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ABSTRACT 
 
Titel: Valet att förändras – En kvalitativ studie av Moderaternas arbete med den visuella 
identiteten. 
 
Författare: Kristina Orjala och Pernilla Granskog. 
 
Kurs, termin och år: MK032G C-uppsats, HT13. 
 
Antal ord i uppsatsen: 23840. 
 
Problemformulering och syfte: Utifrån de oenigheter som råder kring effekten av 
valkampanjer anser vi att det är intressant att undersöka Moderaternas arbete med den 
visuella identiteten. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur Moderaterna 
arbetar med sin visuella identitet för att återspegla förändringarna i partiet. 
 
Metod och material: Detta är en fallstudie som grundas på kvalitativa textanalyser och 
intervjuer. 
 
Huvudresultat: Studien visar på betydelsen av en stark visuell identitet, för att 
organisationen ska kunna nå ut med sitt budskap – för att en organisation ska kunna nå 
framgång krävs både ett bra budskap och en god presentation av detta. Moderaterna 
försöker av denna anledning att hela tiden förändras och återspegla politikens innehåll i sin 
visuella identitet. Studien visar också på att det är viktigt att kommunicera rätt för att kunna 
genomföra lyckade förändringar samt att det ingår många strategiska val inom politisk 
kommunikation då målgruppen är bred. 
 
Nyckelord: Visuell identitet, strategiarbete, organisationsförändring, varumärke, 
rebranding, organisationskommunikation.  
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis författarnas förförståelse. Vidare presenteras studiens 
problembakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar och tidigare forskning.  
 
Valet hösten 2014 närmar sig och politisk kommunikation är ett högaktuellt ämne. Med 
valet i antågande arbetar nu alla partier med att utforma en effektiv kommunikation med 
väljarna, för att kunna visa vad just deras parti står för. Flera av de stora riksdagspartierna 
gjorde omfattande ingrepp på sina visuella identiteter inför valet 2006. Det förändrade 
politiska förhållningsättet beskrevs slående av en journalist: 

Skälen skiljer sig sannolikt åt men en sak är klar – alla har de blivit medvetna om att hur du talar i 
dag är minst lika viktigt som vad du har att säga (Smajic, 2006-08-25).  

Den mesta radikala förändringen syntes hos Moderaterna som 2006 lanserades i skepnaden 
”Nya Moderaterna”. Moderaterna genomgick stora politiska förändringar och valde att 
profilera sig som ett arbetarparti. Tillsammans med Alliansen gick de segrande ur valet och 
många spekulerar i vilken roll den nya visuella identiteten spelade. Hösten 2013 togs 
ytterligare ett steg, och Moderaterna började använda den nya kampanjlogotypen ”nya m – 
Sveriges Arbetarparti”.  

1.1 Problembakgrund 

Det troligaste motivet till att politiska partier genomför påkostade satsningar är att den 
visuella identiteten och valkampanjerna anses påverka valutgången. Forskningen skiljer sig 
dock betydande vid denna punkt.  

Å ena sidan säger de klassiska kommunikationsteorierna att den visuella identiteten har 
en viktig roll i organisationers kommunikation med omvärlden (van den Bosch, de Jong & 
Elving, 2006:138). Den visuella identiteten är ett kraftfullt konkurrensmedel och 
varumärket blir ofta det avgörande när vi ställs inför att välja mellan olika varor (Olins, 
1990:9; Schmitt, Simonson & Marcus, 1995:83). Identiteten och varumärket är viktigt för 
både små och stora organisationer, i både privat och offentlig sektor. Såväl kommersiella 
som ideella organisationer måste vårda sin relation med intressenterna – och så även 
politiska partier (Kotler, Armstrong & Parment, 2013:237). Synen är det sinne som förser 
oss med mest information om omvärlden och det är därmed viktigt hur man paketerar sin 
kommunikation så att det uppfattas på rätt sätt (Wheeler, 2006:8).  

Å andra sidan säger forskningen kring politisk kommunikation det motsatta. De 
kostsamma kommunikationsaktiviteterna tycks omotiverade då Strömbäck, Grandien & 
Falasca (2013:50) menar att valkampanjer inte har någon nämnvärd effekt på väljarna. De 
menar att det är politiken och partiledarna som är viktiga i kriget om väljarna. Denna 
uppfattning delas också av Vigsø (2004:213) som menar att valkampanjen har fått en ny 
funktion i den moderna valrörelsen – kampanjens funktion är numer främst att påminna 
om att det är val, för att mobilisera väljarna, snarare än att övertyga dem med partiets 
budskap. Utifrån denna oenighet mellan de olika delarna av forskningen kring effekter av 
valkampanjer anser vi att det är intressant att undersöka Moderaternas arbete med sin 
visuella identitet.  
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1.2  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Moderaterna arbetar med sin visuella identitet 
för att återspegla partiets förändring av det politiska budskapet. 

1.3  Frågeställningar  

 Hur arbetar Moderaterna med sin visuella identitet? 
 Hur använder Moderaterna strategier i arbetet med sin visuella identitet? 
 Hur arbetar Moderaterna med att förändra sin visuella identitet i samband med 

förändringar av det politiska budskapet? 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete är en fallstudie med enbart en organisation i fokus, för att studien ska kunna 
gå djupt in i problemet och ge förståelse för hur en organisations arbete med sin visuella 
identitet går till. Studien är också tidsmässigt avgränsad till Moderaternas arbete med den 
visuella identiteten under 2000-talet.  

Studien utgår från strategernas och kreatörernas perspektiv, och tar därmed ingen 
hänsyn till övriga medarbetares, sympatisörers och omvärldens åsikter om partiets visuella 
kommunikation. Vi har inte heller några ambitioner att uttala oss i fråga om Moderaternas 
arbete med den visuella identiteten har varit framgångsrikt eller ej. 

1.5 Vår förförståelse 

Vi som gjort denna studie vill börja med att klargöra att vi inte sympatiserar med något 
särskilt politiskt parti, utan anser oss politiskt obundna. Ämnet har valts av den 
anledningen att Moderaternas arbete med den visuella identiteten innehåller många 
aspekter som är intressanta för oss, då vi läser en treårig kandidatutbildning i Grafisk 
Design och Kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 

1.6 Tidigare forskning 

Organisationsidentiteter är inget moget forskningsområde, och därför råder problem 
gällande såväl benämningar som själva innebörden av begreppen (Alessandri, 2001:173). 
Begreppsbildningen kring visuell identitet och organisationsförändring är otydlig och vare 
sig forskare eller praktiker är helt överens om vad som betyder vad (Falkheimer & Heide, 
2003:41). Det finns en stor mängd definitioner av begreppet visuell identitet, med något 
skiftande innebörd. De flesta är dock överens om att visuell identitet handlar om hur en 
organisation presenterar sig inför sina intressenter (Alessandri, 2001:174). 
 Frågan om hur den visuella identiteten ska tas fram är inte särskilt utforskad. Övertron 
på fenomenet rebranding tillsammans med det faktum att forskningen kring 
förändringsprocesser fortfarande är relativt ung, har resulterat i att det tycks vara fler 
företag som går ur förändringarna som förlorare än som vinnare (Stuart & Muzellec, 
2004:481).  

En framträdande profil inom forskningen om visuella identiteter är Wally Olins (1990), 
som påvisar vikten av strategiskt tänkande i utformningen av en visuell identitet. 
Strategiarbetet inom designandet har också utforskats av bland annat Press och Cooper 
(2003). Miller, Merrilees och Yakimova (2013:1) beskriver att forskningen kring rebranding 
är ett framväxande område, där fallen är spridda över skiftande sammanhang.  
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Utifrån en överblick av litteraturen på forskningsfältet står det klart att de flesta liknande 
studier om arbete med visuell identiteter är gjorda på kommersiella företag i USA. Därför 
kan en studie av ett svenskt riksdagsparti och dess visuella identitet tillföra ny kunskap 
inom forskningsområdet. 
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2. TEORI 
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som studien utgår ifrån. Avsnittet inleds med en 
redogörelse av forskningen kring visuella identiteter. Därefter presenteras den visuella identitetens betydelse 
för strategiarbete. Avslutningsvis presenteras teorier kring förändring av en organisations visuella identitet.  

2.1 Arbetet med en visuell identitet 

Det nya samhället har ökat konkurrensen och det blir allt viktigare att synas i mängden 
(Koblanck, 2003:189). De former, färger och material som utgör en organisations visuella 
kommunikation uttrycker organisationens värderingar och kultur. Rätt hanterad förstärker 
de visuella elementen intrycket av marknadskommunikationen – organisationen står ut ur 
mängden och behöver inte lika många exponeringar för att påverka. Fel hanterad kan den 
visuella kommunikationen förstöra en organisations rykte och distansera kunderna 
(Schmitt, Simonson & Marcus, 1995:82). Vikten av visuell kommunikation kan förklaras 
med det nära sambandet med organisationens image och identitet (van den Bosch, de Jong 
& Elving, 2006:139). 

2.1.1 Profil, image och identitet 
Profil, image och identitet är tre begrepp som alla handlar om organisationen och 
omvärlden. Falkheimer och Heide (2003:41) påpekar att begreppen är otydliga, men att 
image vanligen motsvarar omvärldens föreställningar om organisationen. De redogör 
vidare för att profil handlar om den föreställning som organisationerna försöker 
kommunicera till omvärlden och att identitet innebär organisationens och dess 
medarbetares självbild. 

Trots att begreppen är närbesläktade så betyder de inte samma sak. Larsson (2008:116) 
förklarar profil och identitet som yttre respektive inre självbild. Den stora skillnaden mellan 
dessa bilder är att profilen kan styras, men inte identiteten.  

I den bästa av världar stämmer organisationens profil och image överens – omvärlden 
ser organisationen så som organisationen själv önskar. Detta är dock sällan fallet i 
verkligheten, och organisationer försöker därför förändra sig för att uppnå bättre 
överensstämmelse (Larsson, 2008:117). 

2.1.2 Visuell identitet 
Alla organisationer, oavsett storlek, har en identitet som hela tiden hanteras, även om det 
kanske inte sker medvetet (Olins, 1990:35). I små och nystartade organisationer kan 
identiteten lätt styras, då den är en direkt avspegling av grundarens tankar och intressen. I 
början är varje organisation vad ledningen gör den till, men efter hand kommer fler 
faktorer att spela in (Olins, 1990:7). 

Synen på identitet har förändrats mycket de senaste decennierna, och gått från att 
fokusera på den rent visuella identiteten, till att nu innefatta organisationen och dess 
karaktärsdrag i sin helhet (Balmer, 2008:879). Ursprungligen bestod alltså begreppet 
identitet av enbart de visuella presentationerna av organisationen, men begreppet har 
numer utvidgats till att även innefatta saker som personalens uppträdande och 
kommunikationen som helhet (van Riel, 1995:28). Fler och fler ser identiteten som vad 
företaget är, snarare än hur det ser ut rent visuellt (Baker & Balmer, 1997:366). Den visuella 
identiteten utgör alltså enbart en del av organisationens fulla identitet (Melewar, Hussey, & 
Srivoravilai, 2005:380).  

Många tror fortfarande att identitet handlar om symboler, logotyper och färger. Det gör 
det också menar Olins (1990:78) men han framhåller att det handlar om mycket mer. 
Identiteten kan handla om hur organisationen är uppbyggd och vilka strategier som 
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används. Även Kotler, Armstrong och Parment (2013:237) betonar att varumärken är 
mycket mer än sina namn och symboler. Varumärket är ett viktigt element i relationen med 
konsumenterna. Melewar, Hussey, & Srivoravilai (2005:392) menar att organisationer 
tenderar att fokusera på i huvudsak de visuella delarna av identiteten, och därmed 
försummas övriga faktorer som är viktiga för identiteten. 

Brown m.fl. (2006:102) fastställer fyra centrala synvinklar för organisationers identitet. 
De ser identiteten som en kombination av vad organisationen är, vad organisationen vill 
vara, hur organisationen tror att omvärlden ser på den och hur omvärlden faktiskt ser på 
organisationen. 

Koblanck (2003:189) beskriver organisationers identitet som summan av 
organisationens alla signaler utåt. Alessandri (2001:177) definierar på ett liknande sätt 
identiteten som alla synliga och mätbara element i hela den övergripande presentationen av 
organisationen, inkluderande både såväl grafiska element som mer abstrakta saker som 
kundbemötande och offentligt uppträdande. Hon ger även en mer konceptuell definition 
där hon beskriver organisationsidentitet som: 

[…] a firm’s strategically planned and purposeful presentation of itself in order to gain a positive 
corporate image in the minds of the public. A corporate identity is established in order to gain 
favorable corporate reputation over time. 

He (2009:610) beskriver att ledningen kan se på identiteten ur olika synvinklar, men att det 
ofta tenderar att nämnas någon eller några av följande aspekter: ägandeskap, vision och 
mission, värderingar, verksamhet, personlighet, image eller strategier. Enligt He (2009:616) 
består identiteten alltså inte enbart av vad organisationen är, utan också av vad den vill vara 
i framtiden. Identiteten innefattar ofta aspekter gällande både tid och rum. 

Identiteten finns oftast uttryckt i organisationens produkter, tjänster, miljöer, 
information och beteende (Olins, 1990:29). I en verksamhet som grundar sig på produkter 
är det produkten som är det viktigaste elementet, även om övriga element naturligtvis har 
betydelse. Hos organisationer som inte har en enskild produkt i fokus, spelar förmodligen 
miljön eller något av de andra elementen större roll. Personalens beteende är på samma sätt 
en extra viktig faktor för de organisationer som inte säljer några synliga produkter (Olins, 
1990:7). 

Identiteten består av många element, men den visuella identiteten utgör dock en 
betydande del av en organisations identitet. Dessa symboler, färger och former utgör en 
stark del av igenkännandet av ett varumärke. Visuell identitet spelar en avgörande roll när 
en organisation ska presentera sig för intressenter (van den Bosch, de Jong & Elving, 
2006:138–139).  

Huvudelementen i en visuell identitet är namn, logotyp, färger, typsnitt och eventuell 
slogan (van den Bosch, de Jong & Elving, 2006:138). En visuell identitet ska återspegla 
essensen hos organisationen och kunna representera organisationen inför nyckelkunder, 
intressenter och omvärlden i stort (Ambrose & Harris, 2009:46). Designern försöker 
sammanföra organisationens samlade värden och kvaliteter till en kombination av färger, 
typsnitt och bilder som ska framkalla en viss känsla hos åskådaren (Ambrose & Harris, 
2009:46). 

Olins (1990:148) beskriver tre skilda men sammanhängande teman som vanligen 
återfinns i strategier kring visuell identitet – enhetlighet, symbolism och positionering. 
Organisationen vill vara tydlig och begriplig, så kunderna enkelt hittar det de söker. 
Organisationen vill också symbolisera sitt ethos – sin trovärdighet och attityd – så att 
medarbetarna kan förmedla denna till alla i omvärlden. Sist vill organisationen också 
differentiera sig och sina produkter från konkurrenterna på marknaden. 
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Visuella element är bara effektiva om intressenterna möter dem regelbundet. 
Kontinuerlig exponering av en organisations identitet sägs leda till kunskap och 
igenkänning hos intressenterna, och i det långa loppet påverka deras uppfattning om 
organisationen (Alessandri, 2001:173). Den visuella identiteten kan återfinnas på 
exempelvis trycksaker, annonser, hemsidor, fordon, byggnader, arbetskläder. För att uppnå 
en enhetlig visuell kommunikation, där organisationens kärna hela tiden kommuniceras, är 
det viktigt att ha tydliga riktlinjer som appliceras på organisationens alla delar (van den 
Bosch, de Jong & Elving, 2006:139). 

Vinstdrivande organisationer tenderar att ha en mer enhetlig visuell identitet än de icke 
vinstdrivande. Detta menar van den Bosch, de Jong & Elving (2006:155) kan bero på att de 
vinstdrivande organisationerna lättare ser fördelarna av att investera i en stark visuell 
identitet. De vinstdrivande organisationerna tenderar också att ha anställda insatta i 
strategiarbetet, vilket i sin tur leder till att de sänder ut en tydligare bild av företaget. 

2.1.3 Varumärke 
Ett annat närbesläktat begrepp är varumärke. Varumärket består av människors samlade 
tankar om organisationen. Produkterna tillverkas i en fabrik, medan varumärket föds och 
bor i konsumenternas tankar. Varumärket är summan av alla organisationens kontakter 
med konsumenten, och är snarlikt med begreppet förtroendekapital (Bergström, 2012:53). 
Kotler, Armstrong och Parment (2013:237) ser det som att varumärket är uppbyggt av vad 
organisationen betyder för konsumenterna.  

Varumärket är en långsiktig fördel, som kan hålla mycket längre än både produkter och 
anläggningar. Varumärken är värdefulla tillgångar som måste behandlas med största 
försiktighet. Annonsering och kampanjer kan bidra till att skapa igenkänning och 
kunskaper men ett starkt varumärke skapas genom en långsiktig relation med 
konsumenten. Varumärket bestäms nämligen inte av organisationens strateger utan av 
konsumenterna och deras uppfattning (Kotler, Armstrong & Parment, 2013:236–237, 258).  

Varumärket kan medföra positiva tillgångar i form av medvetenhet, lojalitet och 
associationer – funktioner som genererar stora konkurrensmöjligheter, och varumärket bör 
därför hanteras välbetänkt (Aaker, 2008:158). Aaker (2008:157) beskriver att varumärket 
ibland kan utgöra ungefär 15–75% av organisationens alla tillgångar. Om människan 
känner igen ett varumärke, görs kopplingen att det måste innebära något bra. Människor 
tycker om det de känner igen, och igenkänningen kan därmed påverka köpbeslutet. 
Eftersom människor dagligen möts av en oerhörd mängd meddelanden, är det en svår 
utmaning att skapa ett varumärke med hög igenkänning (Aaker, 2008:158–159).  

2.2 Strategiarbetet kring en visuell identitet 

Rötterna till begreppet identitet finns inom grafisk design och det visuella uttrycket har 
därför fått stor tonvikt. Ämnet har sedermera utvidgats till att inte enbart se design som ett 
sätt att öka organisationers synlighet, utan det ses även som ett steg i det strategiska 
kommunikationsarbetet (van Riel & Balmer, 1997:340). Press och Cooper (2003:6) skiljer 
på konst och design, och menar att konst handlar om skönhet, medan design handlar om 
syfte och funktion. 

Olins (1990:145) menar att det finns ett direkt samband mellan strategi och identitet. 
Strategin påverkar organisationens struktur, och därmed oundvikligen organisationens 
identitet. Organisationens identitet beskriver därmed också organisationens strategi. 

Falkheimer och Heide (2003:18) beskriver strategisk kommunikation som 
kommunikation som avser att uppnå ett visst fastställt mål. Målen talar om vart 
organisationen vill komma och strategin ska visa vägen dit och hur organisationen ska 
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hantera de saker som dyker upp under resan (Larsson, 2008:165). Strategin är hjärtat av 
varumärket och identiteten. Den utgör riktningen, meningen och syftet med organisationen 
(Aaker, 2008:168). Strategin är verktyget som låter organisationen reda ut de aktuella 
problemen i linje med de långsiktiga målen. Bergström (2012:51) beskriver strategiskt 
tänkande som skapande av beslutsmönster för att generera medgångar i framtiden. 
Strategin ska därför inte vara något som bara tas fram vid speciella tillfällen, utan den ska 
finnas ständigt närvarande. Olins (1990:145) beskriver det som att strategin lever och 
andas, och påverkar därmed varje drag som organisationen gör. 

Dahlqvist och Linde (2005:67) anser att det är viktigt att jobba med strategier parallellt 
med det övriga arbetet. De menar att det bästa är att tänka och agera parallellt. 
Kommunikationsarbete innebär en process av kontinuerliga insatser och förändringar.  

Strategiarbete har en nära koppling till planering. All projektering av kommunikation, 
oavsett om det gäller korta kampanjer eller långsiktiga kommunikationsplaner, innehåller 
moment av strategiska val (Larsson, 2008:165). Tydliga strategier förbättrar effektiviteten 
och uppmuntrar långsiktigt tänkande och proaktivt arbete. Det minimerar också risken för 
missöden, då man enkelt kan ta hand om problemen innan de uppstår (Tench & Yeomans, 
2009:175). Planering är en viktig del av det organisatoriska arbetet, och behövs på alla 
nivåer i organisationen. Alla organisationer bör planera, men måste samtidigt också vara 
flexibla för att klara av oväntade scenarion och snabba förändringar (Larsson, 2008:127–
128).  

Trots de många fördelar som följer av god förberedelse, är det inte allt organisatoriskt 
arbete som planeras in i minsta detalj. Några av de vanligaste motargumenten handlar om 
att det råder tidsbrist, att planerna fort blir utdaterade, att de inger för stora förväntningar 
eller inte tillåter tillräcklig flexibilitet (Tench & Yeomans, 2009:175). 

