-
ringar (upp eller nedgång relativt tidigare val). Samtliga dessa kriterier finns med i både 
Newmans (1994), Doyle och Sterns (2006) och Baines, Harris och Lewis (2002) teorier 
om hur man ska segmentera marknaden, förutom det sista kriteriet – röstförändringar - 
som teorierna inte behandlar alls. Paradoxalt nog uppmärksammas just detta kriterium 
mest i empirin, som kandidat bör man välja att fokusera på de distrikten med högsta an-
delen återkommande väljare till det egna partiet. Utöver kriterierna ovan bör även seg-
mentering ske efter de profilfrågor som kandidaten har valt att använda sig av i sin 
kampanj, som miljöintresse, företagande, hälso- och sjukvårdsfrågor, med flera.   

5.3 Kandidatpositionering 

De flesta av respondenterna har funderat kring sina styrkor och svagheter fast de har 
inte kallat det SWOT-analys. Ohlsson och Goldmann var de som mest hade resonerat 
runt ämnet och ställde sig positiva till att göra denna analys. Dock var det ingen av re-
spondenterna som hade gjort en så omfattande analys som Lees-Marshment (2001) fö-
respråkar.  Det resonemang som Lees-Marshment (2001) framför att man vinner val ge-
nom att framhäva skillnader finner stort medhåll från empirin. Samtliga respondenter 
uttrycker en samsyn i att vilja profilera sig som annorlunda eller vara ett bättre alterna-
tiv. Som avslutning när det gäller SWOT-analys så anser Goldmann att SWOT-analys 
ska göras av en tredje part. Anledningen till detta är att öka tillförlitligheten i analysen.  
 
Samtliga respondenter har tänkt på sin personliga framtoning, helt i överensstämmelse 
med teorierna som Porter (1985), Schweiger och Adami (1999) och Werner Runebjörk 
(2004), även om de använt den på olika sätt. Fridolin och Idergaard byggde större delen 
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av sina kampanjer på sin person och ville framstå som unga, seriösa kandidater med en 
vilja att förändra.  De hade inte den etablerade positionen som många andra av respon-
denterna hade och var därför tvungna att differentiera sig på något sätt.  
 
von Sydow ser en klar koppling mellan ett personligt varumärke och en personvalskam-
panj, vilket väl stämmer överens med Werner Runebjörks (2004) tankar. von Sydow an-
ser dock att den personliga framtoningen inte räcker för att skapa en framgångsrik kam-
panj, budskapet måste vara det centrala och spegla personligheten, inte tvärt om. New-
man (1999) menar att väljarna måste känna en samhörighet med sina kandidater, Gold-
mann säger dock att människor röstar på kandidater som de vill ska företräda dem sna-
rare än kandidater som de kan associera sig med.  
 
Vi upplever att det finns en samsyn mellan teorin och empirin i även denna fråga. Det 
område som skiljer sig är behovet av SWOT-analys. Alla har resonerat runt personlig 
framtoning och använt detta på olika sätt i sina kampanjer, däremot har man inte lika 
konsekvent använt sig av att analysera styrkor och svagheter. Vi ser att en SWOT-
analys genomförd av någon annan än kandidaten själv, gärna flera, är en central förut-
sättning för att kunna positionera sig själv på den politiska marknaden. 

5.4 Strategi och implementering 

Newmans (1994) 4P ligger till grund för den slutliga fasen i förberedelserna av en kam-
panj. Vi upplever generellt att respondenterna inte har resonerat i termer av Newmans 
4P, men när vi ”läser” mellan raderna inser vi att det finns klara likheter i hur respon-
denterna resonerat och vad Newman förespråkar. Anledningen till detta upplever vi 
främst beror på att även om Newmans teorier inte är speciellt kända bland responden-
terna, så har de flesta agerat ”marknadsmässigt” rent instinktivt.  
 
Att analysera respondenternas svar i fråga om Newmans (1994) 4P har varit en utma-
ning, eftersom teorin just är en teori och inte riktigt avspeglar praktiken. Genomgående 
är dock att alla respondenter på olika sätt har resonerat och arbetat med de olika P:na. 
Det finns dock ett undantag, när man kommer till polling framgår det att det inte går att 
arbeta på samma sätt som i teorin. Vidare finns det också anledning att försöka hitta en 
annan benämning på de 4Pna, product, push marketing, pull marketing och polling, må 
vara självförklarande i USA men de är det inte i Sverige. Därför vore det lämpligare att 
tala om det politiska budskapet, ambassadörer, media och kampanjarbetare samt opini-
onen.  
 
