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Abstract  

Mode i politiken - ett omskrivet ämne i media. Det sträcker sig från Mona Sahlins 

väska till Carl Bildts camouflagekavaj. På   liknande sätt blev Nya Moderaternas 

"klädkod" föremål för debatt. Men hur viktiga är politikernas klädsel? Enligt teorin 

finns det en tendens till att den politiska journalistiken alltmer trivialiserar och 

skandaliserar politiken. Politiken medialiseras och estetiseras. Mot denna bakgrund var 

mitt syfte att undersöka modets betydelse och funktion. Min ambition var att studera 

vilka olika faktorer som avgör modets relevans i politiken. Kvalitativa intervjuer 

genomfördes med tre aktörer verksamma inom politiken respektive medierna. 

Resultaten visade att det finns sex aspekter som är betydelsefulla faktorer som 

förklarar modets betydelse och funktion; 1) mode kommunicerar och påverkar; 2) 

mode kan skapa efterfrågan; 2) mode anses vara genusrelaterat; 3) mode anses kunna 

uttrycka identitet; 4) politikernas klädsel har nyhetsvärde som ibland kan skada deras 

trovärdighet; 5) mode i politiken anses inte ha en avgörande betydelse vad gäller 

väljarpåverkan; 6) det har skett en kontinuerlig utveckling och förändring under de 

senaste årtiondena där mode fått en allt större betydelse. 
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Hänvisning om PDF-filen läses på datorn:

Länkar i brödtexten, som till exempel (www.svd.se), innehåller, för 

läsvänlighetens skull, den fullständiga URL-adressen och leder vid klick 

omedelbart till den önskade internetsidan. Det vill säga "www.svd.se" 

leder till exempel till en sida som egentligen har adressen 

"http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/".
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1. Inledning

Mediemakt. Modemakt. Politisk Makt - tre olika typer av makt som alla har en sorts 

kontrollfunktion. Tre makttyper som styr och organiserar - dels med större effekter, dels med 

mindre effekter, dels mer subtilt, dels mer påfallande. "Modemakt" i denna begreppstrio får inte 

underskattas, då det i sin betydelse som kommunikations- och "iscensättningsredskap" handlar om 

ett samspel mellan de tre begreppen. Alltför länge har mode inte tagits på allvar som ett 

undersökningsvärt ämne i den akademiska världen utan betraktats som mindre värdefullt, eftersom 

det ansågs sakna intellektuella karaktäristiska (Kawamura 2007:25-26).

 I den mediala iscensättningen av en politikers karaktär och identitet genom så kallade 

spinndoktorer - det vill säga medie-, image- och politiska rådgivare samt ansvariga för all PR-

verksamhet – är mode ett gestaltningsverktyg i skapelsen av auktoritet och förtroende (Ellwanger 

2002:109).  Enligt sociologen Herbert Spencer uppfyller modet en social kontrollfunktion som 

bidrar till att mode ibland kan få negativa effekter, till exempel när samhälleliga klädnormer 

överskrids eller när klädseln i sitt sammanhang uppfattas som olämplig och tycks sända ut fel 

budskap (Crane 2000:173; Spencer i Purdy 2004:332). Politikernas klädsel kan i dessa fall bli 

föremål för skandaler och inte sällan leda till åtminstone debatt i medierna. Exempel på en sådan 

utveckling är Fredrik Reinfeldts uppmärksammade uppträdande i T-shirt  på den röda mattan under 

sitt statsbesök i Kina 2008 (www.aftonbladet.se) och Mona Sahlins handväska som i början av 2010 

blev föremål för debatt på grund av sitt pris och märke (www.expressen.se).

 I detta sammanhang blir sociologen John B. Thompsons teorier om den skandaliserade 

politiken relevanta. Thompson menar att ett ökat antal skandaler hänger bland annat ihop med en 

förändrad journalistisk kultur, som mer och mer ägnar sig åt sensationsjournalistik, och med den 

medialiserade offentligheten, som alltmer kräver transparens och synlighet (Thompson 2000:115). 