2.2.1 Identitetsskapandets roll i organisationen 
På den övergripande organisationsnivån är design ett strategiskt vapen (Hart m.fl. 
1989:105). En stark visuell identitet ökar inte bara synligheten, utan är också ett effektivt 
vapen när det kommer till att konkurrera om kunder och attrahera medarbetare (Melewar, 
Hussey, & Srivoravilai, 2005:380). För att kunna konkurrera framgångsrikt krävs strategiskt 
tänkande. Olins (1990:198) förespråkar att identitetsfrågorna ska ha en framskjuten 
position i det organisatoriska arbetet – identitetsarbetet bör finnas i kärnan av 
organisationen. Även Press och Cooper (2003:64,156) beskriver design som en väsentlig 
kärnaktivitet i en organisation. Designern har börjat få en mer strategisk roll i 
produktutvecklingen. Designern ses inte bara som en stylist, utan som en fullt integrerad 
resurs, med kunskap om relationen mellan organisationen, konsumenterna och 
kommunikationsstrategin.  

Organisationer kan ha olika inställningar till design, som påverkar hur organisationen 
styrs. Hart m.fl. (1989:107) delar upp organisationer i två kategorier – de som proaktivt 
använder design för att söka nya möjligheter på marknaden och de agerar reaktivt, och låter 
designen vara ett nödvändigt svar på marknadens förändringar. Design är ett 
kommunikativt arbete där designern måste förstå tankegångarna hos både sändaren och 
mottagaren, för att kunna hitta ett uttryck som passar önskemålen från båda parter (Press 
& Cooper, 2003:172). Designern måste bedöma, utveckla och kommunicera 
organisationens värden. Det handlar inte längre om enbart färg och form – designern 
måste också i sitt arbete hantera organisationens övergripande kommunikationsstrategi. 
Designers har därmed i uppgift att ta hand om den komplexa process där strategierna ska 
uttryckas i förhållande till organisationens image (Press & Cooper, 2003:45–46). 

De bästa identiteterna finns hos organisationer med starka ledare som prioriterar att 
uttrycka organisationens vision tydligt. Designteamet måste ha nära kontakt med ledningen 
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och strategerna. Ett varumärke går inte att skapa i vakuum – ett effektivt arbete 
kännetecknas av öppen dialog (Wheeler, 2006:19). Wheeler (2006:36, 162) beskriver 
strategin som organisationens hjärnbalk, som förbinder de olika delarna för att skapa 
effektivitet i varumärket. Organisationer som värderar god design får oftast mer effektiva, 
strategiska och intelligenta kommunikationslösningar.  

Identitetsförändring är en ledningsfråga, även om initiativet kan komma från andra 
delar av organisationen. Det är ofta inte ledningen som uppmärksammar problemet men 
det är upp till dem att ta beslut om att agera (Olins, 1990:157). Identitetsförändringar som 
inte är förankrade av ledningen tenderar att misslyckas (Wheeler, 2006:19). En klok ledning 
rådfrågar både kommunikationsavdelningen och andra professionella rådgivare, och tar 
kanske också hjälp av en reklambyrå (Olins, 1990:158). Besluten kring 
identitetsförändringar ska enligt Olins (1990:78) inte tas utan eftertanke. Organisationer 
som agerar snabbt utan att tänka brukar ibland se dumma ut.  

Reklambyråer har stor erfarenhet av visuell kommunikation och skall därför ses som en 
värdefull resurs. Det är dock viktigt att komma ihåg att reklambyråernas vanliga arbete 
fokuserar på relationen mellan organisationen och kunden, och att de därför kan 
undervärdera den interna kommunikationen kring förändringen (Olins, 1990:212).  

2.2.2 Vinster av en stark visuell identitet 
God design ger ekonomiska och icke ekonomiska fördelar. Den visuella kommunikationen 
blir ett viktigt konkurrensverktyg då produkterna som utgör grunden för verksamheten i 
många fall inte skiljer sig åt (Schmitt, Simonson & Marcus, 1995:83). Även Press och 
Cooper (2003:44–48) antyder att det blir allt vanligare att organisationer konkurrerar med 
just dessa icke ekonomiska fördelar, så som varumärke och identitet. Organisationer säljer 
inte längre bara varor – de säljer ett varumärke. Olins (1990:9) menar att de allt mer 
likartade produkterna gör att varumärket och identiteten blir det avgörande för vårt 
köpbeslut. Även Ind (2004:17) menar att varumärkets viktigaste funktion är att reducera 
besvären kring att välja mellan olika varor. Ökad kunskap om varumärket gör det lättare för 
konsumenten att välja. Varumärkets huvudfunktion är att underlätta i konsumenternas val. 
Det är ett viktigt verktyg för att kunna konkurrera på marknaden, oavsett om det rör sig 
om en kommersiell verksamhet eller ej. Även om organisationen inte behöver kriga om 
konsumenter måste den fortfarande sträva efter igenkänning i samhället. Press och Cooper 
(2003:40) menar att design indirekt påverkar de ekonomiska resultaten. Effektiv design 
leder bland annat till förbättrad estetik, användbarhet och medvetenhet, som i sin tur bidrar 
till ökad försäljning och större förtjänster. Press och Cooper (2003:38) menar att det är lätt 
att påvisa vinsterna av design genom kvalitativa studier. Däremot betonar de att det finns 
väldigt få studier av kvantitativ karaktär som visar sambandet mellan design och framgång. 
Problematiken ligger i att det dels är svårt att definiera framgång och att sedan mäta dessa 
framgångsfaktorer, och dels i att det är svårt att skilja dessa faktorer från andra saker som 
har inverkan på organisationens resultat – något som också poängteras av Wheeler 
(2006:158). 

Press och Cooper (2003:38) menar därför att effekterna av god design rimligen borde 
mätas i annat än ekonomiska värden. Även Dahlqvist och Linde (2005:160) poängterar att 
det är svårt att mäta effekten av kommunikation. Många metoder finns, men vilket 
tillvägagångssätt som än används, måste man reflektera noga över mätinstrumenten. Det är 
lätt att i sin iver att uttala sig om effekter, glömma bort att vad det är som faktiskt mäts – 
kommunikationseffekter är komplexa fenomen som det är svårt att uttala sig om. 

Press och Cooper (2003:40) beskriver att design är en viktig ingrediens i två av 
organisationens betydelsefulla aktiviteter – innovation och identitetsskapande. Innovation 
är nyckeln till förändring och förnyelse, två faktorer som ofta är nödvändiga för att 
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verksamheten ska kunna utvecklas och blomstra. Konkurrensen i dagens samhälle gör att 
organisationer måste vara uppfinningsrika för att kunna hitta nya sätt att positionera sig 
och därmed attrahera kunder. 

Innovationen kan dock stöta på problem om resultatet skiljer sig för mycket från det 
övriga utbudet på marknaden. Det är ibland svårare att vara originell än att sälja något som 
ser tryggt och bekant ut (Olins, 1990:175). Detsamma gäller inom organisationen – 
organisationen är uppbyggd av människor och människor tycker inte om förändring. De 
flesta tycker om säkra kort, och det brukar visa sig i att förändringsinsatserna blir försiktiga 
och inte tar vara på alla möjligheter som ges (Olins, 1990:182). 

2.3 Förändringen av en visuell identitet 

Organisationer genomgår ständigt förändringar – både små steg med jämna mellanrum och 
stora omskakande förvandlingar. Förändringar är nödvändiga och hjälper organisationen 
att anpassa sig till det som händer utanför och inuti organisationen (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012:180).  

Dahlqvist och Linde (2005:70) introducerar en enkel modell över 
organisationsförändring. Modellen går ut på att vid bestämda tidpunkter fråga sig vart 
varumärket befinner sig och hur mycket det skulle behöva förändra sig. Utifrån dessa 
frågor kan man sedan vidta olika starka åtgärder för att förändra kommunikationen. En 
mindre justering av varumärket kallar de för revision, medan en större utveckling av 
varumärket benämns evolution. Den mest extrema typen av förändring, där organisationen 
helt frångår sina tidigare planer, kallar de revolution. Förändringar kan med andra ord vara 
av olika grad – från mindre förändringar av enbart det visuella, till större förändringar som 
innebär en total förändring – det som vanligtvis kallas rebranding (Daly & Moloney, 
2004:30).  

Ordet ”rebrand” är en kombination av orden re- och brand. Prefixet re- betyder 
ungefär igen eller på nytt, och antyder att något görs en andra gång. Brand går att översätta 
med det svenska ordet märka, och innebär därmed något som ska identifiera och särskilja 
organisationen från konkurrenterna (Muzellec & Lambkin, 2006:805). Ordet ”branding” 
härstammar från gamla tider, och syftar på att brännmärka boskap för att kunna skilja den 
från andras. Ordet handlar alltså om att märka ut det som är sitt – att märka ut produkten 
och marknaden, samtidigt som man skapar gemenskap med konsumenterna (Bergström, 
2012:53). En möjlig innebörd av begreppet re-brand blir därför skapande av nya namn, 
symboler och designelement för en redan etablerad organisation för att uppnå en ny 
differentierad position hos intressenterna (Muzellec & Lambkin, 2006:805). Ambrose och 
Harris (2009:46) beskriver på ett liknande sätt branding som den process där identiteten får 
ett visuellt uttryck. Rebranding skulle utifrån detta kunna förklaras som branding en andra 
gång (Stuart & Muzellec, 2004:473). 

Rebranding handlar oftast om förändring i någon av kategorierna namn, logotyp och 
slogan. Om organisationen genomgår ett namnbyte behövs det givetvis också en ny 
logotyp (Stuart & Muzellec, 2004:477). En radikal förändring av identiteten, med både nytt 
namn och ny grafisk profil, inträffar ofta i samband med att organisationen genomgår 
större förändringar i strategi eller struktur. Namnbyten är därmed inte så vanliga, men nya 
visuella formspråk är desto vanligare (Olins, 1990:178, 180). Förväntningarna är olika 
beroende på vilken bransch organisationen verkar inom. Olins (1990:182) tar som exempel 
att det förväntas att ungdomliga klädkedjor ska ändras radikalt med bara några års 
mellanrum, medan oljebolag förväntas utvecklas långsamt över tid.  
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2.3.1 Att förändra organisationers logotyper och slogans 
Namnet och det visuella språket är ibland de viktigaste faktorerna för att få organisationen 
att framstå som unik (Olins, 1990:75). En logotyp är ett märke som identifierar en individ 
eller en organisation. Ordet logo kommer från det grekiska namnet för ”ord” (White, 
2011:60). Även om logotypen ingår i ett större sammanhang av visuell kommunikation, ska 
den klara av att fungera på egen hand (White, 2011:61). Skapandet av symboler får ofta en 
central plats i utformningen av en ny visuell identitet. Symbolen är hjärtat av 
designprocessen – om den fungerar kan den på ett enastående sätt summera essensen av 
hela organisationen (Olins, 1990:73).  
Logotyper och symboler är viktiga både för att underlätta och förstärka organisationens 
kommunikation (van Riel, 1995:38). Olins (1990:73) menar att symbolers makt att påverka 
aldrig ska underskattas.  

Viktigt vid utformandet av en logotyp är att den både till färg och form ska återspegla 
organisationens profil och affärsidé, samtidigt som den ska vara enkel att känna igen i olika 
storlekar (Koblanck, 2003:190, 193). Att ta fram en ny logotyp kan ta olika lång tid 
beroende av hur länge man tänkt använda den. Vissa logotyper är avsedda att användas på 
obestämd tid medan vissa enbart skall användas under en kortare kampanj (Koblanck, 
2003:190). Slogans har vanligen kortare livslängd än logotyper (Wheeler, 2006:50). En bra 
slogan kan tillföra mycket, precis som en dålig slogan kan förstöra organisationens image. 
Det ideala är att hitta en slogan som återspeglar organisationens strategi. Att ändra på en 
slogan är inte lika riskfyllt som att byta namn eller logotyp, även om ett sloganbyte kan 
förändra organisationens position på marknaden (Stuart & Muzellec, 2004:478).  

2.3.2 Att förändra organisationers namn 
Företagsnamnet är det primära sättet en organisation kommunicerar med sina intressenter 
– att ändra namnet är därmed en farlig åtgärd (Stuart & Muzellec, 2004:474). Daly och 
Moloney (2004:30) menar att namnbyten är den allra mest riskfyllda varianten av 
organisationsförändring. Ett illa valt namn kan göra att det blir svårt att uttala eller att 
komma ihåg (Wheeler, 2006:37). 

Ibland förändras dock en organisation så mycket att det är lämpligt att hitta ett nytt 
namn (van Riel, 1995:38). Kotler, Armstrong och Parment (2013:247) understryker att 
organisationens namn kan vara en bidragande framgångsfaktor. För att detta skall fungera 
effektivt menar de att man med namnet bör sträva efter att ge information om innehållets 
egenskaper och de fördelar som erbjuds. Det bör också antyda organisationens strategier. 
Ett namn ska dessutom vara kort, lätt att uttala, fungera på alla språk och ha positiv klang 
(Olins, 1990:173). 

2.3.3 Orsaker till en förändrad visuell identitet 
Det finns många anledningar till att förändra den visuella identiteten, men det mest 
uppenbara är att organisationen vill signalera att något har förändrats till det bättre (Stuart 
& Muzellec, 2004:472). En ändring av den visuella identiteten kommer ofta i samband med 
större identitetsförändringar (Melewar, Hussey, & Srivoravilai, 2005:380). En anledning till 
förändring är ganska självklar – sammanslagningar, uppköp och omvandlingar där gamla 
logotyper och slogans av naturliga skäl inte passar längre. Andra orsaker kan vara 
förändringar i organisationens vision och mission, nya förutsättningar bland konkurrenter, 
lagändringar eller att organisationens gamla image helt enkelt är förlegad eller negativ 
(Stuart & Muzellec, 2004:473–474). Många företag genomgår en identitetsförändring då de 
anser att de är missförstådda på marknaden i sin rådande skepnad. Ett nytt namn och en ny 
logotyp ses som en ny början för organisationen, med chans att skapa en ny positiv image 
(Stuart & Muzellec, 2004:472).  
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Omvärlden ser alltså förändringar som ett tecken på något nytt, och det är därför av 
största vikt att organisationen också har något nytt att säga (Stuart & Muzellec, 2004:473). 
Stuart och Muzellec (2004:480) tar som exempel en hyena, som vanligtvis har ryktet att 
vara ett dreglande, skabbigt och dumt djur. Den menar att ingen kommunikationsstrategi i 
världen skulle kunna övertyga omvärlden om att det vore en snäll varelse om inte hyenans 
faktiska beteende förändrades. 

Baker och Balmer (1997:381) påvisar att en svag visuell identitet kan grunda sig i brister 
i förvaltandet av varumärket. En svag visuell identitet kan alltså vara ett tecken på att det 
finns problem i organisationen. En ny visuell identitet är alltså inte alltid lösningen, då den 
svaga identiteten ofta kan vara ett symptom på något helt annat problem i organisationen. 
En förändrad visuell identitet skulle i detta fall enbart vara en kosmetisk lösning, som inte 
når de egentliga svagheterna. 

2.3.4 Skapande av en ny visuell identitet 
En identitetsförändring kräver omsorgsfullt strategiarbete, avancerad planering och 
noggrant detaljarbete (Wheeler, 2006:154). För att kunna skapa en ny identitet behövs en 
tydlig bild av hur den aktuella identiteten ser ut och vad som önskas ändra på. Om 
omständigheterna kräver det bör organisationen genomgå förändringen, men det är viktigt 
att först göra noggranna förundersökningar, för att få en bild av hur den nya identiteten 
kommer att tas emot av kunder och anställda. Detta för att kunna reducera de risker som 
följer av att förändra en organisations identitet. En metod för riskreducering är att låta 
grupper av intressenter titta på och ge sitt utlåtande om den nya visuella identiteten (Olins, 
1990:182). Organisationen måste förstå kundens behov och tankar för att kunna 
tillfredsställa dem (Kotler, Armstrong & Parment, 2013:57). Dessutom måste det stå klart 
vad syftet med förändringen är (Koblanck, 2003:190). Innan en förändring är det en god 
idé att fråga sig vad man förväntar sig ska hända efter genomförandet. Är svaret ”inte 
mycket” riskerar organisationen att investera i onödan eller rentav bli betraktade som 
slätstrukna (Stuart & Muzellec, 2004:480). 

Det finns många olika modeller över designprocessen vid en identitetsförändring, men 
Olins (1990:159) presenterar några huvuddrag. Processen inleds med utredning och analys, 
som leder till en designbrief. Därefter följer utvecklandet av en designidé och det 
tillhörande kommunikationsplanerna. Sedan färdigställs de slutliga planerna som i det sista 
skedet implementeras.  

Olins (1990:7) menar att varje organisation är unik, och därför måste identiteten byggas 
av organisationens ursprung, personlighet, styrkor och svagheter. Den visuella identiteten 
måste bl.a. vara unik, tidlös, flexibel, passande, förmedla organisationens karaktärsdrag och 
vara lätt att reproducera på olika material i olika storlekar (Olins, 1990:174). Aaker 
(2008:168) räknar upp några steg för att framgångsrikt hitta identiteten. Först menar han att 
det är bra att skapa en lista över tydliga associationer organisationen önskar ha. Därefter 
listas några av de viktigaste kärnelementen i identiteten. Slutligen är det dags att hitta 
organisationens essens, en kort beskrivning som fångar in hjärtat av organisationen. Dessa 
tre bilder utgör tillsammans en bra representation av organisationens identitet  

2.3.5 Implementering av en ny visuell identitet 
Förändringar av den visuella identiteten uppstår ofta som ett steg av en större förändring. 
Då visuella förändringar genererar stor uppmärksamhet används de för att markera stora 
vändpunkter i organisationens historia (Olins, 1990:148). En ny identitet tillkännager, 
symboliserar och hjälper till att genomföra förändring (Olins, 1990:156). Om en ny visuell 
identitet ska förstärka förändringar i övriga verksamheten är det bra om implementeringen 
sker med ordentlig kraft. Vid lanseringen av en dramatisk förändring uppstår ett tillfälle där 
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organisationen har omvärldens uppmärksamhet. Detta ögonblick varar inte länge och det 
är därför viktigt att ta vara på de möjligheter som detta ger. Organisationen måste i denna 
situation passa på att göra sitt yttersta för att nå ut med sitt budskap (Olins, 1990:189).  
Dramatiska förändringar är dock inte alltid att föredra. Ibland är det bättre att ta vara på 
investeringarna i den tidigare visuella identiteten, och vidareutveckla i stället för att byta ut 
(Olins, 1990:182).  

Den nya profilen ställs vanligen samman till en handbok med ställningstaganden och 
rekommendationer som skall hjälpa personalen att implementera förändringarna. Innan 
förändringarna slutligen kan verkställas har organisationen genomgått många förberedelser 
såväl internt som externt (Koblanck, 2003:190). van Riel (1995:38) poängterar vikten av att 
förankra den nya identiteten internt först. Den nya visuella identiteten bör först spridas 
genom organisationen och dess leverantörer innan den når ut till allmänheten (Schmitt, 
Simonson & Marcus, 1995:88). Även van den Bosch, de Jong & Elving (2006:140) betonar 
att det är viktigt att den visuella identiteten först förankras hos de anställda, för att de i sin 
tur ska skapa en enhetlig bild av organisationen utåt. Kotler, Armstrong och Parment 
(2013:258) menar att organisationen inte kan lyckas helt förrän alla i organisationen ”lever 
varumärket”. 

Olins (1990:188) menar att kommunikation är nyckeln till lyckad förändring. Riskerna 
med en förändrad identitet ligger inte så mycket i vad som skapas, utan i hur det 
kommuniceras, implementeras och underhålls. Det är detta som ligger bakom många 
misslyckade lanseringar – organisationen förstår inte vikten av att följa upp förändringarna 
på rätt sätt. Olins (1990:161) beskriver att organisationer ofta glömmer bort att satsa på att 
utveckla all kommunikation – det är inte bara kunderna som är viktiga. 

Koblanck (2003:189) menar att otydlighet och inkonsekvens är vanliga orsaker till 
misslyckanden. Även Stuart och Muzellec (2004:480) betonar vikten av kontinuitet och 
konsekvens vid förändringar av en organisations identitet. Flera olika identiteter kan dock 
vara en fördel, då organisationen exempelvis kan hantera en komplex marknad bättre med 
hjälp av flera identiteter. Viktigt är då att det finns en genomarbetad strategi för dessa 
identiteter innan de används aktivt inför intressenter (He, 2009:623). Organisationen kan 
tjäna på att ha olika associationer i olika sammanhang, men fortfarande vara positionerad 
på ett likartat sätt överallt, t.ex. genom god kvalitet (Aaker, 2008:173). 