Gällande det politiska budskapet (product) så har utan tvekan samtliga respondenter lagt 
ner ett stort arbete på att ta fram ett budskap som passar dem själva, vilket helt korre-
sponderar med Newmans (1994) åsikter. En viktig aspekt är att det måste vara ett bud-
skap som också väljarna anser vara viktigt, varför det är av stor vikt att man kontinuer-
ligt återkopplar till den lokala opinionen om vilka frågor som prioriteras. Lees-
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Marshment (2001) lyfter fram just denna syn när hon pekar på behovet av att analysera 
kandidatens möjligheter i allmänhet och väljaropinionen i synnerhet.  
 
Vi ser även att det finns en mycket stor acceptans bland respondenterna för att skapa sig 
politiska ambassadörer (push marketing), i enlighet med Newman (1994), Henneberg 
(2003) och Niffenegger (1989), som för ut kandidatens budskap bland andra väljare. 
Det tar sig uttryck i att respondenterna ser det som en mycket prioriterad fråga att vara 
ute bland väljarna och då inte bara de egna partisympatisörerna utan även de som inte 
traditionellt röstar på kandidatens eget parti.  
 
Det finns även en klar samsyn mellan teorins teser om att media (pull marketing) är ett 
viktigt instrument att kunna behärska och utnyttja till sin fördel, att ha en fungerande 
medieplattform är en förutsättning för att kunna lyckas i en valrörelse. Att bygga upp 
denna plattform är det som tar mest tid bland de olika personvalskampanjsaktiviteterna, 
det räcker inte med att börja skicka in debattartiklar och pressmeddelanden i samband 
med att valrörelsen inleds. Denna aspekt belyser inte teorin i någon större utsträckning, 
vare sig Newman (1994), Henneberg (2003) eller Niffenegger (1989) tar upp tidsaspek-
ten. 
 
Ingen av respondenterna har använt sig av regelrätta opinionsundersökningar (polling), 
vilket Newman (1994) förespråkar, för att skapa sig en bild av vilka frågor väljarna pri-
oriterar. Däremot kan man avläsa ur deras svar att de agerar på den lokala opinionen. 
Underlaget för att bilda sig en uppfattning om denna kommer snarare från en tät dialog 
med väljarna och att följa lokala medier än att genomföra kostsamma undersökningar. 
Eftersom ett återkommande dilemma, i förhållande till exempelvis USA, är den i relati-
va termer begränsade budgeten en personvalskandidat har att röra sig med. Utöver en tät 
kontakt med väljarna, som opinionskälla, nämner bland annat von Sydow fokusgrupper 
som en väg att skapa sig en bild av vad väljarna efterfrågar. Även detta tillvägagångssätt 
är ett alternativ till att skapa sig ett underlag för den lokala opinionen enligt Newman 
(1994). 

5.5 Övrigt 

En återkommande kommentar från intervjuerna är tid, det är flera av intervjupersonerna 
som menar att många som planerar sina kampanjer börjar alldeles för sent. I teorin 
kommer denna aspekt inte fram alls, vilket till stor del beror på att underlaget baserats 
primärt på teorier från amerikanska kampanjer. Uppfattningen verkar vara bland re-
spondenterna att personvalskampanjen bör påbörjas två till fyra år innan valet. Anled-
ningen till att det kan behövas uppemot fyra år är att det tar tid att bygga sitt varumärke, 
att etablera sig som en politisk medieperson är det få som lyckas med om de börjar i 
samband med valrörelsen. Givet är det så att med en obegränsad budget går det att ska-
pa ett massmedialt utrymme på kort tid, men det är få förunnat bland svenska politiker 
att kunna spendera pengar på ett sådant sätt. 
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Ytterligare en viktig aspekt som kommer fram från empirin är att en politiker bör sätta 
upp kontinuerliga mål med sina aktiviteter. Gunnarsson nämner som exempel att han 
har som mål att synas minst 300 gånger per år i de lokala medierna i sin valkrets Dalar-
na. Att sätta upp mål är en vanligt förekommande rekommendation i många samman-
hang. Det viktigaste med dessa mål är att de är mätbara, realistiska och att de följs upp. 
Vi ser att målstyrning i personvalskampanjsammanhang är lika lämpligt som i andra 
marknadsföringssammanhang. 