1.1. Syfte 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur viktig klädseln anses vara som ett politiskt instrument för att 

påverka väljare. Utifrån olika intervjuer med både politiker, konsulter och journalister ska klädselns 

betydelse samt funktion och relevans analyseras.
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1.2. Material och avgränsning

Materialet består av tre intervjuer med olika aktörer inom den politiska journalistiken, i den 

politikrelaterade PR-branschen och i själva politiken. Vid urvalet av informanter användes Larssons 

beskrivning att  informanterna vid kvalitativa intervjuer ska vara en "ändamålsenlig grupp 

intervjupersoner som ingår i det fenomen man vill studera" (Larsson i Ekström & Larsson 2000:56; 

Østbye et al. 2004:102).

1.3. Bakgrund 

Medier är en skenbart tacksam analytiker av politikernas klädsel. Ofta förekommer till exempel 

halv-allvarligt menade tv-inslag av mer underhållande karaktär, där modebloggare, 

modejournalister eller stylister ska bedöma politikernas klädsel. Ebba von Sydow, före detta 

chefredaktör för Veckorevyn.com och nuvarande innehållsansvarig för SVT:s bevakning av H.K.H. 

kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop, granskade till exempel i tv-programmet 

CARIN 21:30 i september 2005 bland annat politikerna Maud Olofsons, Fredrik Reinfeldts och 

Mona Sahlins yttre framträdande för att "dela ut  ett stilpris" till de olika visade politikerna (http://

blogg.svt.se/). Av liknande karaktär var ett inslag i juni 2009 när EU-parlamentskandidaterna Zaida 

Catalan och Fredrik Malm under sändningen av TV4:s Nyhetsmorgon stylades om av stylisten 

Helene Falk (http://www.tv4play.se/).

 Klädselns funktionella och performativa roll tematiserades även i artikeln "2010 blir det  första 

svenska modevalet" författad av Johan Wirfält, redaktör på den webbaserade modeportalen Rodeo, 

som publicerades i Expressen (2010-01-20). Tre månader efter artikelns publicering tematiserades i 

mediasammanhang det moderata samlingspartiets, de Nya moderaternas, "klädkod" från 2006. I det 

partiinterna dokumentet beskrivs hur deras partimedlemmar skulle klä sig vid fotografering för 

valkampsaffischer och liknande (http://jonkoping.moderat.se/). SVT:s Rapport intervjuade i detta 

sammanhang moderaternas partisekreterare Per Schlingmann (http://svtplay.se/). På  samma sätt 

intervjuades även Johan Wirfält i SVT:s Gomorron Sverige (http://svtplay.se/) för att kommentera 

Nya moderaternas "klädkod" och dess eventuella bakomliggande syfte. Enligt moderaternas 

kommunikationschef Pär Henriksson var partiets riktlinjer för kläder i personbilder redan 2006 

föremål för debatt i någon av de svenska kvällstidningarna.

 En månad senare, i april 2010, ägnade radiosändningen P3 Kultur ett program med titeln 

"P3 Kultur vårstädar i maktens garderober" åt de två ämnena politik och mode 
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(http://sverigesradio.se/). Bland gästerna i panelen befann sig ledarskribenterna Katrine Kielos (Af-

tonbladet) och Sanna Rayman (Svenska Dagbladet).

 Ett tematiskt liknande fokus har även Nordiska museets utställning "Modemakt - 300 år av 

kläder" (http://www.nordiskamuseet.se) som öppnades i februari 2010. I samband härmed intervju-

ades politikern Lars Lejonborgs stylist, Camilla Thulin, i ett  inslag av SVT:s Gomorron Sverige 

kring frågan hur stor effekt kläder kan ha i det sociala livet i allmänhet men även bland annat i poli-

tiken och näringslivet (http://svtplay.se/; Greider & Hedvall 2008:41).

1.4. Tidigare forskning

Vad gäller teorier kring modets betydelse i politiken har det enligt min kännedom inte skrivits 

särskilt mycket. Enligt Dirk Gindt, högskolelektor i modevetenskap vid Stockholms universitet, 

existerar ingen litteratur som exakt handlar om politiker och deras mode (se Appendix). Under 2002 

visades emellertid en utställning med titeln "Kleider machen Politik" ("Kläder gör politik") på 

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte i nordtyska Oldenburg. I detta sammanhang 

publicerades även en bok om utställningen med samma titel (Kataloge des Landesmuseums 

Oldenburg, 2002).