Utvärdering är ett viktigt inslag som behöver genomföras kontinuerligt under en 
förändring. Många möjligheter går förlorade om inte utvärderingen görs genomgående 
under planeringen. Dessutom är det viktigt att göra en slutlig utvärdering efter 
identitetsförändringen med ett mer holistiskt synsätt på planeringen (Daly & Moloney, 
2004:35). Efter att förändringarna utvärderas bör den visuella identiteten uppdateras 
ytterligare. Människors attityder till visuella identiteter formas av kulturella trender och 
organisationer måste därför uppdatera sin visuella kommunikation nu och då (Schmitt, 
Simonson & Marcus, 1995:88). 

2.3.6 Risktaganden kring en identitetsförändring 
Reklamkampanjer kan vara dyra, men det är ingenting mot kostnaderna för en total 
rebranding av en organisation, som innebär att allt profilmaterial måste bytas ut. Det kostar 
inte bara att ta fram en ny identitet, den gamla måste också bytas ut (Stuart & Muzellec, 
2004:478–479). Av denna anledning är det viktigt att vara medveten om de risker som en 
förändring av identiteten kan medföra.  

Daly och Moloney (2004:35) betonar att ett varumärke är så mycket mer än bara ett 
namn och en logotyp. Varumärket är laddat med mening, löften, känslor och personlighet 
hos intressenter och kunder. Ett varumärke är en värdefull tillgång, som kommunicerar 
tydliga värden till intressenter, och att ändra denna grund tycks utmana de vedertagna 
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marknadsföringsprinciperna. En total identitetsförändring måste därför ses som ett 
allvarligt strategiskt beslut som kräver noggrann planering (Daly & Moloney, 2004:30). 
Klassisk marknadsföring bygger på att kundlojalitet och förtroende byggs upp långsiktigt 
genom många år av investeringar i varumärket (Mårtenson, 2009:66). Identitetsförändringar 
trotsar denna marknadsföringsprincip och organisationen riskerar därmed att förlora alla de 
värden som finns kopplade till det gamla varumärket (Muzellec & Lambkin, 2006:804, 
Stuart & Muzellec, 2004:473). Denna distans till det förflutna kan dock vara en fördel om 
den gamla identiteten burit på negativa associationer (Muzellec & Lambkin, 2006:812). 

Gotsi och Andripoulos (2007:350) synliggör några av de vanligaste fallgroparna kring 
identitetsförändringar. De fyra mest frekventa problemen är att organisationen i 
förändringen tappar bort kärnan i verksamheten, att organisationen glömmer att involvera 
alla inblandade intressenter, att det enbart fokuseras på att förändra det rent visuella och att 
organisationens anställda inte är konsekvent omvandlade till den nya identiteten. Även 
Miller, Merrilees och Yakimova (2013:13) redogör för olika faktorer som hindrar 
organisationer från att genomgå framgångsrika identitetsförändringar. De menar att några 
av de vanligaste misstagen är att ledningen genomför förändringarna utan att engagera 
intressenterna, att det finns konflikter mellan intressenterna och att det inte genomförs 
tillräcklig research av marknaden och konsumenternas önskemål.  

Ett annat vanligt misstag handlar om att varumärke inte ska utformas bara för att tilltala 
målgruppen. Aaker (2008:171) betonar att organisationen måste vara villig att investera för 
att uppfylla det som utlovats – det ska inte bara vara tomma ord. Alla identiteter bör ha en 
koppling i verkligheten. Även Ind (2004:21) påpekar att det inte är någon idé att göra 
reklam för en idealiserad bild om organisationen inte kan leva upp till dessa förväntningar.  
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3. METOD 
I detta avsnitt presenteras de metoder som använts i studien. Kvalitativa intervjuer och kvalitativ 
textanalys. Vi börjar med att presentera det som kännetecknar kvalitativa metoder för att senare gå in på 
studiens urval. Därefter presenteras de båda metodernas upplägg och genomförande. Sist förklaras studiens 
validitet och reliabilitet samt studiens metodproblem.  

3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder strävar efter att finna en djupare förståelse för ett ämne och lämpar sig 
bra för studier där man vill undersöka komplicerade fenomen, deras egenskaper, 
kännetecken, enskilda människors uppfattningar och erfarenheter (Larsson, 2010:54). 
Denna undersökning grundar sig på en fallstudie med Moderaterna i fokus. Fallstudier är 
vanligt när man önskar uttala sig ingående om en eller några få händelser, organisationer, 
texter eller liknande. Det utmärkande för alla typer av fallstudier är att de studerar ett eller 
flera intressanta beslut – beslutsfattandet, genomförandet och resultaten är det centrala i en 
fallstudie. Denna studie syftar till att undersöka dessa tre punkter av Moderaternas 
förändring av den visuella identiteten. Fallstudier är lämpligt då studien, precis som i detta 
fall, söker efter förståelse av processer (Yin, 2007:30; Backman, 2008:55).  

Det aktuella fallet i en fallstudie beskrivs utifrån flera olika källor ur många olika 
aspekter. Studier med få fall är inte representativa för hela populationen och väljs inte ut 
med slumpmässiga metoder. Dessa studier ger inte någon generell kunskap om 
populationen, utan kan snarare ge kunskap om egenskaper, mekanismer och strukturer 
(Ekström & Larsson, 2010:18–19). I kvalitativa studier är det inte intressant med statistiskt 
representativa urval, då man ofta är ute efter det unika och inte det likartade (Trost, 
2010:137). 

En av de viktigaste informationskällorna vid fallstudier är intervjuer (Yin, 2007:116). 
Vårt primära metodval var att göra enskilda samtalsintervjuer av respondentkaraktär med 
de människor som på olika sätt arbetat med Moderaternas visuella identitet, från strategi till 
slutlig produktion. Dessa människor visade sig dock vara svåra att nå och det har tvingat 
oss att använda en inom medie- och kommunikationsvetenskapen mindre självklar metod 
– kvalitativa textanalyser – för att kunna täcka in alla delar av Moderaternas arbetsprocess 
kring den visuella identiteten (se vidare under rubrikerna urval och metodproblem). 

3.2 Studiens urval 

Vi vill i studien täcka in så många synvinklar som möjligt, och har därför strategiskt valt att 
intervjua människor som besitter värdefull kunskap om arbetet med Moderaternas visuella 
kommunikation.  

Studiens respondenter utgörs dels av den nuvarande kommunikationschefen hos 
partiet och en representant från Moderaternas reklambyrå, samt av en journalist som gjort 
stora efterforskningar kring Moderaternas förändringsprocess. 

De texter som undersöks i textanalysen har liksom respondenterna tagits fram genom 
ett strategiskt urval. Texterna har valts för att kunna ge svar på de frågor som inte skulle 
kunnat besvaras helt genom intervjuerna. Analysenheterna utgörs av två böcker som 
beskriver Moderaternas förändringsprocess, varav en är skriven av Moderaternas förre 
kommunikationschef Per Schlingmann, och en bygger på intervjuer med många av de 
människor som varit inblandade i Moderaternas stora identitetsförändring kring valet 2006. 
Analysenheterna utgörs också av Moderaternas grafiska manualer från åren 2007, 2010 och 
2014 (för att se ett utdrag ur Moderaternas grafiska manual från 2014, se bilaga 1). 
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I och med detta tillvägagångssätt kan vi täcka in stora delar av beslutskedjan, från 
strategier till slutlig produktion. Studiens urval har varit litet, men det empiriska materialet 
från textanalyserna och intervjuerna har varit av så pass stor kvalitet att det kan besvara 
syfte. Trost (2010:143) påpekar att det är studiens syfte som bestämmer urvalets storlek – 
frågeställningarna ska besvaras med så stort urval som behövs för att studien ska uppnå 
teoretisk mättnad. 

3.3 Upplägg och genomförande  

Studiens syfte och frågeställningar har i denna undersökning utvecklats till tre teman 
(arbete med en visuell identitet, strategiarbete kring en visuell identitet och förändring av en 
visuell identitet) som använts i den frågemanual som används i textanalysen, samt i den 
intervjumanual som ligger till grund för intervjuerna (se bilaga 2 och 3). Dessa teman 
återkommer också genomgående i studiens olika avsnitt.  
 De tre frågeställningarnas inbördes ordning kan vid första anblick tyckas märklig, då 
studien inleds med frågan om visuell identitet och inte med den om strategiarbete, som i 
verklighetens arbetsprocess oftast kommer först av allt. Vi anser dock att denna ordning 
ger den mest naturliga röda tråden, då vi bedömer att studiens alla avsnitt behöver inledas 
med temat visuell identitet, då det är det övergripande temat för hela detta arbete. 

3.3.1 Kvalitativa textanalyser 
Textanalys kan göras över många olika typer av material – med text menas inte enbart 
ordet i dess vanliga bemärkelse, utan alla teckenbärande yttranden, så som tal, bilder, musik 
och teater (Ledin & Moberg, 2010:153). Textanalys och andra metoder för analys av 
mänskliga berättelser har länge haft en central roll inom vårdforskningen. Texterna ses 
inom detta forskningsområde som material där människor berättar om sina upplevelser och 
erfarenheter av vården (Dahlborg-Lyckhage, 2012:167). På ett liknande sätt vill vi här i 
denna studie inom medie- och kommunikationsvetenskap nå människors upplevelser och 
erfarenheter av kommunikationsarbetet vid Moderaternas förändring av den visuella 
identiteten.  

Justesen och Mik-Meyer (2010:103) uppmärksammar att texter i många fall kan utgöra 
en relevant form av kvalitativt material. De betonar att texter och dokument är särskilt 
relevanta i studier av organisationer och ledarskap. Vi har därför valt att använda oss av 
kvalitativa textanalyser då vi önskar undersöka dessa faktorer, genom att hitta den djupa 
innebörden i texterna. Materialet som studeras kan utgöras av dokument som 
organisationen själv producerat i form av budgetar, rapporter, strategidokument eller 
marknadsföringsmaterial. Det kan också vara producerat utanför organisationen, så som 
artiklar som beskriver händelser som organisationen varit inblandad i. Texterna behöver 
inte heller ha direkt anknytning till organisationen, utan kan också handla om ett för 
studiens fall relevant ämne (Justesen & Mik-Meyer, 2010:105). 
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Det finns enligt Esaiasson m.fl. (2012:211) två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar 
(se figur 1).  

 
 

 

Figur 1. Modell över olika typer av textanalytiska frågeställningar (Esaiasson m.fl., 2012:211).  
 
 
En typ av textanalytiska undersökningar innebär att systematisera innehållet i de aktuella 
texterna och den andra innebär att kritiskt granska innehållet i texterna – denna studie 
syftar till det förstnämnda, att systematisera. De systematiserande studierna kan sedan delas 
in efter sina huvudsyften, att klassificera, att ordna logiskt eller att klargöra 
tankestrukturen – denna studie syftar till det sistnämnda, att klargöra tankestrukturen. De 
systematiserade undersökningarna är ett slags beskrivande analyser, där den klargörande 
forskningsuppgiften handlar om att belysa och begripliggöra innehållet i texterna. En 
systematiserande och klargörande studie kan exempelvis handla om att redogöra för 
tankarna hos viktiga aktörer eller hur organisationer har agerat i olika skeden (Esaiasson 
m.fl. 2012:211).  

Ledin och Moberg (2010:160) menar att det är motsägelsefullt att skapa en mer 
ingående modell för den textanalytiska metoden, då den ofta handlar om att närma sig 
texten förutsättningslöst och att prova sig fram. Att strukturera denna process skulle 
begränsa undersökningen. Texter kan vara av så pass skiftande karaktär att det inte går att 
ha en enhetlig modell över hur en textanalys ska gå till. Denna studie grundar sig dock på 
den enkla analysmodell som Widén (2009:145–148) framhåller. Det första steget handlar 
om att identifiera och formulera ett problem som ska analyseras. Utifrån detta problem 
gäller det att sedan hitta ett lämpligt empiriskt textmaterial som därefter kan analyseras. Det 
tredje steget handlar om att skapa överblick och teman att analysera. Det fjärde och sista 
steget i processen handlar om att göra en detaljerad analys av de texter som valts ut.  

Textanalys har en långtgående bakgrund inom hermeneutiken som handlar om att läsa, 
förstå och skapa mening ur texter. Widen (2009:138) beskriver att detta kan göras genom 
att antingen se till författarens avsikt eller läsarens tolkning av en text. I denna studie är 
syftet att klargöra tankestrukturen hos de aktörer som varit inblandade i Moderaternas 
arbete med den visuella identiteten, och därför har denna studie författaren i centrum. En 
sådan textanalys söker med hjälp av texten efter kunskap om författarens synsätt och 
uppfattningar om ett fenomen (Widen, 2009:143). 

För att kunna uttala sig om innehåll behövs noggrant arbete med även de mest tydliga 
texter (Melin & Lange, 2000:58). De för studien aktuella texterna lästes och analyserades 
därför, utifrån frågemanualen och de tillhörande detaljerade instruktionerna, av oss båda ett 
flertal gånger, för att säkerställa att texterna tolkas utifrån samma kriterier (för 
tolkningsinstruktioner, se bilaga 2, läs mer under rubriken validitet och reliabilitet). 
Esaiasson m.fl. (2012:210) nämner att filosofen Mats Furberg i den opublicerade 
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promemorian “Att läsa resonerande texter” har fångat det centrala tillvägagångssättet i 
textanalys, som handlar om att läsa aktivt, ställa frågor till texten och se om texten eller 
man själv kan besvara dessa frågor. Texten måste läsas flera gånger för att forskaren ska 
uppnå en förståelse med texten. Dahlborg-Lyckhage (2012:162) menar att texten ska 
hanteras som empiriskt material som ska svara på studiens frågeställningar. Esaiasson m.fl. 
(2012:215) påpekar att textanalyser precis som all annan forskning börjar med en 
övergripande problemställning. Eftersom textanalys handlar om att ställa frågor till texten 
är det viktigt att konkretisera den allmänna problemställningen till ett antal preciserade 
frågeställningar som ska ge svar på problemställningen. I den inledande fasen kan det vara 
bra att ställa övergripande frågor för att få en bild av vilken sorts text det handlar om, vem 
avsändaren är och vilken den tänkta målgruppen är (Ledin & Moberg, 2010:165).  

De frågor som ställs till texten utgör undersökningens analysredskap (Esaiasson m.fl. 
2012:216). Frågeställningarna har i denna studie sammanställts till en frågemanual (se bilaga 
2), som till stor del liknar det underlag som även använts även senare till intervjuerna – 
denna likhet infinner sig av naturliga skäl då både textanalyserna och intervjuerna syftar till 
att undersöka samma sak och därav grundar de sig på samma frågeställningar. 
Frågeställningarna hjälper till att bryta ner texten i mindre delar, utan att för den skull 
förlora helhetssynen. Denna nedbrytning av textmassan ger svar på frågor om textens 
innehåll och vad texten påstår om sina teman (Ledin & Moberg, 2010:160).  
Dahlborg-Lyckhage (2012:167, 169) påpekar att det handlar om att vara öppen inför texten 
så att den ”kan visa sin mening”. Dessa delar kan träda fram genom att den som analyserar 
hela tiden för en dialog med texten. Resultatet kan sedan redovisas i teman, och i detta fall 
används studiens tre genomgående teman som är sprungna ur det övergripande syftet. 
Slutligen behandlas resultaten från dessa teman som en helhet för att säga något om hela 
textens innebörd. 

3.3.2 Intervjuer 
Intervjuerna i denna studie bör vara av respondentkaraktär då denna metod syftar till att 
visa människornas uppfattning och inte enbart ge objektiva sakupplysningar (Larsson, 
2010:57). Intervjuer är en vanlig forskningsmetod inom samhällsvetenskapen, då man 
genom detta tillvägagångssätt kan skaffa djup kunskap om människors tankar och 
erfarenheter. Det är dock en omfattande forskningsmetod, och detta medför att urvalet 
sällan kan vara så stort att man kan prata om generaliserbara resultat (Sohlberg & Sohlberg, 
2013:150). 

Intervjuer kräver oftast ett personligt möte mellan intervjuare och respondent, för att 
ge de djupa svar som önskas. De strategiskt valda respondenterna kunde i denna studie inte 
medverka på personliga intervjuer (se vidare under rubriken metodproblem) så därför fick 
intervjuerna genomföras via telefon – en metod som egentligen inte är optimal för djupa 
intervjuer (Trost, 2010:42). Esaiasson m.fl. (2012:233) påtalar dock att intervjuer i mindre 
omfattande studier kan ske via telefon. Intervjuerna genomfördes med en intervjuare och 
en medhjälpare som skötte anteckningarna. Trost (2010:67) nämner att man med fördel 
kan ta hjälp av en kollega under intervjuerna. Två samspelta människor kan överblicka en 
större datamängd och få större förståelse. 

Intervjuerna varade i ca 25 minuter och inleddes med några grundläggande frågor om 
respondenten och dennes roll under förändringsprocessen. Därefter ställdes intervjuns 
nyckelfrågor som grupperats efter studiens tre teman. Denna studie söker efter svar på 
tämligen specifika frågor, och därför var det inte lämpligt att föra ett helt fritt samtal med 
respondenten, utan intervjun bör i fall som dessa grundas på en intervjumanual (se bilaga 
3). Manualen är till för att säkerställa att samtalet ger svar på rätt frågor. Intervjuer kan 
liknas vid en muntlig enkätundersökning, där frågorna i detta fall är helt öppna och utan 
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svarsalternativ (Larsson, 2010:53). När det handlar om svårare frågor kan intervjufrågorna 
behöva förklaras, upprepas och diskuteras (Esaiasson m.fl. 2012:235).  

Naturligtvis krävs flexibilitet i frågeställningarna – intervjun får inte bli för konsekvent. 
En kvalitativ intervju bygger på att samla ny kunskap under intervjuernas gång, som kanske 
kan leda till nya intressanta frågeställningar (Larsson, 2010:68). Denna typ av upplägg ger 
utrymme till egna svar men ser samtidigt till att intervjun hålls strukturerad och att den 
behåller fokus på studiens frågeställningar och syfte. Intervjuernas upplägg är därmed 
semistrukturerat, något som förespråkas av Bailey (2007:100) vid tolkande studier.  

Under intervjuerna användes en ljudupptagare för att spela in samtalen. Fördelen med 
ljudupptagare är att det är möjligt att gå tillbaka och i efterhand för att lyssna på tonfall och 
plocka ut ordagranna citat. Inspelningsutrustning ger ofta en mer avslappnad intervju, då 
det inte behövs antecknas lika mycket under själva intervjun. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att inspelningen inte fångar kroppsspråket hos den intervjuade, men det försvinner i 
detta fall redan vid valet att genomföra intervjuerna via telefon (Trost, 2010:74–75). 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mått på att man undersöker det som är studiens syfte – det kan sägas vara 
att man verkligen mäter det man vill mäta (Esaiasson m.fl. 2012:57). Validiteten säkerställs i 
denna studie genom att både intervjumanual och frågemanual är uppbyggda utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. De frågeställningar som finns i manualerna kan härledas 
direkt från studiens övergripande syfte och frågeställningar och är därmed rimliga 
empiriska indikatorer, vilket Esaiasson m.fl. (2012:216) förespråkar.  
 Reliabilitet motsvarar tillförlitligheten av en undersökning. En studie ska vara så 
noggrant genomförd och dokumenterad att den skall gå att göra om med samma resultat. 
De detaljerade manualerna säkerställer därmed också att reliabiliteten är hög. 
Textanalysernas största reliabilitetsproblematik handlar om den höga graden av 
tolkningsarbete. Esaiasson m.fl. (2012:221–222) beskriver att textanalys innebär att man 
söker efter förstå vad en text säger i förhållande till de frågor som ställs. Ibland kan detta 
ses som en lätt uppgift medan det i andra fall kan uppfattas svårt att finna textens mening 
och betydelse. Forskarens tidigare erfarenheter spelar in i tolkningen av en text, men denna 
problematik är inget som enbart kännetecknar kvalitativ textanalys utan förekommer i all 
samhällsforskning. För att undvika dessa tolkningsproblem har frågemanualen noggranna 
instruktioner till vad varje fråga ämnar undersöka. På detta vis säkerställs att den som 
analyserar letar efter rätt saker, oavsett tidigare erfarenheter. 