Förändring av vallagen 

Skulle det förslag som presenterades av regeringspartierna och miljöpartiet resultera i 
att vallagen förändras i enlighet med förslaget (Eriksson, et. al., 2008), skulle förutsätt-
ningarna för personvalet förändras radikalt. Skulle dagens åtta procents spärr slopas to-
talt blir konsekvenserna sannolikt att de flesta som aspirerar på en riksdagsplats måste 
bedriva en personvalskampanj. Förslaget innebär nämligen att det enbart kommer att 
vara personrösterna som avgör på vilken plats en kandidat kommer, partiernas rangord-
ning kommer inte alls, som tidigare, kunna påverka vilka kandidater som väljs. 

5.6 En svensk modell  

I detta kapitel presenterar vi ett förslag till en modell för att bedriva en personvalskam-
panj. Modellens grund baseras på framförallt Newmans (1994) teorier och har vidareut-
vecklats med hjälp av övriga teorier och empirin.  

5.6.1 Personvalskampanjen 

Den mest framträdande skillnaden mellan teorins grundmodell (Newman, 1994) och 
denna modell (figur 7.1) är att den på ett helt annat sätt försöker fånga in tidsaspekten. 
Modellen delas därför in i tre faser, förberedelse och planering, varumärkesbyggande 
och valrörelse.  

5.6.2 Fas 1 - Förberedelse och Planering 

Den första fasen bör vara genomförd senast två men helst fyra år innan valet, för att 
kandidaten ska kunna fullt ut etablera de senare faserna. En faktor som påverkar tids-
aspekten är givetvis hur pass etablerad kandidaten är sedan tidigare, sitter kandidaten 
redan i riksdagen och har en väletablerad politisk plattform minskar behovet av att börja 
tidigt och kan därför koncentrera sig på att underhålla denna plattform.   
 
Den första fasen är indelad i tre steg, det första behandlar väljarsegmentering och kan-
didatpositionering, som skall återkopplas till varandra. Vilket innebär att de måste göras 
om flera gånger tills segmentering och positionering har en samstämmighet. Det samma 
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gäller för det andra steget, men här handlar det mer om att under hela personvalskam-
panjen ha ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras utifrån förändrade om-
världsfaktorer, så som svängningar i opinionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 1   

Väljarsegmentering 

Som tidigare nämnts bör segmenteringen göras enligt följande faktorer;  
 

• Väljares tidigare partisympatier 

• Röstförändringar (upp eller nedgång relativt tidigare val), för att fånga andelen 
marginalväljare.  

• Demografi  

• Ekonomi  

• Profilfrågor – som kommer fram från kandidatpositioneringen  
 

Kandidatpositionering 

Positioneringsarbetet bör inledas med en SWOT-analys av kandidaten, det är här viktigt 
att den genomförs av någon utomstående, eftersom det kan vara svårt för kandidaten att 
vara objektiv i fråga om sin egen person. Det finns även anledning att låta flera genom-
föra denna för att öka trovärdigheten. Analysen bör med fördel kunna baseras på den 
modell som Lees-Marshment (2001) presenterat.  
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Utifrån SWOT-analysen kan sedan kandidaten positionera sig på den politiska kartan. 
Denna positionering skall sedan återkopplas till segmenteringen utifrån de profilfrågor 
som kandidaten valt att arbeta med i sin kampanj. Detta arbete kommer att ligga till 
grund för det politiska budskapet som inte bara ska reflektera de politiska frågorna utan 
även personligheten.  
 
Steg 2 

Politiskt budskap 

Det politiska budskapet måste återspegla den väljarstruktur som har framkommit genom 
väljarsegmenteringen samt kandidatpositioneringen. Genom att utnyttja denna informa-
tion kan kandidaten lättare nå ut med sitt budskap till väljarna och därigenom öka sin 
egen synlighet. 
 

Ambassadörer 

Med detta arbetssätt blir det också lättare att skapa ambassadörer för både kandidatens 
profilfrågor men även för denne som person. Detta är ett väldigt effektivt sätt att skaffa 
sig en bred opinionsbildande bas som för ut budskapet i kampanjen. 
 

Media och kampanjarbetare 

Här inleds det arbete som upptar nästan hela den andra fasen - varumärkesbyggandet. 
För att kunna genomföra den andra fasen behöver de mest intressanta mediekanalerna 
väljas ut. Vidare ska en medieplan läggas upp som innefattar val av mediekanaler, stra-
tegi för maximal exponering till en låg kostnad (detta är speciellt viktigt på grund av en 
oftast begränsad budget). Planen ska även sätta upp mål för till exempel antal publice-
rade debattartiklar och insändare. 
 