På ett mer allmänt plan har media- och politikforskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck publicerat 

ett  flertal böcker och texter som handlar om politisk kommunikation och mediernas roll i det 

ömsesidiga samspelet mellan politiken och medierna, däribland Valfeber och nyhetsfrossa: politisk 

kommunikation i valrörelsen 2002 (2003) samt Communicating Politics: Political Communication 

in the Nordic Countries (2008). Dessutom har Strömbäck publicerat en del artiklar och 

konferensbidrag där han beskriver just relationen mellan politik och media (Shaping Politics: 

Mediatization and Media Interventionism, 2009; Four Phases of Mediatization: An Analysis of the 

Mediatization of Politics, 2008). Av deras publiceringar använder jag mig i min studie framför allt 

av deras bok Medierna och demokratin (2004).

1.5. Frågeställning

Huvudfrågeställningen fokuserar på mode och kläder - tillsammans med politikernas yttre 

framträdande i allmänhet - som ett av politikens gestaltnings- och maktinstrument. 

Forskningsfrågan lyder:
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• Hur relevant anser informanterna att  politikernas klädsel är för medial- och politisk 

framgång?

• Vilka funktioner och vilken betydelse anser informanterna att klädseln har för medial- och 

politisk framgång?

1.6. Teoretisk ram

Centralt för förståelsen är Nord och Strömbäcks verk Medierna och demokratin (2004) som 

utförligt belyser samspelet mellan medierna och politiken och dess historia. Boken kartlägger 

valjournalistikens mekanismer, mediernas sätt att agera och hur politiken förhåller sig till det och 

vice versa.

 Av betydelse är också sociologen John B. Thompsons bok Political scandal: power and 

visibility in the media age (2000) på grund av dess problematisering av ett allt större visuellt fokus i 

samhället och den ständiga mediala övervakningen av politiker. Thompsons teorier om skandalen 

kompletteras av sociologen Karl Otto Hondrichs redogörelser i Enthüllung und Entrüstung: eine 

Phänomenologie des politischen Skandals (2002) som också ägnar sig åt den politiska skandalen 

som ett samhälleligt fenomen.

 Moritz Ballensiefens doktorsavhandling Bilder machen Sieger - Sieger machen Bilder. Die 

Funktion von Pressefotos im Bundestagswahlkampf 2005 (2009) är viktig i samband med 

utvecklingen av en teoretisk förförståelse, då boken ger flera illustrerande exempel och analyser 

från verkligheten om hur bilder och symboler har makt att  påverka. Dessutom får läsaren en bra 

överblick över redan existerande medieforskning om politisk kommunikation och symboliken i 

politiken. 

 Av tematiskt  liknande karaktär är publiceringen Politik als Marke: Politikvermittlung 

zwischen Kommunikation und Inszenierung (2006), som ägnar sig åt en diskussion om politikens 

personifiering, medialisering samt den ökade blandningen av underhållande och informerande 

nyheter. I boken, som har publicerats av politologerna Axel Balzer, Marvin Geilich och Shamim 

Rafat, problematiseras även politikens trovärdighet i förhållande till dessa utvecklingar samt frågan 

om en eventuell förlust av substans inom politiken.

 Politikvetaren Ulrich Sarcinellis publiceringar Symbolische Politik. Zur Bedeutung symbo-

lischen Handelns in der Wahlkampfkommunikation der Bundesrepublik Deutschland (1987) samt 

Politische Kommunikation in Deutschland. Zur Politikvermittlung im demokratischen System 
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(2005) är viktiga, eftersom båda böckerna innehåller något grundläggande kommunikationsteore-

tiskt perspektiv vad gäller politisk representation och legitimation via symboler i det medierade 

samhället.

 Betydelsefull är också professorn i kulturhistoria vid Oldenburgs universitet  Karen 

Ellwangers bok Kleider machen Politik: zur Repräsentation von Nationalstaat und Politik durch 

Kleidung in Europa vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (2002), som kartlägger modets historia inom 

det politiska fältet.

1.6.1. Viktiga begrepp

För en bättre förståelse är det  fyra områden som ska belysas mer i detalj. För det första beskrivs 

politikens medialisering och den allt större betydelsen av konsulter och PR-strateger. Därefter 

belyses politikens estetisering och i detta sammanhang modets roll som uttryck för identitet, 

grupptillhörighet och som budskapsbärare. Som det tredje området behandlas politikens 

trivialisierng i media och mediernas benägenhet för personifiering och sensationsjournalistik. 