Valet att i denna studie göra intervjuer medför reliabilitetsproblem i form av 
intervjuareffekter. Detta fenomen innebär att svaren i intervjun påverkas av vem som 
ställer frågorna och hur detta sker (Esaiasson m.fl. 2012:267). Det spelar stor roll för 
svarens nyanseringar om intervjuaren är yngre eller äldre, man eller kvinna (Kylén, 
2004:24). Studien undviker andra typer av intervjuareffekter så som mimik, klädsel och 
miljö eftersom intervjuerna skett via telefon. Det finns dock mycket kritik mot 
telefonintervjuer då de inte ger samma möjlighet till interaktion och att man inte kan läsa av 
den som intervjuas. Det faktum att intervjuerna enbart skett via telefon gör att vi kan ha 
gått miste om viktiga nyanser och kroppsspråk (Esaiasson m.fl 2012:235, 268)  

Några andra saker som också påverkar reliabiliteten är exempelvis slarvfel, 
felstavningar, transkriptionsfel, missförstånd, ouppmärksamhet och andra fel utanför själva 
innehållet. Reliabilitet handlar med andra ord om undersökningens instrument, och dessa 
fel kan undvikas om man är noggrann i sin studie (Esaiasson m.fl. 2012:63).  

Frågor kan uppfattas på olika sätt och det är viktigt att tänka på att respondenten ska 
tolka frågan rätt. Frågorna ska vara enkla och tydligt ställda och bara behandla en sak åt 
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gången. Under intervjun kan missförstånd undvikas genom att intervjuaren frågar om 
han/hon uppfattat svaret rätt (Eneroth, 2005:96). De flesta missförstånd borde dock kunna 
förebyggas redan vid skapandet av intervjuguiden genom att föreställa sig om de kan tolkas 
fel (Eneroth, 2005:24). Inspelningen av telefonintervjuerna säkerställde att all information 
dokumenterades och medförde att intervjuerna kunde transkriberas ordagrant. Detta gjorde 
att ingen information uteblev och att vi inte gjorde några egna tolkningar innan analysen av 
det insamlade materialet påbörjades (Esaiasson m.fl., 2007:302). 

3.5 Metodproblem 

Detta arbete har inneburit metodproblem, mycket på grund av svårigheter som kommit av 
det aktuella fallet. Den ursprungliga tanken var att genomföra personliga intervjuer på plats 
i Stockholm med olika människor som har erfarenhet av arbetet med Moderaternas visuella 
identitet. Arbetet med partiets visuella identitet sköts av organisationen på riksnivå, och 
dessa människor visade sig vara högt uppsatta i partiet och därmed upptagna och 
svårövertalade. Studien krävde därför en omfattande jakt via mail och telefonsamtal till 
mängder av människor, för att vi i slutändan skulle kunna nå några av våra strategiskt 
utvalda respondenter. De flesta vi sökte var mycket svåra att komma i kontakt med för en 
intervju, men i några fall blev vi erbjudna att göra telefonintervjuer. De ursprungligen 
tänkta intervjuerna kortades därmed ner till telefonintervjuer för att täcka in enbart det 
viktigaste – det genomfördes med andra ord så kallade förkortade intervjuer (Esaiasson 
m.fl. 2012:233). Telefonintervjuer inte är optimala för djupare intervjuer, då det inte finns 
utrymme för så många frågor (Trost, 2010:42). Samtalen i denna studie pågick mellan 15 
och 30 minuter och fick flyta på så länge respondenterna hade mer att tillägga.  
 Då intervjuerna blev kortare än önskat, och inte kunde genomföras med alla de 
människor som tillfrågats, blev det dock nödvändigt att använda ytterligare en metod – 
kvalitativ textanalys – för att kunna ringa in alla aspekter av partiets förändring av den 
visuella identiteten. Textanalys är inte den optimala metoden för att undersöka denna typ 
av frågeställningar, men vi anser att det är det är den mest lämpade metoden (utöver 
intervjuer) för att kunna redogöra för tankegångarna hos Moderaterna under deras 
förändringsprocess.  
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4. EMPIRISK BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras de texter som behandlats i textanalysen. Vidare presenteras också information 
om respondenterna och deras position i arbetet med Moderaternas visuella identitet. Avslutningsvis ges 
också en kort översikt av Moderaternas historiska bakgrund.  
 

”Ett partis fall och uppgång” av Anders Pihlblad 

Boken bygger på den politiska reportern Anders Pihlblads närmare 70 intervjuer, som 
genomförts med personer som haft goda kunskaper om Moderaterna och Alliansen. I 
kapitlen beskrivs partiets olika steg i förändringen i någorlunda kronologisk ordning. 
Pihlblad berättar ur sin synvinkel, och ser på förändringsprocessen utifrån, men använder 
de intervjuades röster för att få fram det han vill säga.  
 

”Stå aldrig still” av Per Schlingmann 

Boken bygger på Per Schlingmanns egna erfarenheter av att förändra organisationer 
och en stor del av texten handlar om hans arbete med Moderaterna. Schlingmann 
beskriver hur förvandlingen gick till och hur den kunde leda till de historiska 
valsegrarna 2006 och 2010. Han har jobbat som kommunikationschef, 
partisekreterare och chefsstrateg hos Moderaterna. 
 
Moderaternas grafiska manualer 

Moderaterna har efter den stora förändringen publicerat nya grafiska manualer innan varje 
val och även efter valet 2006. Manualerna från de olika åren har olika omfång och aningen 
olika huvudfokus. Den äldsta manualen ”En guide till Moderaternas nya utseende” från 
2007, innehåller mest information. De senare versionerna ”Grafisk manual för Nya 
Moderaterna – så uttrycker vi oss 2010” och ”Grafisk handledning för Nya Moderaterna 
valåret 2014” är mer kortfattade, troligen på grund av att den visuella identiteten vid dessa 
senare tillfällen blivit tillräckligt etablerad för att strategierna inte ska behöva preciseras lika 
ingående. 

Per Nilsson, Moderaterna  

Per Nilsson arbetar som kommunikations och analyschef för Moderaterna. Hans 
huvudsakliga arbetsuppgifter är opinionsanalys och att ansvara för alla former av 
kommunikationsarbete. Han har inte haft någon position under Moderaternas visuella 
identitetsförändring då han endast haft rollen som kommunikationschef i ca 10 veckor. 
 

Christian Heinig, Fortune 

Christian Heinig arbetar som kreatör och copywriter på reklambyrån Fortune. Hans 
arbetsuppgifter är att i huvudsak assistera med framtagning av reklamidéer och utformning 
av text och bild.  
 

Anders Pihlblad, TV4 

Anders Pihlblad är en journalist och författare, som arbetar som politisk reporter på TV4 
sedan 1997. Pihlblad har ingen uttalad politisk tillhörighet, utan samma koppling till 
Moderaterna som till alla övriga svenska partier – han granskar dem i sitt jobb. 
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4.1 Bakgrund Moderaterna 

Nya Moderaternas historia går tillbaka till början på 1900-talet. Partiet bildades vid ett möte 
i Stockholm mellan den 17 och 18 oktober 1904 under namnet Allmänna 
valmansförbundet. Partiet har därefter bytt namn ett flertal gånger. År 1938 bytte partiet 
namn från Allmänna Valmansförbundet till Högerns Riksorganisation och använde från 
1952 beteckningen Högerpartiet. Sedan 1969 går de under namnet Moderata 
Samlingspartiet samtidigt som kampanjnamnet Nya Moderaterna lanserades under 2006. År 
2003 blev Fredrik Reinfeldt Moderaternas partiordförande och sedan 6 oktober 2006 är 
han även Sveriges statsminister. Partiet har sju gånger innehaft statsministerposten. 
Moderaterna ingår tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna i den borgerliga koalitionen Alliansen (tidigare ”Allians för Sverige”) 
som bildades under hösten 2004. Alliansen tillkom för en politik för frihet, ekonomisk 
tillväxt, minskad arbetslöshet och en fungerande välfärd. Alliansen vann valet 2006 och 
bildar sedan dess regering. Efter en omarbetning av partiets profil 2006 används ”Nya 
Moderaterna” i logotyp och skrift i profilsammanhang (Moderaterna, 2014b).  
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5. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras studiens empiri. Först redovisas resultaten av de kvalitativa textanalyserna och 
därefter resultaten av intervjuerna.  

5.1 Resultat av kvalitativa textanalyser 

5.1.1 Kvalitativ textanalys av ”Ett partis fall och uppgång” av Anders Pihlblad 
Pihlblad skildrar ett slaget parti som nått till den punkt då många förstår att det inte går att 
fortsätta på samma spår som tidigare. Boken handlar till stor del om partiledarbytet där 
Fredrik Reinfeldt kom att ersätta Bo Lundgren. Pihlblad berättar också om de positiva 
effekter som kom av att byta ut delar av politiken och partiets ledning, samt att gå samman 
med de andra högerpolitiska partierna i Alliansen. Pihlblad framhåller att många 
kompetenta människor har samarbetat för att få partiet att nå sina mål. Stor vikt ges åt Per 
Schlingmann, som blev Moderaternas nya kommunikationschef under 2003. Utifrån texten 
kan man utläsa att en stor del av de positiva effekterna av förändringen kom tack vare hans 
arbete med att förändra kommunikationen, så att den nya politiken kunde nå ut. Pihlblad 
berättar om många av de ställningstaganden som ledde fram till den nya politiken och den 
nya kommunikationen – så gott som alla moment i kommunikationsarbetet kring 
förändringen tycks ha innehållit strategiska val.  

Den sammantagna bilden säger att det var många olika faktorer som spelade in och 
hjälpte Moderaterna att resa sig och vinna valet 2006. 
 

Arbetet med Moderaternas visuella identitet 

Reinfeldt var tidigt övertygad om att hans gamla kamrat från tiden i ungdomsförbundet, 
Per Schlingmann, skulle ha rollen som kommunikationschef i det nya laget (Pihlblad, 
2012:80).  

Per Schlingmann beskriver skillnaden mellan att jobba för ett politiskt parti och en 
vanlig organisation: 

Jag arbetade med mobiltelefontillverkare och hade en kund som jobbade med hygienartiklar. När 
jag jämförde det med att få ett kommunikationsuppdrag som gick ut på att försöka vinna en 
majoritet av Sveriges befolkning för en ny regering var det inte svårt att välja. Större uppdrag finns 
inte (Pihlblad, 2012:124).  

Reinfeldt var övertygad om att Schlingmann var den som skulle kunna sälja den nya 
politiken. Pihlblad beskriver den nye kommunikationschefens tankar: 

Innehållet i politiken skulle ges en attraktiv förpackning. Schlingmann skissade från första stund på 
flera djärva idéer. Förnyelsen kan inte bara ske i det politiska innehållet, resonerade han. Även 
sättet som väljarna serveras budskapet skulle vara nytt (Pihlblad, 2012:115). 

Per Schlingmann installerade sig på Moderaternas riksdagskansli under hösten 2003 
(Pihlblad, 2012:122). Hans arbetsuppgifter bestod av många delar: 

Ansvarig för partiets interna och externa kommunikation, av såväl strategisk som veckonära 
karaktär. Ansvarig tillsammans med biträdande partisekreteraren för dagspinn. Ansvarig för 
utformning och tillämpning av partiets kommunikationsstrategi. Ansvarig för opinionsanalys, 
målgruppsbearbetning och kommersiell utformning av valrörelsebudskap (tillsammans med 
partisekreteraren) (Pihlblad, 2012:88).  

Efter förlusten i valet 2002 tvingades många i partitoppen avgå för att partiet skulle kunna 
klara budgeten, men kampanjkassan var fortfarande tom (Pihlblad, 2012:66). Per 
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Schlingmann var dock övertygad om att det inte behövdes påkostade reklamkampanjer för 
att nå ut med budskapet. Pihlblad beskriver att han var skicklig i sin roll: 

Under åren fram till valsegern blev Schlingmann en mästare på att med små medel skapa 
uppmärksamhet och debatt (Pihlblad, 2012:123).  

Under det möte i juli 2003 där partiets nya riktning fastställdes, gjordes det även tydligt hur 
partiet skulle kommunicera internt och externt, och vem som skulle uttala sig i dessa 
situationer (Pihlblad, 2012:87). Det var också under detta möte som begreppet ”nya 
Moderaterna” användes för första gången, även om ingen reflekterade särskilt över det just 
då (Pihlblad, 2012:90). 
Det fanns inga pengar att hyra in externa konsulter och reklamfolk, utan den interna 
kompetensen fick därför utnyttjas. Detta resulterade i att man i kampanjen ”vi älskar 
Sverige” kom på idén att låna den politiska sekreterarens handstil. Detta blev början på ett 
fortsatt koncept av handskrivna budskap (Pihlblad, 2012:130). Samma pressekreterare fick 
även rycka in när det stod klart att de nya Moderaterna saknade en logotyp. Pihlblad 
beskriver att Schlingmann menade att partiets nya budskap behövde förstärkas. Ordet 
“nya” textades för hand och sattes till partiets namn från den gamla logotypen (Pihlblad, 
2012:133). 

Pihlblad beskriver att Per Schlingmann ställde sig kritisk till det tidigare visuella språket 
som använts i partiets kommunikation, då den inte stämde inte överens med den nya 
politik som Moderaterna var på väg att anta. Pihlblad beskriver att det tidigare visuella 
språket var för färgglatt reklamlikt och konstlat. Schlingmann menade att det inte passade 
den riktning som Moderaterna nu hade valt att gå: 

Min utgångspunkt var i grunden att Moderaterna måste gå rakt motsatt väg. Vi måste ta ner 
trösklarna, öppna upp oss (Pihlblad, 2012:122).  

Schlingmann ansåg att partiet skulle kommunicera mer ljust, lågmält och inkluderande. Nya 
Moderaterna skulle tala till alla och inte enbart till dem som förväntades rösta på partiet 
(Pihlblad, 2012:122). Han ville bort från den negativa schablonbild som fanns av 
Moderaterna (Pihlblad, 2012:128). Pihlblad beskriver att mycket handlade om att hantera 
organisationens image: 

Det stora målet för den nya kommunikationsstrategin var alltså att ändra människors syn på partiet 
(Pihlblad, 2012:129).  

Schlingmann var noga med detaljer och gav riktlinjer även för hur Moderaternas 
företrädare skulle klä sig. Schlingmanns guide till nya Moderaternas utseende gav till 
exempel råd om hur företrädarna för organisationen skulle klä sig.  

Personlig kommunikation handlar om att vinna förtroende hos väljarna. Väljaren ska känna 
tillhörighet och välkomnande från företrädaren. Därför bör kläderna vara vardagliga; vi lämnar 
slips och pärlhalsband hemma. Dräkt och kostym skapar också en distans genom att de framställer 
personen i den roll hon har, inte som den person hon är (Pihlblad, 2012:135–136).  

Pihlblad påpekar också att det fanns många ord som inte passade in i den nya politiken, 
och att Schlingmann därför gjorde en ordlista där han förklarade vilka ord som hellre borde 
användas. Denna ordlista var inte hemlig och till för att bara användas internt, utan 
Schlingmann uppmuntrade offentlig diskussion av ordvalen (Pihlblad, 2012:125). 

Schlingmann tyckte att den tidigare kommunikationen hade bestått av för mycket 
långsiktiga förslag som väljarna inte kunde relatera till. Svaren på väljarnas frågor skulle inte 
vara så tekniska (Pihlblad, 2012:124). Affischerna inför valet 2006 bestod av korta och 
konkreta budskap i den nya ljust blå färgen. Pihlblad beskriver att tanken med kampanjen 
var att formulera budskap som uttryckte direkta förändringar för väljarna. “När du blir sjuk 
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behöver du vård, inte kölapp”, “Man ska inte behöva ha dubbla lås för att sova lugnt om 
natten”, “Alla ska få behålla 1000 kronor mer i månaden av sin lön” och “Sverige behöver 
ett nytt arbetarparti” (Pihlblad, 2012:133–134).  
 

Strategiarbetet kring Moderaternas visuella identitet 

Moderaterna och de övriga partierna i Alliansen bröt mot den oskrivna regeln att inte aktivt 
arbeta med kampanjerna under valdagen – det som brukar kallas valdagsfrid. I stället höll 
Alliansen igång tills vallokalerna slutligen stängde. De sista dagarna fick ett noga planerat 
schema, för att man skulle kunna håll ut in i det sista och därmed locka alla tvekande 
väljare. Uppmaningen till väljarna var att alla skulle använda sin röst. Schlingmann uttrycker 
det som: 

Mitt perspektiv var att varenda timme de sista dygnen skulle vara planerade (Pihlblad, 2012:236–
237).  

Anders Pihlblad menar att de stora förändringarna i partiet hjälpte Moderaterna att vinna 
valet 2006.  

Nyckeln till Alliansens framgång var det som skedde inom Moderaterna efter valförlusten 
(Pihlblad, 2012:7).  

Pihlblad avfärdar att det var något PR-trick som låg bakom fenomenet med de nya 
Moderaterna. Han menar att politiken faktiskt gjorts om på flera viktiga punkter inför valet 
2006 (Pihlblad, 2012:294).  

En förutsättning för att säga det vi säger är att vår politik ändrades (Pihlblad, 2012:128).  

Pihlblad beskriver att förändringsarbetet bidrog till framgången: 

Partiet var självkritiskt och jobbade hårt med att hitta en bredare profil som attraherade andra 
väljargrupper än de som tidigare betraktats som kärnväljare. Moderaterna lyckades skickligt ändra 
bilden av sig själva, från att vara ett parti för rika och välbeställda till att bli företrädare för det 
arbetande Sverige (Pihlblad, 2012:294). 

Förändringen av Moderaternas visuella identitet 

Pihlblad menar att valet 2002 var en katastrof för Moderaterna, men att det ändå var det 
bästa som kunde hänt dem (Pihlblad, 2012:23).  

Moderaterna fick 15,2 procent av rösterna i riksdagsvalet 2002. Inte sedan 1973 hade partiet haft 
ett så lågt valresultat (Pihlblad, 2012:22).  

Efter katastrofvalet 2002 riktades hårt kritik från många håll. Man var internt medvetna om 
att partiet inte mådde bra (Pihlblad, 2012:21). Moderata ungdomsförbundets ordförande 
Tove Lifvendahl uttalade sig exempelvis om att det var dags för förändring.  

Jag vägrar sitta ned och dränka ett parti som gått sämre och sämre i ännu fler rader av papper. Vi 
behöver inte mer sådan analys på papper utan nu behövs det verkstad (Pihlblad, 2012:17). 

Pihlblad beskriver att arbetet med att återspegla de politiska förändringarna gick bra tack 
vara det goda samarbetet med kommunikationschefen.  

Per Schlingmann hade inte särskilt stort inflytande över den nya politiken. Det var inte hans bord. 
Men han var skicklig på att ta till sig av de nya idéerna, låta dem sjunka in och hitta formen för att 
få ut dem (Pihlblad, 2012:115). 

Vi hade olika uppdrag och olika roller. Men vi kände en otrolig samsyn kring utmaningarna och 
kring problemen. Det fanns en tydlig och samlad kompass, minns Per Schlingmann. Jag kände att 
vi litade väldigt mycket på varandra och det skapade tempo och förtroende. Min slutsats är att det 
är väldigt viktigt med en gemensam kompass (Pihlblad, 2012:115). 
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Schlingmann var av den uppfattningen att man inte kunde börja med valaffischerna – det 
skulle krävas mer än en glättig förpackning.  

Jag har aldrig trott att det är reklamen eller reklamaffischerna som är avgörande, säger 
Schlingmann idag. Det är den grundläggande tonen man har i relationen till människor som 
kommer till uttryck i hur man agerar och vilka ord man använder (Pihlblad, 2012:125).  

Pihlblad betonar att det främst var den förändrade politiken som bidrog till valsegern, men 
att den nya visuella identiteten också var viktig. 

Politiken sattes i främsta rummet, först därefter skapades, under Per Schlingmanns ledning, en 
förpackning. För att få framgång krävdes båda delarna (Pihlblad, 2012:294).  

Partiledningen letade efter ett sätt att synliggöra den nya politiken. Diskussionerna 
landande i uttrycket “Sveriges nya arbetarparti” (Pihlblad, 2012:294). Schlingmann var inte 
säker på hur kampanjerna skulle fungera och skapade därför en webbenkät där han lät 
utvalda människor bedöma olika idéer (Pihlblad, 2012:131). Enkäten visade att budskapet 
“Sveriges nya arbetarparti” väckte kraftiga reaktioner, eftersom uttrycket arbetarparti 
vanligtvis refererar till Socialdemokraterna. Denna provocerande effekt gillades av 
Schlingmann, som slog fast att partiet skulle gå in i valrörelsen med temat: “Sverige 
behöver ett nytt arbetarparti – nya Moderaterna”. Schlingmann berättar: 

Vi hade något som kunde skapa en diskussion och som kunde göra oss relevanta (Pihlblad, 
2012:132). 

Det provocerande uttrycket fick dock inte genomslag med detsamma, men efter att 
Reinfeldt för tredje gången använt samma ord började journalisterna reagera som önskat. 
Den fräcka frasen användes på kommande affischer och snart var Moderaternas nya 
budskap ett hett samtalsämne (Pihlblad, 2012:129). Schlingmann menar att Moderaterna 
gagnandes av den diskussion som skapades genom att fräckt använda sig av 
Socialdemokraternas klassiska epitet (Pihlblad, 2012:294). 