För att i framförallt valrörelsen ha hjälp med aktiviteter, som flygbladsutdelning, måste 
kandidaten försöka rekrytera ett antal kampanjarbetare. Detta arbete bör därför inledas 
redan i denna fas för att öka möjligheterna till att få ett större antal kampanjarbetare som 
hjälp till sin kampanj.  
 

Opinion 

Kontinuerligt under kampanjen bör opinionsläget undersökas, att genomföra regelrätta 
opinionsundersökningar är både dyrt och tidskrävande. Med tanke på att en kandidat 
ofta har en begränsad budget bör denne istället kunna avläsa den lokala opinionen ge-
nom att kontinuerlig dialog med sina väljare samt att studera de lokala mediernas nyhe-
ter. Dessutom kan det egna partiets opinionsunderökningar användas som underlag. 
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Steg 3 

Måldefiniering 

När väl de två första planeringsstegen är genomförda bör detta utmynna i en måldefini-
tion som sedan kontinuerligt skall följas upp för att kunna utvärdera effekterna och fin-
slipa strategin.  

5.6.3 Fas 2 - Varumärkesbyggande 

Etablering av kandidatens medieplattform 

Utifrån medieplanen som fastlagts enligt ovan skall kandidaten sedan försöka skapa sig 
en massmedial plattform som senare kan användas för att föra ut sitt budskap. Här gäller 
det att försöka hitta nya vägar till att skapa uppmärksamhet runt kandidatens person och 
politiska budskap. Som exempel kan kandidaten försöka etablera sig som den lokale ut-
tolkaren av SCB:s statistik för valkretsen. 
 

Måluppföljning 

Utifrån måldefinieringen bör målen följas upp kontinuerligt och vid behov justeras, det-
ta kan innebära att inte bara planeringen för denna fas utan även den första fasen bör ju-
steras utifrån förändrade förutsättningar eller resultat. 

5.6.4 Fas 3 - Valrörelse 

Slutspurt 

I den slutliga fasen, då valrörelsen inleds, är det så dags att skörda frukterna från det ti-
digare arbetet. Det som inte har planerats tidigare är nu väldigt svårt att korrigera. I det-
ta skede ska kandidaten redan vara känd och associeras med de värden och den politik 
som denne vill föra ut. Genom att ha denna plattform kommer chanserna att öka för att 
resultatet på valdagen kommer att vara positivt.  
 

Måluppföljning 

Som en avslutning på personvalskampanjen bör hela processen följas upp utifrån de mål 
som tidigare satts upp, allt för att kunna lära sig av vad som fungerar och inte fungerar. 
Denna punkt är speciellt viktig om kandidaten har tänkt kandidera även i nästa val. 

5.6.5 Kommentarer 

Denna modell behandlar personvalskampanjen utifrån ett brett perspektiv, det innebär 
att den inte går ner på djupet i exakt hur en politiker ska resonera när planen ska utfor-
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mas. Det är snarare så att modellen ger en grund till hur politiker kan resonera när de 
ska strukturera sina personvalskampanjer. Att ge en heltäckande manual med alternativa 
lösningar och förslag skulle bli allt för komplext då varje politiker är unik som produkt 
betraktat vilket innebär att han eller hon måste agera utifrån sina egna förutsättningar. 
Variabler som måste beaktas är bland annat hur politikerns medieplattform ser ut sedan 
tidigare, vilka intresseområden han eller hon har och geografisk hemvist. 
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6 Slutsats 

I detta det avslutande kapitlet diskuteras det analyserade materialet utifrån uppsatsens 
syfte och frågeställning. Uppsatsens resultat och slutsatser presenteras och avslutas med 
en rekommendation till vidare forskning inom området. 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

Att planera och genomföra en personvalskampanj kan göras på flera olika sätt, den kor-
ta tradition som svenska personvalskampanjare har att luta sig emot har inte direkt ut-
vecklat några raffinerade metoder. Det finns dock en stor, som vi upplever det, omedve-
ten eller instinktiv strategisk kunskap om hur man arbetar med att marknadsföra sig 
själv som person. Det finns även en uppfattning att politik till skillnad från den kom-
mersiella marknaden är något som är mer ädelt och baseras på ideella värdegrunder sna-
rare än rent ekonomiska. Kanske är det så att politik är mer ädelt än bil- eller smörför-
säljning, men det är fortfarande så att både väljare och köpare påverkas av samma me-
kanismer. Med andra ord, kommersiell och politisk marknadsföring är i stort samma 
sak. Det är självklart så att det finns skillnader, precis som att bilförsäljningsstrategi inte 
kan användas till smörförsäljning, så går det inte heller att använda endera i en person-
valskampanj. Varje vara, tjänst eller som i detta fall politiker är unik, vilket medför att 
några patentlösningar som passar alla inte finns. Varje strategi måste utarbetas från de 
förutsättningar som gör dem unika. Marknadsföringsinslaget i svenska personvalskam-
panjer skulle kunna vara betydligt större än vad de är idag. På samma gång bör det defi-
nitivt nämnas att även om inte svenska personvalskampanjare anser sig själva bedriva 
marknadsföring så gör de det i stor omfattning ändå.  
 
Den modell som presenterades i teorin får ett relativt stort stöd i empirin, men det finns 
ett antal punkter där vi inte anser att de är kompatibla. I personvalssammanhang fram-
kommer det att speciellt fokus bör läggas på att vara ute i god tid, för att genomföra en 
framgångsrik personvalskampanj måste denna påbörjas betydligt tidigare än vad många 
gör idag. Det är också så att tidsaspekten är den enskilt största skillnad som finns mellan 
teorins modell och den som presenteras i uppsatsen. Bristerna för övrigt i den teoretiska 
modellen i relation till uppsatsens är att den inte är svensk i sitt ursprung. De teorier vi 
presenterat är nästintill uteslutande baserad på amerikanska förhållanden. Dessa skiljer 
sig på ett antal väsentliga punkter, bland annat att vi i Sverige har ett annat parlamenta-
riskt skick, andra vallagar och sist men inte minst en annan politiskt tradition och histo-
ria.  
 
Vi ser att uppsatsens modell kan vara en bra utgångspunkt för de flesta politiker som 
vill bedriva en personvalskampanj, den ger en bra överblick om vilka områden man bör 
resonera runt när man ska sätta samman sin kampanj. 
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Förändring av vallagen 

En ny vallag kommer att innebära att behovet av att profilera sig ökar markant. Behovet 
för att arbeta på ett mer strukturerat sätt än vad vi sett tidigare kommer sannolikt vara en 
förutsättning för framgång i ett riksdagsval.  

6.2 Vidare forskning 

Det första, och mest uppenbara, förslag vi skulle vilja ge till vidare forskning är att testa 
om den av uppsatsen presenterade modellen skulle få stöd i en, förslagsvis kvantitativ, 
empirisk undersökning.   
 
Det andra är att modellen ger ramarna för hur en personvalskampanj skall planeras. För 
att kunna få ett praktiskt verktyg skulle modellen behöva kompletteras på djupet, det 
vill säga mer omfattande förslag och alternativ på hur en politiker ska agera i olika situ-
ationer när personvalskampanjen ska genomföras i praktiken. Samtliga i modellen ingå-
ende moment skulle kunna bilda underlag för en uppsats. Som exempel kan nämnas 
”hur man som politiker ska arbeta med sitt politiska budskap utifrån ett marknadsfö-
ringsperspektiv” – politiskt budskap, eller ”hur arbetar man med att segmentera väljare 
för att maximera resultatet i en personvalskampanj” - väljarsegmentering.  
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Bilaga A - Affischer 

Exempel på val- och reklamaffischer från 1900-talets första hälft. 
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Bilaga B - Vänsterpartiet &           
personval 

 
 
Vänsterpartiets inställning till  
personval – riktlinjer för  
personvalskampanjer 
 
Personvalsinslaget i det svenska valsystemet 
 
I valet till riksdag, landsting och kommuner 1998 infördes ett begränsat 
inslag av personval. Liksom förut är det partierna som inom sig nomi-
nerar kandidater och rangordnar dem på sina listor. Väljaren lägger sin 
röst på ett parti. Mandaten fördelas proportionellt mellan partierna i 
enlighet med röstetalen. Väljaren kan dessutom avge en särskild per-
sonröst genom att kryssa en ruta intill namnet. En valsedel utan förk-
ryssat namn är giltig, men väljaren avstår då från att påverka rangord-
ningen av kandidaterna. Det är inte längre möjligt att stryka namn på 
valsedeln (en eventuell strykning beaktas inte, men valsedeln är fortfa-
rande giltig). 
 
För att en kandidat skall bli personvald och passera partiets andra kan-
didater måste i riksdagsvalet minst 8 % av partiets väljare i valkretsen 
markera namnet. I valen till landsting och kommun är spärren 5 %. 
Bland de kandidater som passerat spärren fördelas partiets mandat i 
enlighet med de personliga röstetalen. Den kandidat som fått flest per-
sonröster får partiets första mandat, den som fått näst flest personrös-
ter det andra osv. Om inte tillräckligt antal kandidater klarat spärren 
fördelas mandaten i enlighet med ordningen på valsedeln. 
 