5.1.2 Kvalitativ textanalys av ”Stå aldrig still!” av Per Schlingmann 

Jag minns min första dag som Moderaternas kommunikationschef mycket väl. Det fanns inga 
riktlinjer, inga rutiner ingen överlämning av dem som arbetade tidigare. Jag kom till ett tomt 
kontor både bokstavligt och bildligt. Eller, det är faktiskt inte helt sant – lutat mot väggen i mitt 
rum stod en rulle med valaffischer. De föreställde tillrättalagda foton på partiledaren från en 
tidigare valrörelse. För mig blev det en tydlig signal om vilken väg vi inte skulle gå. Vi inledde 
förnyelsen av Moderaterna i oktober 2003. Mindre än tre år senare gjorde vi vårt bästa val i 
modern tid (Schlingmann, 2012:36). 

Texten innehåller flera återkommande teman, som kan tolkas som centrala för förändring 
enligt Per Schlingmann: att våga, att se framåt, att lyssna och att förstå att det inte går att bli 
älskad av alla. 
 

Arbetet med Moderaternas visuella identitet 

Schlingmann beskriver att några av de stora skillnaderna mellan politiska partier och andra 
organisationer, handlar om inställningen till förändringar, samt den tänkta målgruppens 
storlek. 

Det sägs att politiska partier är de mest trögrörliga som finns och jag är definitivt beredd att hålla 
med. Partier ställer gärna stora krav på medborgarna när det gäller att acceptera förändring av 
samhället men de är själva ofta djupt konservativa och speglar sig gärna i sin egen historia 
(Schlingmann, 2012:39). 
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Till skillnad från de allra flesta företag och organisationer så är politiska partier ett allmänintresse 
som löpande följs av merparten av svenskarna och en stor mängd journalister (Schlingmann, 
2012:39). 

Strategiarbetet kring Moderaternas visuella identitet 

Schlingmann betonar att organisationsförändringar inte alltid är lätta.  

En förändringsprocess kan sägas vara en kedja av aktiviteter som har till syfte att förflytta något 
från ett tillstånd till ett annat. Det kan låta enkelt men det ställer krav på rejäl omställning och ett 
modigt ledarskap (Schlingmann, 2012:66).  

Schlingmann poängterar ett viktigt ställningstagande vid en förändringsprocess – han 
framhåller att det kommer bättre förutsättningar av att använda ordet förbättra istället för 
ordet förändra (Schlingmann, 2012:159). Schlingmann framhåller att det bara finns ett 
verktyg för den som vill leda och förändra – ordet. 

Det är med ordet vi kan tydliggöra förändringens syfte och sammanhang och inspirera och 
motivera andra att medverka (Schlingmann, 2012:155). 

Den uteslutande kommunikativa strategin handlade om att agera i förtjänad media, det vill säga att 
bli omskriven eller förekomma på redaktionell plats i media (Schlingmann, 2012:39). 

När Schlingmann tittar tillbaka på det arbete de gjorde med Moderaterna så konstaterar 
han att de kunde ha gjort mer (Schlingmann, 2012:143–144). Han menar att det går att 
genomföra mer vågade saker än man tror. Schlingmann nämner ett uttryck som han kallar 
”våga bullra i boxen”. Med det menar han att det är viktigt att stärka självförtroendet och 
synligheten – att våga gå ut med saker som inte är helt beprövade. Han jämför med 
mejeribranschen, där de flesta produkter på butikshyllan ser likadana ut, men alla ändå 
försöker skrika högst och dra till sig uppmärksamheten (Schlingmann, 2012:141). 

Att ha modet att försöka är vägen till framgång. Bara den som satsar har chans att lyckas. Många 
kommer att misslyckas på vägen, men bara bland dem som faktiskt försöker kommer de 
framgångsrika att hittas (Schlingmann, 2012:9). 

Per Schlingmann gjorde tidigt en analys som senare kom att känneteckna Moderaternas sätt 
att kommunicera. Med utgångspunkt i denna analys formulerades en första kommunikativ 
strategi – Moderaternas tio ledord, som handlade om hur organisationen skulle utvecklas 
(Schlingmann, 2012:45–46).  

1. Väljarna måste vinnas varje dag. 
2. Vi ska svara på frågor som väljarna ställer, inte på frågor som ingen ställer. 
3. Vi ska beskriva verkligheten så att väljarna känner igen sig. 
4. För alla, inte bara för några. Vi vill alla människor väl.  
5. Jobb, brottsbekämpning och välfärd är viktiga frågor för oss. 
6. Vi tar ansvar. 
7. Vi har visioner bortom partipolitiken. 
8. Människan först, systemet sist. Vi gör fyrkantig politik rund. 
9. Vår uppgift är viktig, men vi kostar på oss självdistans. 
10. Vi agerar gemensamt, tillsammans med Allians för Sverige och med en positiv agenda. 

Moderaterna gick inför valet 2006 samman med de andra borgerliga partierna, vilket 
medförde ytterligare en dimension till varumärkesbyggandet. Schlingmann (2013:109) 
beskriver dock att Alliansen är en egen plattform och således också ett eget varumärke. 

Förändringen av Moderaternas visuella identitet 

Efter det nederlag som Moderaterna hade i valet 2002, fanns i hela organisationen en insikt 
om behovet av förändring. Detta ledde fram till ett partiledarskifte (Schlingmann, 2012:41). 
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I förnyelsearbetet är det viktigt att ha förmågan att se den egna verksamheten med distans och 
öppenhet. Det är så behoven av förnyelse kan identifieras (Schlingmann, 2012:65). 

Moderaterna är ett över hundraårigt parti, men den nya ledaren Fredrik Reinfeldt lyckades 
tillsammans med resten av den nya ledningen genomföra en enorm förändring på relativt 
kort tid. Det är en signal om att allt är möjligt att förnya och utveckla (Schlingmann, 
2012:39). Moderaternas förnyelsearbete inför 2006 års val var ett av de mest omfattande 
som någonsin genomförts av ett parti i Sverige (Schlingmann, 2012:7). Partiet förändrades 
från grunden och de gjorde därefter ett av sina bästa val i modern tid (Schlingmann, 
2012:38). 

I politikens värld finns det i slutändan nämligen bara en sak som räknas och det är hur många 
röster man får när människor röstar i val. I detta val mötte vi svenskarna som ett nytt parti 
(Schlingmann, 2012:105). 

Schlingmann beskriver att Moderaterna efter katastrofvalet 2002 hade en mycket begränsad 
budget. Han beskriver vidare problematiken i att ekonomin försämras radikalt efter ett 
sådant valnederlag samtidigt som behovet att investera i kompetens och kommunikation 
ökar. Detta gjorde att Moderaterna tvingades utnyttja sin egen kompetens till det yttersta 
(Schlingmann, 2012:41). Schlingmanns arbete som kommunikationschef handlade i 
huvudsak om att gestalta de förändringar som partiet genomförde (Schlingmann, 
2012:105). Moderaterna försökte och försöker fortfarande framstå som ett parti i rörelse 
och förnyelse (Schlingmann, 2012:47). Han beskriver sitt arbete med att skapa de ”nya” 
Moderaterna: 

Min erfarenhet av arbetet med Nya Moderaterna är att förnyelse, förändring och rörelse i sig 
väcker intresse. Om det är tillräckligt trovärdigt så bör huvudalternativet vara att direkt dramatisera 
förnyelsen. I Moderaterna gjorde vi det genom att addera ordet “nya” till Moderaterna. All 
förändring vi gjorde kunde återföras till “nya” (Schlingmann, 2012:125). 

Givetvis har kommunikationen varit en central del i Moderaternas utveckling, men 
Schlingmann menar att man även måste göra verkliga förändringar av organisationens 
verklighet – inte bara hävda att det skett. Det var alltså nödvändigt med verklig förändring 
för att kunna gestalta Moderaternas förnyelse på ett trovärdigt sätt.  

Självklart har kommunikationen spelat en viktig roll för Moderaternas utveckling, men det 
avgörande var de förändringar vi gjorde i politikens innehåll. Dessa var en förutsättning för att all 
gestaltning av Modraternas förnyelse blev trovärdig. För att vi skulle kunna kommunicera 
Moderaternas förnyelse var det centralt att vi genomförde verklig förnyelse och på så sätt gav 
innehåll till vad vi sade. Det går alltså inte att skilja på kommunikation och de politiska processerna 
eftersom de hänger ihop (Schlingmann, 2012:40). 

Schlingmann är övertygad om att Moderaternas förnyelse var så stark att många som i 
tidigare val avfärdat dem nu åtminstone valde att ta med dem i beräkningen. Han berättar 
att han träffat flera personer som efter valet berättade att de minsann hade röstat på nya 
Moderaterna, men att de troligen inte skulle ha röstat på vad de kallade ”de gamla 
Moderaterna” (Schlingmann, 2012:108).  

Schlingmanns erfarenheter utifrån arbetet med Moderaterna har gett upphov till en 
förändringsmodell som visar hur förändringar i organisationer kan gå till (Schlingmann, 
2012:9). I det praktiska arbetet med en förändring, kan man gå igenom dessa fem frågor för 
att ta reda på huruvida det står klart för alla i organisationen (Schlingmann, 2012:250).  
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1. Vad är det för förändring vi gör? 
2. Varför genomför vi förändringen?  
3. Vad betyder förändringen för mig i mitt arbete?  
4. Vad har jag att vinna på att vi genomför denna förändring?  
5. Hur kan jag bidra till att förändringsarbetet blir framgångsrikt?  

Förändringsprocesser innebär alltid risker, och Schlingmann berättar att en viktig del av 
riskreduceringen handlar om att kontrollera och begränsa förändringen. En organisation 
bör i den mån det är möjligt undvika förändringar som berör hela organisationen på en och 
samma gång. Det kan vara bra att göra en riskanalys för att identifiera vilka risker som 
finns, värdera dem och därefter prioritera vilka risker som ska åtgärdas först. Schlingmann 
(2013:214) förordar en analys i tre steg: 

1. Ta reda på vilka eventuella risker som kan dyka upp i arbetet. 
2. Värdera riskerna i tre olika kategorier, låg, mellan eller hög risk. 
3. Prioritera vilka risker som ska accepteras, minimeras eller elimineras. 

5.1.3 Kvalitativ textanalys av Moderaternas grafiska manualer 
 

Arbetet mad Moderaternas visuella identitet 

Manualerna innehåller riktlinjer för många skilda dimensioner av Moderaterna 
kommunikation. Detta signalerar att Moderaterna är noga med såväl detaljerna som 
helheten. 

Personlig kommunikation handlar om att vinna förtroende hos väljarna. Väljaren ska känna 
tillhörighet och välkomnade från företrädaren. Därför bör kläderna vara vardagliga; vi lämnar slips 
och pärlhalsband hemma (Grafisk manual, 2007:17). 

Det återkommande temat i de grafiska manualerna är tydlighet. Moderaterna värnar 
genomgående om tydlighet i typografin – tydliga och lättlästa typsnitt ska användas i all 
produktion (för att se exempel, se bilaga 1). De betonar också att det är viktigt med en 
luftig layout för att göra innehållet lätt att ta till sig. De menar att alla ska kunna förstå och 
vilja ta del av texten, ung som gammal. Tydligheten återfinns till och med i valet av papper. 
Moderaterna använder papperet ”Amber Graphic” – ett val som motiveras med att det 
återger text och bild tydligt.  

Som typsnitt har vi valt Futura Bold för rubriker och Futura Book för brödtext. Futura är ett 
lättläst typsnitt som fungerar i alla olika sammanhang. Futura Bold är dessutom lättläst på affischer 
och i broschyrer. Vid längre brödtexter kan dock Stempel Garamond användas för tydligheten 
(Grafisk manual, 2010:18). 

Trycksaker ska kännas luftiga och inte innehålla för mycket text på en liten yta. Luftigheten gör 
dem dessutom lättlästa. Alla ska kunna förstå och vilja ta del av texten, ung som gammal(Grafisk 
manual, 2007:14). 

Amber Graphic är ett vitt, grafiskt, obestruket papper som är speciellt utvecklat för tryckning av 
böcker, lexikon, handböcker, reklammaterial, broschyrer och kataloger i både enfärgs- och 
flerfärgstryck. Det stora antalet användningsområden beror på att pappret finns i fler olika ytvikter 
och finns både i ark och på rulle. Vitheten och egenskaperna innebär att ett skriftligt meddelande 
ger ett rättframt intryck. Texten och bilderna återges tydligt (Grafisk manual, 2007:13). 

Förutom tydligheten så värnar Moderaterna om att partiets produktioner ska vara naturliga 
och ha en nära koppling till väljarens vardag. 

Vår beskrivning av verkligheten är viktig. Och den måste ta sin utgångspunkt i hur människor 
upplever sin vardag – där de bor (Grafisk manual, 2007:4). 
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Vackra bilder, men ärliga och dokumentära sådana. Vi är inte låtsasdokumentära med retuscherade 
bilder och regisserade, leende undersköterskor och torghandlare. Vår kommunikation är på riktigt, 
inte inställsam (Grafisk manual, 2010:11). 

Bilderna ska vara ögonblicksbilder ute i verkligheten. Det innebär att vi inte tar bilder i studio, att 
vi inte iscensätter situationer eller arrangerar miljöer. Allt som naturligt finns på platsen vi 
fotograferar låter vi vara kvar – inget flyttat, inget tillagt. Fotografen ska helt enkelt dokumentera 
platsen. Motiv ska vara så relevanta som möjligt – den plats eller situation som kommunikationen 
handlar om. Ta gärna lokala exempel om möjligt för igenkännande (Grafisk manual, 2010:11). 

Vårt språk är varmt och resonerande, men törs samtidigt vara allvarsamt. Vi ser människors vardag 
och lyfter fram och knyter samman den med de större perspektiven. Vi undviker politiska termer, 
men är noggranna med att inte tilltala väljarna som om de vore barn (Grafisk manual, 2010:6). 

 

Strategiarbetet kring Moderaternas visuella identitet 

Alla manualerna inleds med en text som berättar vad Moderaterna vill göra och säga. 
Partiets grafiska manual försöker ge en noga uttalad riktning, så att alla vet vart partiet är på 
väg. 

Manualerna signalerar också att Moderaterna är medvetna om vikten av att 
kommunicera på rätt sätt.  

Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och 
belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas nyfikenhet. Vi fortsätter nu att utveckla 
moderaterna och målet är att väljarna i valen 2009 och 2010 ska möta ett dynamiskt parti som har 
förändrats i takt med tiden (Grafisk manual, 2007:3). 

Vi vet att val handlar om politik. Men för att väljarna ska vara intresserade av att lyssna på oss 
måste vi kommunicera på ett sätt som väcker nyfikenhet och intresse. Hur väljarna möter oss är en 
viktig del av detta. Det ställer krav på hur vi uppträder och vilka signaler vi sänder till väljarna. Vi 
har därför uppdaterat vår profil och vårt formspråk inför valet i denna manual. Manualen ska vara 
ett verktyg för dig i arbetet att vinna fler väljare till Moderaterna. Valet kommer i hög grad avgöras 
av vilket parti som lyckas föra flest samtal under valrörelsen. Lyckas vi mobilisera hela vår 
organisation och attrahera nya sympatisörer att delta i vårt arbete, ja då har vi kommit en bra bit på 
vägen mot en valseger (Grafisk manual, 2010:3). 

Förändringen av Moderaternas visuella identitet 

Ett annat återkommande tema är förändring. Moderaterna betonar ständigt partiets 
förändring i manualerna.  

Vi ska vara ett parti i förändring. Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen 
och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna. Det ska vi också visa i vår grafiska profil 
(Grafisk manual, 2007:3). 

I valrörelsen 2010 måste vi visa väljarna att nya Moderaterna har fortsatt sin förnyelse. Vi ska söka 
väljarnas förtroende för att fortsätta förbättra Sverige (Grafisk manual, 2010:3). 

År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras 
och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen och som sätter 
människan före sakfrågorna. Vi väckte nyfikenhet, och den politiska förnyelsen kom att bli energin 
in i valrörelserna 2006 och 2010. Och förnyelsen fortsätter. Med nästan ett år till valet 2014 
lanserar vi en vallogotype som vid sidan av vår vanliga logotype kommer att markera vår energi i 
valrörelsen. Vallogotypen ersätter alltså inte vår befintliga logotype utan erbjuder ett alternativ 
(Grafisk manual, 2014:2). 

När det kommer till loggan med det gamla M-et så är den inte borttagen, men vi uppmanar er att 
använda de nya logotyperna. Det betyder alltså att om ni har befintligt material med den gamla så 
är det ok att använda det materialet. Men undvik den vid nyproduktion (Grafisk manual, 2014:4). 

Moderaterna vill dock även visa upp att de nya idéerna är här för att stanna.  
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Nu vill vi inte visa att vi har förändrats. Tvärtom, de förändringar som skedde före 2006 är 
fortfarande kvar och det ska finnas en trygghet i att det parti som har lett landet i fyra år fortsätter 
på utstakad bana (Grafisk manual, 2010:5). 

Förändringen uttrycks av en ny logotyp, ny färg, nya typsnitt och ett nytt bildmanér. De 
nya Moderaterna visas inte längre upp med en polerad fasad – manualerna betonar att 
bildmaterialet ska vara hämtat från verkliga situationer.  

Vad gäller personbilder fotograferas våra representanter inte längre blickandes in i kameran med 
en hand ledigt nedstucken i chinosfickan. De avbildas i arbete, i tanke eller på väg. De styr landet 
och föredrar det arbetet samt att träffa väljarna framför att sminkas för ett regisserat photoshoot. 
Balansen i tillgänglighet justeras så att vi känner att de är hårt arbetande ledare snarare än våra 
kompisar. Öppna, jordnära och varma ledare, men värda mycket respekt. För mycket tillgänglighet 
blir inte bara inställsamt, det förminskar också den avbildade personen (Grafisk manual, 2010:11). 

5.2 Resultat av intervjuer 

5.2.1 Intervju med Per Nilsson  
Arbetet med Moderaternas visuella identitet 

Per Nilsson berättar att arbetet med Moderaternas visuella identitet sker internt i 
organisationen, samt med hjälp av en extern reklambyrå vid namn Fortune. Moderaterna 
vill uttrycka den bild av partiet som de själva uppfattar. Han berättar vidare att 
Moderaterna försöker vara moderna och framtidsinriktade. 

Vi vill förmedla till väljarna att vi är ett modernt parti för alla människor. 

Vi ska utgå från människors vardag. 

Att Moderaterna ingår i Alliansen har ingen större betydelse för arbetet med den egna 
visuella identiteten, berättar Nilsson.  

Vi har alla olika visuella identiteter. De olika partierna har ju olika färger och lite olika sätt uttrycka 
sig. 

Han berättar att de också har en gemensam identitet för Alliansen, med eget språkbruk, 
den orangea färgen, en egen logotyp med mera. Denna identitet ska skilja sig lite från 
partiernas egna visuella identiteter. Per Nilsson ser stora fördelar med en stark visuell 
identitet, och menar att den hjälper till att förmedla det budskap partiet vill nå ut med.  

En stark identitet är laddad med det Moderaterna står för och gör det lättare för väljarna att 
navigera mellan vilka partier som finns, så det blir lättare att hitta till oss. 

Per Nilsson menar att visuell identitet och valkampanjer är viktigt för valresultatet. Han tar som 
exempel ett fall i Örebro, där vissa valdistrikt förlorades med mindre än tio röster, och 
frågar sig själv hur resultatet hade sett ut utan kampanj.  

Självklart spelar det roll!  

Om det inte vore någon mening med det så skulle vi inte ha det.  

De flesta väljare har dock redan bestämt sig och är inte relevanta för kampanjer, menar 
Nilsson.  

De ligger redan till vänster eller höger politiskt, de har redan identifierat sig. De står inte och väger 
mellan oss och andra, utan val handlar om den lilla gruppen väljare som håller på att byta parti, 
som kan fundera kring olika alternativ.  
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Nilsson menar att det självklart är betydelsefullt att möta väljarna. Han berättar att 
Moderaterna hela tiden försöker jobba med marginalerna. 

Har vi vunnit en väljare då har valkampanjen varit framgångsrik. Det kan avgöra valet, vi har så 
jämna val nu för tiden. Det påverkar helt enkelt. 

Strategiarbetet kring Moderaternas visuella identitet 

Arbetet med Moderaternas image är viktigt, enligt Nilsson.  

Vi utgår ifrån: här är vår politik, och här är vi, och hur uppfattas vi av väljarna. Och sen ska det 
matchas ihop.  

Han berättar att om man uppfattas som kalla av väljarna måste man göra något för att 
verka varma. Nilsson menar att man måste anpassa sig efter vad välja tycker.  

Tycker de att man är otydlig måste man vara tydlig. Är man tråkig måste man uppträda mer 
lekfullt. Uppfattas något negativt måste man uppträda mer glatt. Det gäller att hela tiden hålla koll 
på hur man uppfattas. 

Om många upplever problem i Sverige ska man inte heller ha en för glad kampanj, utan ha en mer 
allvarsam ton. 

Nilsson beskriver vidare att partiet bestämmer själva strategin ganska långt innan val och 
att de sedan kör på i den riktningen. Han förtydligar att den övergripande strategin inte är 
något de ändrar på för specifika händelser: 

Då är man inne i en väldigt farlig cirkel, om man bara anpassar sig. Om man sätter en tanke så får 
man leva med det. 

 

Förändringen av Moderaternas visuella identitet 

Nilsson poängterar vikten av att inte bara förändra den visuella identiteten. Han menar att 
det är så man alltid måste göra – börja i innehållet. Han berättar vidare att man kan ändra 
budskapet och få mycket uppmärksamhet av det, men menar också att det är viktigt att 
ändra något i sättet när man ändå är igång. Han menar att man måste visa utåt att man 
faktiskt har förändrat sig, och på så vis få ännu mer uppmärksamhet för det man gjort.  

För att vara framgångsrika så måste man börja i det politiska innehållet. 

En förändring är inte värd någonting om den inte har en rejäl botten. 

Om man gör en politisk förändring och dessutom förändrar det visuella intrycket signalerar det till 
alla att det är något på gång.  

Per Nilsson berättar att det är nödvändigt för Moderaterna att hela tiden förändras.  

Om allt går bra då skulle vi ju inte ändra någonting. Ett klassisk politiskt citat: Politik är som att 
cykla. När man slutar trampa så ramlar man. När vi slutar utveckla oss själva och vår politik, då 
kommer väljarna förmodligen att lämna oss. 

Nilsson menar att trots att vi har det bra idag, vill folk fortfarande se förändring. Han 
berättar vidare att det som kändes modernt för 3–4 år sedan kanske inte är det vid nästa val 
och att det då krävs förändring i sättet man uttrycker sig på. Nilsson beskriver att en 
förändring sker då någon upptäckt att behovet uppstått. 

Det kan komma både uppifrån och nedifrån. Det skapas en bild internt av att detta skulle behöva 
justeras. ’Vi ska nog sluta säga det här ordet eller vår logga känns inte riktigt bra’. Någon kommer 
med ett förslag och då brukar vi oftast köra på det. 

Han poängterar dock att inte alla förslag blir till verklighet. Det som syns utåt i media har 
först gillats internt innan det sänts utåt, berättar Per Nilsson.  
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Det är många förändringar som föreslås som halvt sjösätts, men rinner ut i sanden, eftersom ingen 
gillade det. Det går nästan lika många dåliga idéer som de bra. 

Per Nilsson berättar också att stora förändringar kan vara svåra att genomföra. 

När den stora förändringen skedde 2006 så var det väldigt känsligt. Men en riktig förändring måste 
skava lite, annars är det inte på riktigt. Det är som när du ska förändra ditt eget beteende, om du 
ska börja träna eller någonting liknande. Om det inte tar emot då kanske du inte har gjort 
tillräckligt mycket. 

5.2.2 Intervju med Christian Heinig, Fortune  

Arbetet med Moderaternas visuella identitet 

Christian Heinig berättar att Moderaterna tagit fram sin visuella identitet själva från början. 
Han berättar att Fortune mest jobbar med löpande kampanjidéer inför val och liknande.  

De har en manual som har varit sig ganska lik sen 2006, med mindre förändringar.  

Christian Heinig berättar vidare att kampanjerna är viktiga för valresultatet, men betonar att 
det i politiska kampanjer finns väldigt många syften och saker att ta hänsyn till och att det 
därför är svårt att se direkt resultat av insatserna. Av samma anledning är det också svårt att 
se i vilken utsträckning en visuell identitet bidrar till framgången. Kampanjerna bidrar till 
det sammantagna resultatet, men i slutändan är det ändå politiken och företrädarna man 
lägger sin röst på, menar Heinig.  

Christan Heinig betonar att det viktiga i Moderaternas visuella identitet är att nå ut till 
alla. Han menar att de som reklambyrå anser att det är viktigt med igenkänning, så att man 
förstår vem som står bakom kommunikationen och att budskapet går fram tydligt.  

Man kan säga generellt för de flesta partier att de har ett uttryck som alla ska förstå och kunna ta 
till sig. Det är skillnad att jobba med till exempel mode eller någonting där de kanske är riktade till 
en mindre skara människor som ska tilltalas och där mottagarna kodar av budskapet på andra sätt. 
Politiska partier riktar sig till alla egentligen och då är det viktigt att det lätt av koda av och lätt att 
förstå. 

Strategiarbetet kring Moderaternas visuella identitet 

Christian Heinig beskriver att det kreativa arbetet innefattar en hel del strategiarbete. Han 
menar att det krävs fler ställningstaganden inom politisk kommunikation än vid 
marknadsföring av annat, då målgruppen är så stor.  

Det ställs större krav på tillgänglighet och förståelse och på att inte vara uteslutande när man 
jobbar med politisk kommunikation. 

Förändringen av Moderaternas visuella identitet 

Heinig påtalar att kommunikationens alla delar måste följa med partiet, både vad som sägs 
och hur det uttrycks. Heinig menar att det är ett ständigt pågående arbete. Denna ständiga 
förändring medför naturligtvis också risker. Christian Heinig beskriver att Moderaterna 
riskerar samma sak som alla organisationer som genomgår förändringar av den visuella 
identiteten – igenkänningen kan gå förlorad om paketeringen inte är densamma. 

5.2.3 Intervju med Anders Pihlblad, politisk reporter  

Arbetet med Moderaternas visuella identitet 

Moderaterna vill uttrycka att de är ett modernt parti som ser till så att vi får arbete, menar 
Pihlblad. Han menar också att man noga vill markera att man inte är samma parti som förr 
– de Nya Moderaterna vill vara fräschare och mer folkliga.  

Pihlblad berättar vidare att han tror att alla partier måste ha en stark visuell identitet, 
men han betonar samtidigt att det inte är det viktigaste: 
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Jag tror att alla partier måste ha det [stark visuell identitet]. Men jag tror att ett parti som inte har 
en tydlig agenda och en tydlig politik ändå kommer att misslyckas, då spelar det ingen roll hur bra 
man ser ut rent visuellt. 

Som exempel berättar Pihlblad om Centerpartiets situation. Han beskriver att de har 
mycket pengar avsatt för valrörelserna, men att de ändå får relativt låga valresultat. 
Centerpartiet har häftiga kampanjer, men det krävs något annat, menar Pihlblad. Centern 
uppfattas, enligt mätningar, som ett otydligt parti, då väljarna inte hittar någon direkt 
kärnfråga, som de övriga partierna har.  

Pihlblad berättar vidare att allianspartierna använder sin gemensamma logotyp för att 
göra det tydligt när partierna gör något tillsammans. Just tydligheten är viktig, framhåller 
Pihlblad, då det är lätt att det uppstår sammanblandningar. Pihlblad tar som exempel att 
Fredrik Reinfeldt håller sina tal som statsminister, men samtidigt också som partiledare för 
Moderaterna – i sådana situationer kan det vara svårt att veta vem som är avsändare. 

Pihlblad menar att det är svårt att jämföra kommunikationen hos ett politiskt parti med 
andra typer av organisationer, men att det finns vissa skillnader. Han menar att 
kommunikationen är mer avgörande för politiska partier – det är kommunikationen man 
påverkas av. Politiska partier påverkas också av att de måste kämpa för att få folkets 
förtroende för att kunna överleva. 

Det är ju faktiskt väljarna som bestämmer vilka som ska vara i riksdagen. En organisation kan 
anställa människor eller ha medlemmar på olika sätt, men när det gäller förtroendeuppdrag och 
folkvalda så är det ju just att dom är folkvalda. Och organisationer har ju inga folkvalda 
medarbetare, så det är den stora skillnaden och det gör det också svårt att jämföra. 

En annan sak som utmärker den politiska kommunikationen är att målen inte i huvudsak är 
ekonomiska.  

Vinsten handlar ju inte om kronor och ören, som det kan göra för ett företag, utan det handlar om 
antalet väljare alternativt om hur mycket inflytande man har fått i politiken.  

På valdagen kan man avläsa rätt tidigt ’har det här gått bra’ eller ’har det inte gått bra’ och ibland 
kan man peka på enskilda händelser som har fått ett partis resultat att gå upp eller för all del gått 
ner. 

Pihlblad menar att det är svårt att mäta effekterna av valkampanjer, men han menar 
samtidigt att valkampanjerna måste ha effekt, eftersom begreppet innefattar så många olika 
typer av kommunikationsinsatser och inte enbart reklam och affischer. Pihlblad berättar att 
det just nu är vanligt med telefonsamtal och dörrknackning för att få kontakt med väljarna. 
Partiernas egna mätningar har visat att denna typ av kommunikation har varit väldigt 
framgångsrik – många väljare reagerar positivt av att bli kontaktade på detta sätt. Han 
menar att det är många väljare som bestämmer sig alldeles i slutet av valrörelsen, och att 
kampanjerna därför är väldigt viktiga. 
 
Strategiarbetet kring Moderaternas visuella identitet 

Pihlblad menar att Moderaterna varit väldigt skickliga när de byggt upp sina valstrategier. 
Han berättar att de bland annat varit skickliga i slutet av valrörelsen, då de haft 
partiarbetare som kommit in i kampanjerna först på slutet, och då orkat jobba hårt ända in i 
det sista.  

Pihlblad beskriver att Moderaternas vapen i förändringsarbetet har varit ordet. 

Moderaterna har varit väldigt duktiga på att sätta ord kring sin politik. 
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Enligt Pihlblads berättelse så hade dåvarande kommunikationschefen Per Schlingmann 
väldigt stort inflytande under förändringen av partiets visuella identitet. Även Anders Borg 
var en viktig person som hjälpte till att sätta ord på den nya politiken.  

När det gäller den visuella identiteten hade han [Per Schlingmann]en stor roll. Han såg den nya 
politiken och han var duktig på att klä den i ord och att göra den begriplig för väljarna. 

Att de arbetade med orden handlade inte bara om ’arbetarpartiet’ utan det handlade också om att 
man till exempel gjorde en ordlista. En intern ordlista som skulle användas av alla politiker i 
Moderaterna, där man talade om vilka ord som var olämpliga att använda och vilka man skulle 
använda istället. Till exempel man skulle inte använda ordet problem istället skulle man säga 
utmaning.  

Om denna typ av ordlista är något unikt inom den politiska världen kan inte Pihlblad svara 
på. Han menar dock att det som var unikt för Moderaterna var att man inte hymlade med 
sina ordval, utan gärna visade sin ordlista offentligt, och att man på det viset framstod som 
ärliga. Pihlblad menar att det Moderaterna jobbat tydligast med i sin visuella identitet är 
dels den nya logotypen och dels sin nya position som arbetarparti.  

Det handlar inte om bilder på politiker eller bilder på olika situationer, utan det är ’arbetarpartiet’ 
och ’det nya arbetarpartiet’. 

Pihlblad berättar vidare att idén till den nya logotypen kläcktes av Per Schlingmann, som lät 
en av medarbetarna på Moderatkansliet skriva ordet nya med sin speciella handstil. Sedan 
var det förstås en byrå som utformade den här loggan så att den blev snygg, men i övrigt är 
den i stort sett densamma, berättar Pihlblad. 

För Moderaternas del var det nog väldigt smart att ändra uttrycket i sin logga och sådär eftersom 
de ändrade sin politik på ett så avgörande sätt på många områden. Däremot kan det finnas en risk 
om man bara förändrar loggor och den typen av uttryck utan att det egentligen finns något nytt i 
själva politiken. 

Anders Pihlblad påtalar att det kan finnas en risk att motståndarna i en sådan situation 
svarar med att säga att det fortfarande är samma gamla moderater bakom den nya visuella 
identiteten. Han menar att dessa kommentarer förekom inför valet 2006, men tycker att de 
som kom med dessa anklagelser gjorde en stor missbedömning – Moderaterna hade 
förändrats på riktigt. 
 

Förändringen av Moderaternas visuella identitet 

Pihlblad menar att Moderaterna i de stora förändringarna mellan åren 2002 och 2006 
lyckades med det som många andra partier misslyckats med – de började sin förvandling i 
rätt ände. Han beskriver att partiet inledde processen med att fundera på vart felet låg, om 
det låg i politiken eller i kommunikationen.  
Pihlblad berättar vidare att partiet insåg att politiken hade varit felaktig och började därefter 
att utforma en ny politik. Det var först när man såg den nya politiken framför sig som det 
gick att hitta de nya uttrycken. Pihlblad berättar att Moderaterna omprövade stora delar av 
sin politik under förändringsprocessen.  

Man sa ja till arbetsrätt och man släppte motstånd som man haft tidigare, vilket var väldigt 
betydelsefullt. Det var därför man faktiskt med rätt gott samvete kunde kalla sig för Nya 
Moderaterna under den perioden.  

Pihlblad berättar att förändringen av partiet skedde uppifrån, och att det stundtals blev 
bråkigt då var svårt att övertyga alla medlemmar om att förändringarna var nödvändiga.  

Moderaterna är ett väldigt toppstyrt parti. Det är ett av dom absolut mest toppstyrda partierna 
som vi har i Sverige. Det fungerar mångt och mycket som ett företag där det är en liten klick i 
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toppen som styr och ställer och om man ser på förändringarna av Nya Moderaterna så var det ju 
ingenting som kom underifrån utan det var verkligen toppstyrt från början till slut. 

Det nya uttrycket grundade sig på Moderaterna som Sveriges nya arbetarparti. Pihlblad 
berättar att det inte var någon påkostad kampanj som marknadsförde begreppet: 

Jag tror man tryckte upp tio affischer som man satte upp i samband med en presskonferens och 
det var så häftigt det här ordet att det nådde ju ut överallt, eftersom alla medier kastade sig över 
det här för att det var så uppkäftigt och sa någonting om hur de såg på sig själva och på sin politik 

Ett namnbyte var inte självklart i början, enligt Pihlblad. Partiet började benämnas Nya 
Moderaterna i media, eftersom man tyckte att det var ett nytt och större parti med en helt 
ny profil. Partiet tog sig senare an namnet, först som lite på skoj, men senare på den sista 
moderatstämman inför valet 2006 antogs namnet på riktigt och den numer välkända 
logotypen skapades. 

Pihlblad berättar vidare att det inte har hänt särskilt mycket i utvecklingen av politiken 
sedan 2006, men han menar at det å andra sidan hände väldigt mycket i partiet under åren 
2002 till 2006. Den nya loggan som antagits 2013, uppkom mest för att fräscha till partiets 
visuella identitet, tror Pihlblad. Han menar att Moderaterna vill se snygga och fräscha ut 
inför valrörelsen. Den stora förändringen av Moderaternas visuella identitet gjordes i 
samband med att det hände något stort politiskt, men något sådant samband kan inte 
Pihlblad se vid lanseringen av den nya logotypen 2013. Pihlblad berättar vidare att alla 
politiska partier jobbar med olika uttryck, som de ständigt försöker modernisera och 
fräscha upp. Detta menar han är naturligt, då de visuella uttrycken åldras med tiden.  

Pihlblad påtalar också att det är kostsamt att uppdatera sin visuella identitet, och att det 
därför kräver noga planering.  

Det är rätt kostsamma saker, för det är väldigt mycket saker som måste ändras och tryckas. 
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6. ANALYS 
I detta avsnitt analyseras sambanden mellan studiens resultat och studiens teoretiska bakgrund.  

6.1 Arbetet med Moderaternas visuella identitet 

Studiens resultat visar att Moderaterna värderar god kommunikation och sin visuella 
identitet, och likt Kotler, Armstrong och Parment (2013:236–237) anser de att varumärket 
är en värdefull tillgång som bör förvaltas noga. Denna typ av medvetenhet brukar enligt 
Wheeler (2006:19, 162) resultera i starka visuella identiteter och kreativa 
kommunikationslösningar. Moderaterna uttrycker i sina grafiska manualer att de är 
medvetna om att valresultatet i huvudsak handlar om politik, men att de måste 
kommunicera professionellt och på ett sätt som väcker väljarnas intresse. Samma sak 
uttrycks i intervjun med Per Nilsson, där det tydliggörs att en stark visuell identitet gör det 
lättare för partiet att nå ut med sitt budskap till väljarna. Detta tyder, precis som Melewar, 
Hussey och Srivoravilai (2005:380) hävdar, på att en stark visuell identitet inte bara ökar 
synligheten utan också hjälper till att konkurrera och attrahera människor. Schmitt, 
Simonson och Marcus (1995:82) menar på ett liknande sätt att en skickligt hanterad visuell 
identitet kan förstärka budskapet, så organisationen får lättare att påverka. Schmitt, 
Simonson och Marcus (1995:83) framhåller också, liksom Press och Cooper (2003:44–48) 
och Olins (1990:9), att den visuella identiteten blir ett extra viktigt konkurrensverktyg i de 
fall där organisationernas produkter inte nämnvärt skiljer sig åt. Detta faktum blir särskilt 
relevant i fallet med Moderaterna där organisationen överhuvudtaget inte marknadsför 
någon konkret produkt, och därmed är lämnad till att enbart konkurrera med hjälp av sin 
visuella kommunikation.  

6.1.1 Moderaternas profil, image och identitet 
Denna studie visar att Moderaterna ständigt arbetar för att sammanföra sin profil, image 
och identitet, i enlighet med den teori som presenteras av Larsson (2008:117), där han 
förklarar att det idealiska är att dessa tre aspekter närmar sig varandra. Per Nilsson 
uttrycker att Moderaterna vill visa upp den bild som de själva uppfattar av partiet och 
berättar att partiet därför utgår från sig själva, och hur de uppfattas av väljarna, för att 
sedan kunna sammanföra alla dessa delar. Pihlblad (2012:129) beskriver i sin bok att en stor 
del av förändringarna av Moderaternas visuella identitet 2006 handlade om att tvätta bort 
människors fördomar om partiet, och därmed förändra partiets image. Även Nilsson 
beskriver på ett liknande sätt att Moderaterna ständigt försöker att reagera på väljarnas 
tankar om partiet – Moderaternas kommunikation ska vara anpassad till väljarna och deras 
syn på partiet och samhället i stort. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med det som 
Press och Cooper (2003:172) beskriver – designprocessen handlar om att förstå tankarna 
hos sändare och mottagare för att kunna hitta ett uttryck som tillfredsställer båda parter.  

6.1.2 Moderaternas visuella identitet 
Studien har visat att arbetet med Moderaternas visuella identitet till stor del sker internt 
(även om partiet också samarbetar med en reklambyrå), och att design- och 
identitetsfrågorna tycks vara en prioriterad del i organisationens verksamhet, vilket 
förespråkas av Olins (1990:198) samt Press och Cooper (2003:64).  

Den strama reklambudgeten efter nederlaget 2002 verkar ha resulterat i ett enkelt och 
originellt formspråk som fungerade hos väljarna (för att se exempel på Moderaternas nya 
visuella identitet, se bilaga 1). Ekonomiska resurser är alltså inte nödvändigtvis ett krav för 
att skapa en framgångsrik visuell kommunikation. Detta bekräftas av Pihlblad, när han 
förklarar att det inte spelar någon roll hur påkostade kampanjerna är om inte innehållet har 
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en tydlig riktning. Moderaternas begränsning till enbart interna resurser framkallade de 
handskrivna detaljer som nu är ett av de starkaste kännetecknen för Moderaternas visuella 
identitet.  

Olins (1990:78) menar att organisationsidentitet innehåller mycket mer än bara 
symboler och färger, och utifrån studiens resultat står det tydligt att även Moderaterna 
anser att det är många olika delar som bygger upp en identitet, då de grafiska manualerna 
innehåller riktlinjer för långt mer än det grafiska manéret. Pihlblad (2012:122) beskriver i 
sin bok att Moderaternas nya kommunikationschef, Per Schlingmann, kritiserade det gamla 
visuella språket då det inte stämde överens med partiets nya politiska idéer. Per 
Schlingmann (2013:36) beskriver också själv i sin bok att det gamla profilmaterialet tydligt 
signalerade till honom vilken väg partiet inte skulle gå. Istället ansåg Schlingmann att partiet 
skulle kommunicera mer ljust, lågmält och vara mer öppen för alla. Kommunikationen 
skulle riktas till alla och inte enbart till de förväntade kärnväljarna (Pihlblad, 2012:122).  