Erfarenheter av personval 
 
I riksdagsvalet 1998 använde ca 30 % av väljarna möjligheten att per-
sonrösta. Genomslaget blev begränsat, bara 12 kandidater, som annars 
inte skulle ha blivit invalda, tog med sina personrösters hjälp plats i 
riksdagen. 2002 var motsvarande siffror 26 % och 10 kandidater. I lands-
tingsvalet personröstade 29 % 1998 och 25 % 2002. I kommunalvalet 
sjönk personröstandet från 35 % 1998 till 31 % 2002. 
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I sin utvärdering av 2002 års valrörelse skrev partistyrelsen bl.a. följan-
de: 
 

”I årets valrörelse har vänsterpartiet haft ett fåtal inslag av 
personvalskampanjer. I flera av dessa fall har vi fått en ökad 
medial uppmärksamhet som tyvärr oftast fokuserats på per-
sonliga konflikter och inre stridigheter i stället för på politi-
kens innehåll. I något fall kan personvalskampanjer ha lett till 
ett högre valdeltagande och bättre valresultat än vi annars 
skulle ha fått. Partistyrelsen menar dock att priset för detta 
kan vara högt att betala då processen skapat motsättningar i 
flera distriktsorganisationer som är svåra att läka och kan 
leda till svårigheter att bygga en partiorganisation som funge-
rar bra för framtiden.” 

 
 
Vänsterpartiets inställning till personval 
 
Dagens personvalsmodell är resultatet av en kompromiss mellan parti-
erna. Vänsterpartiet har hittills stått fast vid denna överenskommelse 
och har motsatt sig att personvalsinslaget stärks ytterligare. Frågan om 
valsystemets framtida utformning är en av de frågor som nu utreds av 
Grundlagsutredningen som skall lägga fram sina förslag 2008. Partiet 
kommer att i detta sammanhang konkretisera sin egen syn på hur ett 
framtida valsystem bör se ut. 
 
Att gå från partival till mer av personval innebär flera risker ur demo-
kratisk synpunkt. Det finns ett stort värde i att väljarna tar ställning till 
politiska program snarare än enskilda individer. Ett starkt inslag av 
personval kan flytta intresset från partiernas helhetsförslag till att mer 
handla om enskilda politikers personliga egenskaper eller ”hjärtefrå-
gor”. Ekonomiskt starka krafter kan komma att finansiera vissa kandi-
dater och få makt över dem. Då kan demokratin, i meningen medbor-
garnas makt över politiken, urholkas.  
 
Med personval blir det viktigt att enskilda kandidaters kampanjmedel 
redovisas öppet. I april 2000 enades de sju riksdagspartierna om princi-
per för hur ekonomiska bidrag till partierna ska redovisas, i syfte att 
skapa största möjliga öppenhet. Vid stöd från företag och organisatio-
ner ska både summan och namnet på givaren offentliggöras. Enskilda 
givares namn behöver inte redovisas – det skulle kunna röja valhemlig-
heten. Däremot ska den totala summan framgå och antalet personer 
som lämnat bidrag. Indirekt stöd (t.ex. om organisationer ställer upp 
med valarbetare eller partier får annonsera billigt eller gratis i tidning-
ar) ska uppskattas i pengar och redovisas. Det finns utredningsförslag 
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om lagstiftning om partiernas offentliga redovisning, någon proposition 
har dock inte lagts än. 
 
Vänsterpartiets riktlinjer för personvalskampanjer 
 
Ur Vänsterpartiets stadgar: 
 

§ 144. Partiet verkar för att partiets samlade politiska alterna-
tiv ska stå i centrum i valrörelserna och för att partiets demo-
kratiskt fastställda kandidatordning ska vinna väljarnas stöd. 

 
Personvalskampanjer (i betydelsen kampanjer som har till syfte att 
ändra den listordning som partiet har beslutat) innebär både internde-
mokratiska och valstrategiska problem: 
 

 Vänsterpartiets listor fastställs på demokratiskt sätt efter fri 
nominering och öppen debatt. Om medlemmar som inte fått 
igenom sin vilja försöker omintetgöra ett demokratiskt fattat 
beslut med hjälp av en egen kampanj för någon av kandidater-
na så är det ett uppenbart brott mot stadgarnas anda, om än ej 
dess bokstav.  

 Det ger en bild av ett splittrat parti, något som vi vet riskerar 
att skrämma bort väljare.  

 Debatten riskerar att handla mer om enskilda personers för- 
och nackdelar än om ideologi och politiska program.  

 Det finns en risk i att kandidater som blir inkryssade uppfattar 
sig ha ett annat, mer personligt mandat än att vara represen-
tanter för vänsterpartiets program och politik.  

 Det ger kända eller förmögna partimedlemmar möjligheter 
som andra saknar. 

 
Vänsterpartiets medlemmar och partiorganisationer uppmanas därför 
att avstå från personvalskampanjer som har till syfte att ändra den av 
partiet beslutade rangordningen av kandidater. Partiets ekonomiska 
och andra resurser får inte användas till privata kampanjer vid sidan av 
partiorganisationens valkampanj. Partiet accepterar inte ekonomiska 
bidrag som har villkor att de ska användas för att stödja en viss kandi-
dat. 
 
Däremot är det naturligtvis helt i sin ordning att partiorganisationer i 
valkampanjen, på ett balanserat sätt som inte skymmer partiets poli-
tiska program, lyfter fram och profilerar lokala kandidater för att vinna 
så många röster som möjligt för Vänsterpartiet. Det ligger i sakens na-
tur att gränsen mellan att lyfta fram lokala kandidater och att bedriva 
en personvalskampanj i syfte att ändra partiets rangordning inte alltid 
är så skarp. 
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Inte heller om någon utomstående organisation, t.ex. en fackförening, 
hyresgästförening eller miljöorganisation, lyfter fram någon av ”sina” 
medlemmar som står på en Vänsterpartilista, så har vi anledning att 
motsätta oss detta. 
 
Även om Vänsterpartiet har en kritisk grundinställning till person-
valsinslaget kan vi inte bortse från att det finns. I valkampanjen bör vi 
därför inte uppmana väljare att avstå från att lägga en personröst, utan 
istället uppmana till en personröst på toppkandidaten/kandidaterna. 
Givetvis bör också våra listor utformas så att samtliga på dem kan och 
vill ta på sig uppdraget om de blir valda. 
 
Partistyrelsen 05-12-10
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Bilaga C - Intervjuguide 

Vår uppsats har som syfte att undersöka hur företrädesvis amerikanska marknadsfö-
ringsstrategier i samband med politiska val i generella termer och mer specifikt person-
val kan appliceras på Sverige. Vi vill därför studera hur aktiva politiker och andra som 
på olika sätt arbetat aktivt med opinionsarbete lagt upp sina kampanjer och till vilken 
grad de brukat olika former av strategier. Vidare vill vi också skapa oss en bild av hur 
pass väl olika strategier fungerar. 
 

Allmänt 

• Fanns det inom ”ditt” parti någon strategi för hur politiska kandidater mark-
nadsförs? 

• Tillhandahöll partiet någon utbildning för dem som skall kandidera i syfte att 
lära sig om kampanjer och personvalsstrategier? 

 Hur pass omfattande är den? 

• Hade du en plan för din personvalskampanj? 

 Läste du någon litteratur om personvalskampanjer? Om ja, i så fall vilka? 

 Var du nöjd med resultatet utifrån planen? 

 
Väljarsegmentering 

• Arbetade du med att dela in dina valdistrikt och/eller väljare efter olika kriteri-
er? 

 Om så var fallet hur delade du in väljarna, till exempel efter tidigare parti-
sympatier, boendeform, utbildning, och så vidare?  

• Kön 
• Partisympatier 
• Boendeform 
• Utbildning 
• Inkomst 
• Hushållstyp 
• Förmögenhet 
• Demografi 
• Stad/Landsbygd 

 Hur resonerade du och vad kom du fram till utifrån hur din strategi sedan 
utformades? 
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Kandidatpositionering 

• Resonerade du runt hur du ville framtona kandidaten? 

 Gjorde du en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) på 
dig själv eller dina konkurrenter? 

 Arbetade du med SWOT-analysresultatet utifrån slutsatserna i din segmen-
tering?  

• Resonerade du om din egen personliga framtoning? 

 Vilka delar analyserade du i så fall och vad kom du fram till? 

 
Strategi och Implementering 

• Hur såg din strategi ut när du väl analyserat förutsättningarna?  

 Resonerade du utifrån någon vedertagen marknadsstrategi, till exempel 
marknadsmixen (4P)?  