6.1.3 Moderaternas varumärke 
Press och Cooper (2003:6) argumenterar för att design måste ha ett syfte, och resultatet av 
denna studie visar det mycket riktigt är noga genomtänkta val som döljer sig bakom 
Moderaternas visuella identitet. De olika delarna av Moderaternas visuella kommunikation 
bygger alla på samma kommunikationsstrategier. Pihlblads bok (Pihlblad, 2012:124, 133–
134) beskriver hur partiets budskap gick från att vara långsiktiga och tekniska till att vara 
mer konkreta. Detta tyder på att Moderaterna arbetar för att komma nära det svenska 
folket. Detta är något som också stöds av partiets grafiska manualer, som till stor del 
handlar om hur partiet ska undvika att distansera sig från väljarna. I alla manualer betonas 
dessutom att Moderaternas produktioner ska visa upp verkligheten, vilket även det kan 
tolkas som att Moderaterna är angelägna om att inte ge en konstlad bild av partiet. De 
handskrivna inslag som förekommer i partiets visuella kommunikation, bland annat i 
logotypen, signalerar också att Moderaterna vill förmedla en bild av ett jordnära och 
verklighetsförankrat parti. Allt detta går helt i linje med Pihlblads tankar i intervjun, när han 
konstaterar att Nya Moderaterna vill vara ett folkligt parti. Handskriften i logotypen, som 
blivit ett av de bärande elementen i den nya visuella identiteten, försöker även den ge en 
mer äkta känsla och summerar organisationens essens precis så som Olins (1990:73) anser 
att logotyper bör göra.  

Studiens resultat kan tolkas som att arbetet med Moderaternas visuella identitet handlar 
om att vara nära väljarna och vinna deras förtroende. Pihlblad förklarar i intervjun att det är 
av största vikt att partiet har väljarnas förtroende, annars kan organisationen inte överleva. 
Detta bekräftas också av Moderaterna själva i deras grafiska manualer, som i många inslag 
kretsar hur partiets företrädare och produktioner ska framstå som förtroendeingivande. 
Detta överensstämmer också med Kotler, Armstrong & Parments (2013:258) tankegångar 
kring att en långsiktig relation med konsumenterna bidrar till ett starkt varumärke. Denna 
studie visar att Moderaternas är medvetna om att identiteten byggs upp av många olika 
dimensioner, vilket kan tolkas som att de även är medvetna om hur ett starkt varumärke 
byggs. 

Resultatet av denna studie visar att arbetet med Moderaternas visuella identitet följer 
Koblancks (2003:189) och Stuart och Muzellecs (2004:480) tankar, där tydlighet och 
konsekvens i förändringsarbetet förespråkas. Tydlighet och igenkänning är ett 
återkommande tema i såväl textanalyser som intervjuer. Utifrån studiens resultat går det att 
urskilja att kravet på tydlig kommunikation kommer av att Moderaternas målgrupp är så 
stor och bred att budskapet måste vara extra tydligt. Även om många människor har 
bestämt sig redan innan kampanjerna måste Moderaternas budskap kunna nå alla typer av 
människor. Pihlblad betonar också i intervjun att Moderaterna måste vara extra noga med 



 
 
Kristina Orjala & Pernilla Granskog 

_____________________________________________________________________ 
 
 

 38 

tydligheten kring vem som är avsändare, så det blir tydligt om det är Alliansens, regeringens 
eller partiets egna idéer som förs fram. Studien visar dock att Alliansen är ett helt eget 
varumärke, med en egen visuell identitet, och därför inte har särskilt stor inverkan på 
arbetet med Moderaternas egna visuella identitet. 

6.2 Strategiarbetet kring Moderaternas visuella identitet 

Det som står tydligt utifrån studiens resultat är att Moderaterna lyckats på en viktig punkt i 
förändringarsbetet: de började i rätt ände. Förändringen av Moderaterna började med 
organisationens innehåll. Per Schlingmann (2013:40) påpekar i boken att organisationer i 
den situation som Moderaterna befann sig i är tvingade att genomgå verkliga förändringar, 
då det inte annars går att hävda att förändring skett. Samma resonemang återfinns även hos 
Nilsson, som menar att förändringarna måste börja i det politiska innehållet – de måste ha 
en rejäl botten. Detta överensstämmer helt med tankarna hos Stuart och Muzellec 
(2004:472–473), Aaker (2008:171) och Ind (2004:21), som alla är överens om att rebranding 
ses som ett tecken på något nytt, och det därför är av största vikt att organisationen också 
har genomgått en verklig förändring. Baker och Balmer (1997:381) anser att en enbart 
kosmetisk förändring oftast inte är lösningen på organisationers problem, och det hade det 
inte heller varit i fallet med Moderaterna.  

Resultaten tyder också på att det anses vara den förändrade politiken som hjälpte 
Moderaterna att vinna valet 2006, men att förändringarna av den visuella identiteten också 
bidrog – båda delarna var viktiga för att nå framgång. Pihlblad (2012:294) beskriver i sin 
bok att det krävs både innehåll och en tilltalande förpackning för att lyckas. Förändringen 
behövde ske på båda plan – Schlingmanns roll var att ge den nya politiken en förpackning 
som tilltalade väljarna (Schlingmann, 2013:115). De grafiska manualerna gör också tydligt 
att Moderaterna är medvetna om att budskapet måste paketeras på rätt sätt för att kunna 
övertyga väljarna. Såväl texter som intervjuer pekar på samma sak gällande effekten av 
valkampanjer och vikten av en stark visuell identitet: politiken är det som är viktigast för 
framgången, men att en god kommunikation kan bidra till resultatet, genom att paketera 
budskapet så det blir attraktivt. 

6.2.1 Identitetsskapandets roll hos Moderaterna 
Utifrån studiens resultat står det tydligt att en organisationsförändring är ett stort och 
påfrestande arbete – något som också poängteras av Wheeler (2006:154), som påpekar att 
en rebranding kräver ett gediget strategiarbete. Detta bekräftas av Per Schlingmann, som i 
sin bok framhåller att det kan vara svårt att förändra organisationer, och då i synnerhet 
politiska partier, då det kräver stor omställning och modigt ledarskap (Schlingmann, 
2012:39,66), då han precis som Olins (1990:182) är övertygad om att människor i allmänhet 
ogillar förändring. Även Nilsson betonar det känsliga i organisationsförändringar, men 
menar att förändringen måste vara omskakande för att den ska vara tillräcklig.  

Studiens visar vidare att Moderaterna skickligt använder strategier i arbetet med att 
förändra den visuella identiteten. Per Nilsson beskriver ett omfattande strategiskt arbete, 
men även Christian Heinig berättar att det ingår strategiska val även i det kreativa arbetet 
som byrån utför. Moderaternas arbete med kommunikation och den visuella identiteten 
innehåller strategiska val under hela arbetsprocessen. Detta går helt i linje med Aakers 
(2008:168) åsikt då han framhåller att strategin är hjärtat av hela organisationens varumärke 
och identitet. Även Press och Cooper (2003:45–46) är av samma åsikt och menar att design 
inte handlar om enbart färg och form, utan även om att hantera organisationens strategier. 
Detta förklaras av Larsson (2008:165) med att alla moment av planering av kommunikation 
innefattar strategiska val.  
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Christian Heinig betonar att Moderaternas kommunikation har väldigt många syften att 
ta hänsyn till i utformandet av kampanjerna. Målgruppen är stor inom politisk 
kommunikation och det medför extra många ställningstaganden och strategiska val, enligt 
Heinig. Moderaterna hanterar därför strategierna på samma sätt som förordas av Dahlqvist 
och Linde (2005:67), som menar att det bästa för organisationer är att tänka och agera 
parallellt för att på så vis alltid jobba strategiskt. 

6.2.2 Moderaternas vinster av en stark visuell identitet 
Ind (2004:17) menar att varumärkets viktigaste funktion är att underlätta för människor att 
välja – något som också bekräftas av denna studie av Moderaterna, där valmomentet 
framträder extra tydligt. Såväl textanalyser som intervjuer visar att en stark visuell identitet 
och valkampanjer anses vara viktiga för valresultatet. Anders Pihlblad menar i intervjun att 
valkampanjer består av så många delar att det inte går att bortse från att de har effekt på 
människor. Även Nilsson menar att Moderaternas uttryck spelar roll, då varje enskild röst 
är viktig för valresultatet.  

Studien visar dock att det anses vara svårt att mäta det direkta resultatet av 
kommunikationsinsatser, då de utgörs av många delar och målen inte alltid är ekonomiska. 
Detta överensstämmer med tankarna hos Dahlqvist och Linde (2005:160) som framhåller 
att kommunikationseffekter är komplexa fenomen som är svåra att mäta. Samma sak anser 
även Wheeler (2006:158) som uppmärksammar att det vid en förändring av den visuella 
identiteten finns många andra faktorer som inte går att isolera, och att det är därför svårt 
att urskilja vilken effekt som kommer av just den nya visuella identiteten. Moderaterna är 
en organisation med lång historia, och utgör ett tydligt exempel på Olins (1990:7) 
påstående om att organisationers identiteter byggs upp av allt fler faktorer ju äldre de är.  

6.3 Förändringen av Moderaternas visuella identitet 

Studien visar att Moderaterna arbetar med sin visuella identitet i enlighet med Bergströms 
(2012:51) och Olins (1990:145) rekommendation om att ha en levande och ständigt 
närvarande strategi. Vikten av att ha en gemensam riktning i organisationen är ett 
återkommande tema i resultatet av denna studie. Nilsson förklarar det med att Moderaterna 
noggrant bestämmer sin strategi ganska långt innan valet, och därefter ser till att hela tiden 
jobba enligt denna linje.  

Enhetlig kommunikation och kontinuerlig exponering är något som förespråkas av 
Alessandri (2001:173) och van den Bosch, de Jong & Elving, (2006:139). Detta synsätt 
återfinns i skapandet av Moderaternas visuella identitet – de grafiska manualerna antyder 
att Moderaterna lägger stor vikt både vid detaljer och helhetsintrycket av den visuella 
kommunikationen. Studien visar också att Moderaterna är medvetna om att förändringar av 
den visuella identiteten är kostsamma, något även belyses av Stuart och Muzellec 
(2004:478–479). Detta blir tydligt då Moderaterna i de grafiska manualerna redogör för att 
det i undantagsfall är tillåtet att använda äldre redan tryckt profilmaterial. Detta faktum 
stöds även av Anders Pihlblad som även han är medveten om att det är dyrt att uppdatera 
sin visuella identitet. 

6.3.1 Orsaken till Moderaternas förändrade visuella identitet 
Studiens resultat tyder, precis som Olins (1990:157) och Wheeler (2006:19) hävdar, på att 
organisationsförändringar bör påbörjas av ledningen. Initiativet till förändringar av 
Moderaternas visuella identitet kan komma både uppifrån och nerifrån, enligt resultatet, 
men den stora förändringen inför valet 2006 skedde enligt Pihlblad på initiativ från 
partitoppen.  
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En ändring av den visuella identiteten kommer, enligt Melewar, Hussey, & Srivoravilai 
(2005:380), ofta i samband med större identitetsförändringar. I Moderaternas fall 
förändrades den visuella identiteten som ett steg av en förändring av organisationens 
helhet, något som Stuart och Muzellec (2004:472) menar är en av de vanliga orsakerna till 
rebranding – organisationen hade ändrat riktning och var i behov av en nystart. Resultatet 
av studien säger att de stora förändringarna av Moderaternas visuella identitet grundar sig 
på det nederlag som blev resultatet i valet 2002. Många omskakande förändringar av 
organisationen och politiken ledde senare fram till en ny typ av kommunikation och det 
som vi idag känner som Nya Moderaterna. Något som, enligt Schlingmann, utmärker 
politiska partier är oviljan att förändras – han förklarar att partier ofta är djupt konservativa 
och speglar sig i sin egen historia (Schlingmann, 2013:39). Förändringar är dock 
nödvändiga (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:180) och i fallet med Moderaterna tycks 
partiet ha nått fram till den punkt där de flesta faktiskt insett att en förändring var 
nödvändig för partiets överlevnad. Moderaterna hade ett tydligt syfte med sin rebranding, 
vilket är viktigt enligt Koblanck (2003:190).  

Förändring är fortsatt centralt även för de Nya Moderaterna, som ständigt betonar 
vikten av förändring i sina grafiska manualer. Detta kan tolkas som att Moderaterna vill dra 
nytta av sitt förändringsarbete, och uttrycka att de är ett parti med energi och rörelse – ett 
parti som kan och vill förbättra Sverige. 

Utifrån studiens resultat går det att utläsa att förändring är ett tydligt inslag i arbetet 
med Moderaternas kommunikation och visuella identitet – de vill framstå som ett nytt, 
fräscht och framtidsinriktat parti med oavbruten rörelse och förnyelse. He (2009:616) 
menar att identiteten inte bara handlar om vad organisationen är utan också om vad den 
vill vara i framtiden och Moderaterna har på ett liknande sätt ett kontinuerligt fokus på 
framtiden och förbättring. Alla källor säger att Moderaternas förändring är ett ständigt 
pågående arbete. Nilsson berättar att förändring är nödvändigt för partiet att fortsätta att 
förändras för att kunna utvecklas som parti. Även övriga källor menar att det inte går att stå 
stilla i ett samhälle som hela tiden rör sig. Detta tyder på att partiet tillämpar en 
förändringsmodell som i grova drag liknar den Dahlqvist och Linde (2005:70) introducerar, 
som handlar om att med jämna mellanrum fråga sig vart varumärket befinner sig och hur 
det skulle behöva förändra sig.  

Samtidigt slår Moderaterna i sin grafiska manual fast att det också är viktigt med 
trygghet och stabilitet i partiets nya politik (Grafisk manual, 2010:5), vilket tyder på att 
partiet likt Olins (1990:182) anser att det ibland är bättre att vidareutveckla den visuella 
identiteten i stället för att byta ut den. Dessa tankar återfinns även hos Schmitt, Simonson 
& Marcus (1995:88) som menar att det är viktigt att utvärdera och eventuellt uppdatera den 
visuella identiteten med jämna mellanrum – det som Daly och Moloney (2004:35) 
benämner revision. Resultatet tyder också på att Moderaterna genom sitt kontinuerliga 
förändringsarbete, precis som Daly och Moloney (2004:35) hävdar, har kunnat ta vara på 
många möjligheter som annars hade passerat osedda. 

6.3.2 Skapandet av Moderaternas nya visuella identitet 
Utifrån studiens resultat står det klart att det var förändringarna av politiken som medförde 
behovet av förändring av den visuella identiteten och partiets kommunikation i sin helhet. 
Resultatet visar vidare att Per Schlingmann kom att spela en stor roll i Moderaternas 
förändringsarbete. Hans uppgift bestod av att hitta partiets essens och översätta den nya 
politiken till ett nytt visuellt formspråk. Studiens resultat tyder på att Per Schlingmann var 
skicklig i sin roll, och att han på ett framgångsrikt sätt lyckades sätta ord, färg och form på 
partiets nya politik – Schlingmann paketerade det nya budskapet så att det lyckades nå och 
tilltala många nya människor. 
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Resultatet tyder på att Olins (1990:159) enkla modell över identitetsförändringar följdes 
i grova drag – från analys, brief och strategi till implementering av färdig produkt. Olins 
(1990:7) klargör dock att varje organisation är unik, och att identiteten därför måste skapas 
utifrån de förutsättningar som råder – något som även kännetecknar arbetet med 
Moderaternas visuella identitet, då resultatet av denna studie visar att det finns många saker 
som måste tas med i beräkningen i arbetet med Moderaternas visuella identitet.  
Schlingmann betonar att det är viktigt att kunna se den egna verksamheten objektivt för att 
kunna se behoven av förnyelse. Detta stämmer väl överens med tankarna hos Miller, 
Merrilees och Yakimova (2013:13), Olins (1990:182) och Kotler, Armstrong och Parment 
(2013:57) som alla påtalar vikten av analys i början av en förändringsprocess – analys dels 
av organisationens egen verksamhet och dels av intressenternas tankar och önskemål. 

6.3.3 Implementeringen av Moderaternas nya visuella identitet 
Denna studie visar att implementeringen är en viktig fas i förändringen av en visuell 
identitet. Kotler, Armstrong och Parment (2013:258) förtydligar att en organisation inte 
kan lyckas att implementera en förändring förrän alla i organisationen ”lever varumärket”. 
Detta överensstämmer med Schlingmanns egen förändringsmodell, som utvecklades 
utifrån hans arbete med Moderatarena. Den bygger på att få alla inblandade i 
organisationen att förstå varför förändringarna genomförs. Även Gotsi och Andripoulos 
(2007:350), van Riel (1995:38) och van den Bosch, de Jong & Elvings (2006:140) delar 
dessa tankegångar. De beskriver att en av riskerna vid en organisationsförändring är att de 
anställda inte är helt omvandlade till den nya identiteten. De betonar vikten av att den 
visuella identiteten först bör implementeras internt först för att organisationen ska kunna 
skapa en enhetlig bild utåt.  

Nilsson berättar i intervjun att arbetet med Moderaternas identitet handlar om att 
analysera organisationens självbild och matcha den med den bild som väljarna uppfattar. 
Detta överensstämmer väl med Olins (1990:182) tankar då han menar att det behövs en 
tydlig bild av hur den aktuella identiteten ser ut och vad som behöver ändras för att kunna 
skapa en ny identitet. Analysmomentet blir därefter, enligt Olins (1990:182) fortsatt viktigt 
om det framkommer att en ny identitet behöver skapas. Noggranna förundersökningar kan 
reducera risker – något som Per Schlingmann tycks varit medveten om då han testat sina 
djärva idéer på fokusgrupper. När partiledningen letade efter ett sätt att synliggöra den nya 
politiken landande diskussionerna i uttrycket “Sveriges nya arbetarparti” (Schlingmann, 
2013:294). Schlingmann skapade en webbenkät där han lät utvalda människor bedöma 
olika idéer, eftersom han inte var helt säker på hur kampanjerna skulle fungera 
(Schlingmann, 2013:131).  

Resultatet av studien av Moderaterna visar att riskerna med en förändrad identitet inte 
ligger i vad som skapas, utan i hur det kommuniceras, implementeras och underhålls – 
Olins (1990:188) hävdar att detta som ligger bakom många misslyckade lanseringar, då 
organisationen inte förstår vikten av att följa upp förändringarna på rätt sätt. Mycket av 
Moderaternas förändring har kretsat kring kommunikation och ord – Moderaterna har varit 
duktiga på att sätta ord på sin nya politik. Moderaternas val av ord deklarerades offentligt, 
eftersom Schlingmann uppmuntrade diskussion kring ordvalen. Detta fick som effekt att 
partiet uppfattades som öppet och ärligt. Att Schlingmann valde att använda sig av ordet 
”förbättra” i stället för ”förändra”, tyder på att Moderaterna arbetade skickligt för att 
framgångsrikt kunna implementera förändringarna såväl internt som externt. Schlingmann 
beskriver själv ordens makt och möjligheter, och menar att det är med hjälp av ordet som 
man kan leda förändring (Schlingmann, 2013:155). Ordet fick också visa vägen genom hans 
tio ledord. På detta vis kunde organisationen utvecklas i rätt riktning (Schlingmann, 
2013:45–46). 
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Press och Cooper (2003:40) framhåller att dagens konkurrens gör att organisationer 
måste vara innovativa, vilket fallet med Moderaterna är ett tydligt exempel på. En bra 
slogan kan, enligt Stuart och Muzellec (2004:478), vara en stor fördel och Moderaterna 
hade mycket att vinna på att lansera sin nya slogan “Det nya arbetarpartiet”. Med denna 
slogan lyckades partiet uttrycka organisationens strategi och samtidigt också nå en ny 
position gentemot konkurrenterna – två punkter som förordas av Stuart och Muzellec 
(2004:478) när det kommer till skapande av nya slogans.  

Moderaternas lansering av de stora identitetsförändringarna under år 2006 utgör ett 
tydligt exempel på hur organisationer, enligt Olins (1990:189), kan dra nytta av den 
uppmärksamhet som uppstår för att nå ut ytterligare med sitt budskap. Studiens resultat 
tyder på att Moderaterna djärvt försökte positionera sig som “Det nya arbetarpartiet”, 
vilket tyder på att de på ett medvetet sätt använde provocerande metoder för att skapa 
extra uppmärksamhet. Partiets nya slogan gjorde att allas blickar att riktades mot partiet, 
och resultat antyder att Moderaterna tack vare detta fick en värdefull möjlighet att sända ut 
sitt nya budskap. Både Nilsson och Schlingmann (2013:125) är överens om att det går att 
vinna mycket positiv uppmärksamhet genom att ändra det visuella språket samtidigt som 
organisationen förändrar sitt budskap. Schlingmann menar att förändring och rörelse 
väcker människors intresse, vilket liknar Olins (1990:156) tankar om att en ny identitet 
tillkännager, symboliserar och hjälper till att genomföra förändring (Olins, 1990:156). 