 
Övrigt 

• Blev du nöjd eller missnöjd med resultatet från din strategi? 

 Varför? 

• Med facit i hand skulle du ha gjort på något annat sätt idag? 

 Vad i så fall skulle du ha förändrat? 
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Bilaga D - Valet 2006 

Personvalda Riksdagsledamöter 2006 

Parti Valda ledamöter Valkrets Personröster Andel % 

Moderaterna Annicka Engblom Blekinge län 1866 8,84% 

 Cecilia Widegren Västra Götalands läns östra 4827 12,88% 

 Fredrik Reinfeldt Stockholms kommun 37971 22,44% 

 Henrik von Sydow Hallands län 4365 8,20% 

 Jan-Evert Rådhström Värmlands län 3645 10,35% 

 Jeppe Johnsson Blekinge län 2632 12,47% 

 Krister Hammarbergh Norrbottens län 2511 12,00% 

 Ola Sundell   Jämtlands län 1686 12,26% 

 Rolf Gunnarsson Dalarnas län 4832 13,57% 

 Rolf K Nilsson Gotlands län 915 11,86% 

 Ulf Sjösten  Västra Götalands läns södra 2726 10,01% 

  Ulla Löfgren Västerbottens län 1864 8,39% 

Centerpartiet Anders Åkesson Kalmar län 1716 10,52% 

 Annie Johansson Jönköpings län 2296 13,28% 

 Annika Qarlsson  Västra Götalands läns norra 1404 9,70% 

 Birgitta Sellén Västernorrlands län 1309 8,08% 

 Erik A Eriksson Värmlands län 1750 10,41% 

 Eskil Erlandsson   Kronobergs län 2617 20,83% 

 Kenneth Johansson Dalarnas län 1627 8,94% 

 Lars-Ivar Ericson   Skåne läns norra och östra 1238 8,34% 

 Maud Olofsson Västerbottens län 4773 24,92% 

 Per Åsling Jämtlands län 2883 21,99% 

 Sofia Larsen Örebro län 1963 15,36% 

 Stefan Tornberg Norrbottens län 1279 12,71% 

 Sven Bergström  Gävleborgs län 2411 12,91% 

 Ulrika Carlsson Västra Götalands läns östra 1599 9,60% 

  Åsa Torstensson   Västra Götalands läns västra 1735 11,46% 

Folkpartiet Camilla Lindberg Dalarnas län 756 8,71% 

 Cecilia Wikström Uppsala län 2013 11,23% 

 Christer Nylander Skåne läns norra och östra 1051 8,29% 

 Johan Pehrson Örebro län 1575 13,89% 

 Lars Leijonborg Stockholms län 6085 10,11% 

 Nina Larsson Värmlands län 1218 12,11% 

  Tobias Krantz Jönköpings län 995 9,06% 

Kristdemokraterna Alf Svensson Skåne läns norra och östra 2142 17,86% 

 Annelie Enochson Göteborgs kommun 1752 8,89% 

 Chatrine Pålsson Ahlgren  Kalmar län 1276 12,14% 

 Dan Kihlström   Värmlands län 1076 10,95% 

 Else-Marie Lindgren Västra Götalands läns södra 756 8,31% 
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 Eva Johnsson Kronobergs län 759 8,60% 

 Gunilla Tjernberg Västerbottens län 1132 10,78% 

 Göran Hägglund Stockholms kommun 3289 13,52% 

 Holger Gustafsson Västra Götalands läns östra 1482 11,32% 

 Lennart Sacrédeus Dalarnas län 899 9,82% 

 Maria Larsson Jönköpings län 6530 19,82% 

  Mikael Oscarsson Uppsala län 1777 13,69% 

Socialdemokraterna Göran Persson Södermanlands län 9287 13,77% 

 Ibrahim Baylan Västerbottens län 5726 8,04% 

 Leif Pagrotsky Göteborgs kommun 13204 15,59% 

 Peter Hultqvist  Dalarnas län 6221 9,12% 

 Thomas Bodström  Örebro län 8415 11,39% 

  Ulrica Messing Gävleborgs län 7836 11,20% 

Vänsterpartiet Alice Åström Jönköpings län 766 8,77% 

 Lars Ohly Stockholms län 4231 13,58% 

  Rossana Dinamarca Västra Götalands läns norra 2360 9,23% 

Miljöpartiet  Maria Wetterstrand Stockholms kommun 8202 18,21% 

  Peter Eriksson Östergötlands län 1215 9,07% 

     

Källa: Valmyndigheten    
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