6.3.4 Risktagandet kring Moderaternas identitetsförändring 
Daly och Moloney (2004:30) påtalar att rebranding är ett allvarligt beslut, som kan få stora 
konsekvenser om relationen till intressenterna rubbas. Denna typ av risktagande har varit 
den mest framträdande kring förändringen av Moderaternas visuella identitet, då partiet i 
den omfattande förändringen 2006 riskerade att förlora igenkänningen. Förlorad 
igenkänning sågs dock inte som något problem i fallet med Moderaterna, då organisationer, 
precis som Muzellec och Lambkin (2006:812) säger, ibland behöver distansera sig från sina 
tidigare negativa associationer. I Moderaternas fall handlade det om att komma bort från 
fördomarna om att de var ett överklassparti. 

Moderaterna har genomfört sin förändring utan att ramla i någon av de vanliga 
fallgroparna kring identitetsförändringar som Gotsi och Andripoulos (2007:350) räknar 
upp. Detta tyder på att partiet genomfört god planering och strategiskt arbete, då dessa 
faktorer hjälper till att förebygga missöden (Tench & Yeomans, 2009:175). Schlingmanns 
egen riskreduceringsmodell går ut på att upptäcka, prioritera och hantera riskerna, och visar 
på stor medvetenhet och aktivt arbete för att undvika misslyckanden. Olins (1990:78) 
menar att beslutsfattandet kring en identitetsförändring ska tas med ordentlig eftertanke – 
något som motsägs av Schlingmann (2013:141) som menar att det är nödvändigt att våga 
för att bli framgångsrik och få omvärldens uppmärksamhet. Denna taktik verkar även vara 
delvis anammad av Moderaternas nuvarande kommunikationschef, då Per Nilsson berättar 
att Moderaterna provar massvis av idéer, och att flertalet kampanjer lanseras i ett tidigt 
skede, för att senare utvärderas och därefter vidareutvecklas eller skrotas. 

Vid en stor förändring av den visuella identiteten finns risken att konkurrenterna 
anklagar organisationen för att enbart putsa på fasaden utan att göra något åt innehållet. 
Denna risk avfärdar dock Anders Pihlblad i fallet med Moderaterna då deras förändring av 
det politiska innehållet varit så pass tydlig. Pihlblad redogör vidare för att Moderaternas 
politik inte genomgått några större förändringar sedan år 2006, och samma sak gäller för 
den visuella identiteten enligt Christian Heinig. De förändringar av den visuella identiteten 
som skett under de senaste åren har varit mestadels kosmetiska. Detta är dock helt naturligt 
enligt den förändringsmodell som Daly och Moloney (2004:30) beskriver, där de menar att 
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förändring kan vara av olika grad, och att små revisioner av varumärket vanligen innefattar 
enbart ytliga förändringar.  

Olins (1990:182) tydliggör att intressenternas förväntningar om förändring är olika 
beroende på vilken bransch organisationen tillhör. Resultatet av denna studie tyder på att 
Moderaterna i dagsläget inte känner något behov av att genomgå ytterligare stora 
förändringar av den visuella identiteten, vilket skulle kunna tolkas som ett tecken på att 
politiska partier inte särskilt ofta förväntas genomgå stora förändringar.  
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7. SLUTSATS 
I detta avsnitt dras slutsatser utifrån analysen av det empiriska resultatet för att svara på de 
frågeställningar som studien bygger på.  
 
Studien klargör sambandet mellan budskapet och presentationen, och visar att båda delar är 
viktiga för Moderaterna. Studien anknyter till forskningen om visuella identiteter och 
organisationsförändringar, och ger tack vare fallet med Moderaterna, även ny kunskap om 
vad som utmärker arbetet med ett politiskt partis visuella identitet.  
 Resultaten av denna studie är inte generaliserbara i den meningen att de kan uttala sig 
om hur arbetet med en visuell identitet vanligen ser ut i organisationer, däremot visar 
resultatet på hur en typ av arbete med visuell identitet kan se ut. 

7.1 Arbetet med Moderaternas visuella identitet 

Denna studie visar att Moderaterna är en organisation som värderar god kommunikation, 
sitt varumärke och sin visuella identitet. Partiet jobbar mycket med att vårda och utveckla 
sin visuella identitet, även om de inte alltid har haft några stora ekonomiska medel att röra 
sig med. Studien visar att detta arbete med den visuella identiteten till stor del sker internt. 

Studiens resultat visar på några saker som särskilt kännetecknar politisk kommunikation 
– tillgänglighet och förståelse blir centralt då politiska partier har en stor och bred 
målgrupp. Det som är viktigt för Moderaternas visuella identitet är just igenkänning och 
tydlighet – kommunikationen ska tilltala alla typer av människor precis som Nya 
Moderaternas politik. Det står också klart att Moderaterna anser att det är viktigt att 
medvetet utforma kommunikationen på de olika delar som bygger upp en identitet. Studien 
tyder på att inga beslut angående färg och form grundas på enbart estetiska preferenser, 
utan att all visuell kommunikation är noga planerad. 

Studien visar också att analys och utvärdering är viktiga inslag i Moderaternas arbete 
med den visuella identiteten. Moderaterna försöker att hela tiden förändras och bli ett 
bättre parti, och arbetar därför med att analysera och förstå väljarnas tankar. 

7.2 Strategiarbetet kring Moderaternas visuella identitet 

Studien visar att Moderaterna skickligt har arbetat med strategier för att få alla inblandade 
parter att jobba i samma riktning och göra partiets kommunikation effektiv. Studien visar 
också att det ingår strategiska val genom hela Moderaternas arbetsprocess, från 
ledningsbeslut till själva skapandet av de visuella elementen, och att det anses förekomma 
extra många ställningstaganden inom just politisk kommunikation, då målgruppen är bred. 

Resultatet av denna studie visar vidare att Moderaterna hela tiden strävar efter att få 
den visuella identiteten att återspegla partiets politiska innehåll. Studien visar att politiken är 
det som anses vara viktigast för valresultatet, och att en förändringsprocess därför måste 
börja i det politiska innehållet. Studiens resultat påvisar dock att god kommunikation och 
en stark visuell identitet är viktigt för att partiet ska kunna nå ut med sitt budskap och 
tilltala väljarna – det var med andra ord nödvändigt att Moderaterna inför valet 2006 
förändrade både sitt politiska innehåll och den visuella presentationen av det.  

Moderaterna har mycket att vinna på att ha en stark visuell identitet, då den hjälper 
dem att synas och nå ut med sitt budskap till väljarna. Resultatet visar att det anses vara 
svårt att mäta vilka effekter som kommer av Moderarenas identitetsförändringar, men att 
den rimligen borde ha betydelse för valutgången, då varje enskild röst anses viktig för att 
partiet ska kunna vinna. Studien visar därmed att den visuella identiteten och varumärket är 
viktiga delar för att kunna konkurrera inom politiken. 
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7.3 Förändringen av Moderaternas visuella identitet 

Den revolutionerande förändringen av Moderaternas visuella identitet kom som en följd av 
att partiet inför valet 2006 förändrade sitt politiska budskap och då var i behov av en ny 
skepnad för att kunna signalera sin nystart. Moderaterna behövde paketeras om helt, och 
studien visar på att Moderaterna tjänade mycket på att de vågade göra en så pass drastisk 
förändring. 
Studien visar att organisationsförändringar och rebranding innebär ett omfattande och 
krävande arbete. Fallet med Moderaterna gör tydligt att det är många olika interna och 
externa faktorer som måste uppmärksammas och hanteras för att förändringsarbetet i 
slutändan ska bli lyckat. 

Resultatet visar också att det är mycket viktigt att kommunicera rätt för att kunna 
genomföra lyckade förändringar av den visuella identiteten eller andra delar av en 
organisation. Ordet har spelat en avgörande roll i Moderaternas förändringsprocess, och 
hjälpt till att underlätta förändringsarbetet både internt och externt. Den goda 
kommunikationen anses vara en av de faktorer som hjälpte Moderaterna att genomföra 
förändringen av organisationen framgångsrikt. 

Studien visar att Moderaterna ständigt försöker att förändras för att kunna fortsätta 
utveckla sin politik och därmed kunna visa för väljarna att de är ett parti med energi och 
ständig rörelse – ett parti som vill förbättra Sverige. Idag sker dock inga omvälvande 
förändringar av Moderaternas utseende, vilket av allt att döma beror på att det i dagsläget 
råder trygghet och stabilitet även i partiets politik. 
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8. DISKUSSION 
Detta avslutande kapitel innehåller författarnas egna reflektioner kring studiens slutsatser samt förslag på 
vidare forskning inom ämnet. 

8.1 Egna reflektioner 

Vårt metodval har inneburit problem med att få kontakt med de människor som faktiskt 
varit inblandade i arbetet med Moderaternas visuella identitet. Vi anser dock att våra 
resultat är av god kvalitet, då vi i slutändan, med hjälp av den ytterligare metoden, ändå 
kunde täcka in en stor del av Moderaternas arbetsprocess. 

En tydlig slutsats är att det inte enbart är kommersiella företag, utan även politiska 
partier, som behöver ta genomtänkta strategiska beslut kring utformningen av den visuella 
identiteten. Denna studie har fått oss författare att förstå vikten av att ta väl genomtänkta 
strategiska beslut angående organisationsförändringar, där vinsterna av förnyelse och energi 
noga vägs mot riskerna som kommer av förlorad stabilitet och trygghet. I fallet med 
Moderaterna verkar dock förnyelse vara viktigast – kanske är det så att politiska partier hela 
tiden måste sträva efter att bli bättre. Vi anser att Moderaternas nuvarande 
kommunikationschef Per Nilsson på ett bra vis sammanfattar Moderaternas 
förhållningssätt till förändring, när han under vår intervju med hjälp av det klassiskt 
politiskt citat förklarar att politik handlar om att hela tiden förbättra sig: 

Politik är som att cykla. När man slutar trampa så ramlar man. När vi slutar utveckla oss själva och 
vår politik, då kommer väljarna förmodligen att lämna oss. 

En annan tydlig slutsats, utifrån de intervjuades åsikter, är att Moderaternas visuella 
identitet är viktig för partiet. Vi menar att resultatet av denna studie tyder på att Strömbäck, 
Grandien och Falasca (2013:50) och Vigsø (2004:213) delvis har rätt när de menar att 
politiken och de politiska företrädarna är det viktiga för valresultatet och att 
valkampanjerna därmed inte har någon större övertygande effekt. Studien visar att det 
anses vara den förändrade politiken som ledde till Moderaternas valseger år 2006, men att 
en stark visuell identitet fortfarande är betydelsefullt, då varje röst är viktig eftersom dagens 
val är väldigt jämna. Vi som utfört denna studie är väl medvetna om att valkampanjer och 
ett politiskt partis visuella identitet till viss del är skilda saker, men vi menar ändå att denna 
studie kan tillföra något till debatten om valkampanjernas effekt på valresultatet. Studien 
visar att både budskapet och presentationen av detta anses vara viktigt för att kunna vinna 
ett val – ett bra budskap är inte värt något utan god kommunikation som tilltalar 
mottagaren, på samma sätt som en tilltalande förpackning inte är något att komma med om 
den saknar innehåll. Detta resonemang återknyter, inte helt oväntat, till den journalist vi 
citerat i inledningen till detta arbete, som menar att de politiska partierna numer är 
medvetna om att hur de talar är minst lika viktigt som vad de har att säga (Smajic, 2006-08-
25). 

Hur Moderaterna kommer att utveckla sin politik och sin visuella identitet i framtiden 
kan vi inte uttala oss om, men utifrån resultatet av denna studie kan vi konstatera att valet 
år 2014 åtminstone till viss del kommer att avgöras av hur väl Moderaterna och de 
konkurrerande politiska partierna lyckas med att paketera sitt budskap.  

Många av slutsatserna var väntade men en liten sak som får oss att höja på ögonbrynen 
är att Moderaterna i den grafiska manualen inför valet 2014 nämner att det i undantagsfall 
är tillåtet att använda material med den gamla visuella identiteten. Det är visserligen dyrt att 
byta ut den visuella identiteten, men Moderaterna skulle troligen tjäna på ett mer 
konsekvent och seriöst uttryck. Det är nu hela åtta år sedan den stora förändringen av 
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Moderaternas visuella identitet, så det borde rimligen vara dags att byta ut allt det gamla en 
gång för alla. 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Då forskningen kring visuella identiteter vanligen rör kommersiella företag anser vi att 
forskning kring politiska partiers visuella identitet skulle tillföra ny kunskap. Detta skulle 
exempelvis kunna ske genom studier av arbetsprocessen hos fler politiska partier, eller 
genom att jämföra hur arbetet med den visuella identiteten skiljer sig mellan politiska 
partier och andra typer av organisationer. 

Utifrån våra slutsatser skulle det också vara intressant att undersöka Moderaternas 
förändring av den visuella identiteten ur mottagarens perspektiv, exempelvis genom 
fokusgrupper eller enkäter, och på så vis erhålla kunskap om huruvida Nya Moderaterna 
faktiskt når ut med den bild de vill förmedla. 
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BILAGA 1. UTDRAG UR MODERATERNAS GRAFISKA MANUAL 2014 
Nedan visas exempel på element ur Moderaternas visuella identitet. Utdraget kommer från 
den lathund som finns längst bak i Grafisk handledning för nya Moderaterna, valåret 2014. 
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BILAGA 2. FRÅGEMANUAL KVALITATIV TEXTANALYS 

 
1. Arbetet med Moderaternas visuella identitet 
Här undersöks vilka intressen som styr arbetet med Moderaternas visuella identitet, vad som kännetecknar 
Moderaternas visuella identitet samt hur det praktiska arbetet runt utformningen av den visuella 
identiteten organiseras. 

 
1.1 Vilka arbetar med Moderaternas visuella identitet? 
Instruktioner till fråga 1.1: Här försöker vi ringa in vilka interna och externa parter som 
arbetar med Moderaternas visuella identitet. 
 
1.2 Vad vill Moderaterna uttrycka i sin visuella identitet? 

Instruktioner till fråga 1.2: I denna fråga söker vi efter det budskap som Moderaterna vill 
förmedla genom sina val av färg och form. 
 
1.3 Vad är viktigt i Moderaternas visuella identitet? 

Instruktioner till fråga 1.3: Här försöker vi kartlägga de element som utgör viktiga delar av 
Moderaternas visuella identitet, för att hitta de delar som är bärande utseendemässigt och 
budskapsmässigt.  
 
1.4 Vilka fördelar ser Moderaterna/författaren med en stark visuell identitet? 

Instruktioner till fråga 1.4: Här undersöker vi vilka ekonomiska och icke-ekonomiska 
vinster som Moderaterna kan få av att ha en stark visuell identitet.  
 
1.5 Vilken betydelse har den visuella identiteten för valutgången? 

Instruktioner till fråga 1.5: I denna fråga undersöker vi Moderaternas/författarens syn på 
sambandet mellan partiets visuella identitet och valresultatet. 
 
1.6 Hur påverkas arbetet med den visuella identiteten av att Moderaterna ingår i Alliansen? 

Instruktioner till fråga 1.6: Här försöker vi se om arbetet med Moderaternas visuella 
identitet, i valet av budskap, presentationen av detta eller på annat sätt, påverkas av att 
partiet ingår i Alliansen. 

 
2. Strategiarbetet kring Moderaternas visuella identitet: 
Här undersöker vi hur Moderaternas strategiska arbete organiseras samt hur Moderaterna arbetar 
strategiskt under förändringsprocesser. 

 
2.1 Hur arbetar Moderaterna strategiskt med den visuella identiteten? 

Instruktioner till fråga 2.1: I denna fråga försöker vi kartlägga Moderaternas strategiska 
arbetssätt och se hur strategiarbetet organiseras. 

 
2.2 I vilka steg i förändringen av den visuella identiteten tänker Moderaterna strategiskt? 

Instruktioner till fråga 2.2: Här söker vi efter indikatorer på att det ingår strategiska val i de 
olika delarna av arbetsprocessen kring Moderaternas förändring av den visuella identiteten.  
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2.3 Hur jobbar Moderaterna med övergripande kommunikationsstrategier? 
Instruktioner till fråga 2.3: I denna fråga undersöker vi hur Moderaterna arbetar med 
övergripande kommunikationsstrategier, för att sedan kunna se om dessa återfinns även i 
arbetet med den visuella identiteten. 
 

3. Förändringen av Moderaternas visuella identitet: 
Här söker vi efter vilka val som gjorts under Moderaternas förändring av den visuella identiteten, vilka 
risker och fördelar som varit aktuella i Moderaternas förändring av varumärket, samt hur själva 
förändringsprocessen sett ut. 

 
3.1 Hur har Moderaterna förändrat sin visuella identitet under 2000-talet? 

Instruktioner till fråga 3.1: Här försöker vi kartlägga hur Moderaternas hur förändringar av 
den visuella identiteten har sett ut under 2000-talet, med huvudfokus på 
rebrandingprocessen inför valet 2006. 
 
3.2 Av vilken anledning har Moderaterna valt att förändra den visuella identiteten? 
Instruktioner till fråga 3.2: I denna fråga söker vi efter de bakomliggande orsakersom fått 
Moderaterna att ta beslut om att ändra den visuella identiteten. 

 
3.3 Hur gör Moderaterna för att återspegla förändringarna i partiet? 

Instruktioner till fråga 3.3: Här undersöker vi om Moderaterna har något särskilt 
tillvägagångssätt för att skapa en nya visuell identitet som effektivt återspeglar 
organisationens budskap.  

 
3.4 Hur är förändring av den visuella identiteten kopplat till framgång? 
Instruktioner till fråga 3.4: I denna fråga försöker vi utifrån fallet med Moderaterna att hitta 
argument för att förändring av en visuell identitet kan leda till framgång.  

 
3.5 Hur går förändringar av Moderaternas visuella identitet till?  

Instruktioner till fråga 3.5: I denna fråga försöker vi hitta initiativet till förändringar hos 
Moderaternas visuella identitet, samt hur processen sedan ser ut innan förändringarna blir 
tydliga för omvärlden. 

 
3.6 Hur är det att förändra den visuella identiteten när organisationen har funnits så länge? 

Instruktioner till fråga 3.6: Här letar vi efter aspekter som kännetecknar 
förändringsprocessen hos väletablerade organisationer, som precis som Moderaterna har 
lång historisk bakgrund. 

 
3.7 Vilka risker ser Moderaterna/författaren med att förändra den visuella identiteten? 

Instruktioner till fråga 3.7: Här försöker vi se om det funnits några särskilda risker som 
varit aktuella i fallet med Moderaternas förändring av den visuella identiteten. 
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BILAGA 3. INTERVJUMANUAL 
 
Före intervjun 

 Förklara intervjuns syfte och upplägg. 
 Förfrågan om att spela in intervjun. 
 Fråga om respondenten har några frågor innan intervjun sätter igång? 
 Informera om att respondenten kan ställa frågor när som helst under intervjun.   

 
Inledande frågor 

 Namn: 
 Titel:  
 Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden: 
 Position under arbetet med att förändra Moderaternas visuella identitet: 

 
Berätta om arbetet med Moderaternas visuella identitet! 

 Vilka arbetar med Moderaternas visuella identitet? 
 Vad vill Moderaterna uttrycka i sin visuella identitet? 
 Vad är viktigt i Moderaternas visuella identitet? 
 Vilka fördelar ser du med en stark visuell identitet? 
 Hur påverkas arbetet med den visuella identiteten av att Moderaterna ingår i 

Alliansen? 
 En professor på Mittuniversitetet har tillsammans med två andra skrivit en artikel 

där de kommer fram till att valkampanjer inte har någon betydelse för valutgången. 
Hur ser du på detta? 

 
Berätta om strategiarbetet kring Moderaternas visuella identitet! 

 Hur arbetar Moderaterna strategiskt med sin visuella identitet? 
 I vilka steg i förändringen av den visuella identiteten ingår det strategiskt arbete? 
 Hur jobbar Moderaterna med övergripande kommunikationsstrategier? 

 
Berätta om förändringen av Moderaternas visuella identitet! 

 Hur har Moderaterna förändrat sin visuella identitet under 2000-talet? 
 Av vilken anledning har Moderaterna valt att förändra den visuella identiteten? 
 Hur gör Moderaterna för att återspegla förändringarna i partiet? 
 Hur är förändring av den visuella identiteten kopplat till framgång? 
 Hur går förändringar av Moderaternas visuella identitet till? Beskriv processen! 

o Varifrån kommer initiativet till en förändring av Moderaternas visuella 
identitet? 

o Hur ser processen ut innan omvärlden ser förändringen? 
 Hur är det att förändra den visuella identiteten när organisationen har funnits så 

länge? 
 Vilka risker ser du med att förändra den visuella identiteten? 

 
Avslutande frågor 

 Fråga om respondenten har någonting att tillägga. 
 Fråga om det är möjligt att kontakta respondenten i efterhand vid eventuella 

oklarheter eller följdfrågor. 
 