Slutligen belyses politikens skandalisering samt orsakerna till skandalernas uppkomst och 

överlevnad liksom deras karaktäristiska egenskaper.

1.6.1.1. Politikens medialisering

Eftersom medierna i vårt dagliga liv har en central och viktig plats i både det kulturella och 

offentliga livet  blir de viktiga som en sorts spridningskanal för politikerns budskap (Nord & 

Strömbäck 2004:11, 72). Politikerns relation till massmedierna har förändrats genom åren: medan 

radio och dagstidningar på sent 1950-tal hade en mycket starkare betydelse för politikerna och deras 

kommunikation, har numera TV:n vuxit i betydelse (Ibid.:11). Således har medierna som en del i 

den politiska kommunikationen en maktposition (Ibid.:15). Det är via medierna och journalistiken 

som politikerna når de flesta av sina väljare, något som har lett till att "modern politik är medierad 

politik" (Ibid.:267).

 För att  en politiker ska nå ut med sina budskap via medierna tvingas hon eller han att anpassa 

sig efter dessa och deras sätt att fungera, något som kallas för "Politikens medialisering" (Ibid.:

15-16). Denna medialisering medför bland annat att politikens form och presentation - således även 

klädseln och det yttre framträdandet - vid sidan av form, tempo, rytm och urval anpassas i syfte att 

få så stor och positiv medial uppmärksamhet som möjligt (Ibid.:16).
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 Hur denna anpassning ska ske bestäms numera allt oftare med hjälp  av så  kallade 

spinndoktorer, som tar hand om hanteringen av medier och opinionsbildning (Falkheimer i Nord & 

Strömbäck 2004:153-154). Med ursprung i 1960-talets US-amerikanska valkampanjer, och senare 

även i Storbritannien på 80- och 90-talet, spred sig mediastrategernas metoder och taktiker i början 

av 1990-talet även till både den svenska och tyska politiken (Ellwanger 2002:109-111; Falkheimer i 

Nord & Strömbäck 2004:153). Kampanjkonsulternas verksamhet har professionaliserats genom 

åren och deras betydelse sägs vara stor (Ibid.:153).

 Mode är ett av de kommunikationsstrategiska områden som konsulter sysslar med. Ett  av 

exemplen på hur mediestrategerna har påverkat en politikers mode är Folkpartiets Lars Leijonborg, 

som 2002 bytte till brun manchesterkostym på PR-konsulternas inrådan, eller den republikanska 

kandidaten till posten som vicepresident i valet 2008, Sarah Palin, som, enligt mediauppgifter, 

spenderade ett sjusiffrigt belopp på sina kläder i samband med valkampanjen (Falkheimer i Nord & 

Strömbäck 2004:153-154; "Palin fick ny miljongarderob", Aftonbladet, 22 oktober 2008; "Till 

spenderbyxornas försvar", Dagens Industri, 27 november 2009).

1.6.1.2. Politikens estetisering

Med hänvisning till nazismens uppkomst i Tyskland samt fascismens uppkomst i Italien efter 1914 

använder sig sociologen Håkan Thörn av Walter Benjamins term "Politikens estetisering" (Thörn 

1997:219). Termen relaterar till den ökade betydelsen av visuella symboler, ritualer och förenklade 

retoriska figurer inom politiken. Den är snarlik med begreppen visualisering och emotionalisering 

och kritiserar en politik som bedöms utifrån sin "vackerhet" i stället för utifrån dess effekter (Ibid.:

220; Wilson 2003:204). Benjamin utvecklade sin teori kring politikens estetisering i samband med 

massmediernas uppkomst och fotografiets och filmens stora genombrott i början på 1900-talet 

(Thörn 1997:223). I denna visuellt inriktade politik kan även mode räknas in som en del av den 

politiska visualiseringen (Ibid.).

 Ursprunget till bildskapandet  är dock något äldre. Boktryckarkonsten och uppkomsten av 

andra medier gjorde det möjligt redan för monarker som Louis XIV av Frankrike och Philip IV av 

Spanien att inte bara publicera nya lagändringar eller andra dekret utan även sprida konstruerade 

bilder av sig själva runt om i landet (Thompson 2000:38).

Mode har i det sammanhanget betydelse, då det innebär något mer än den rent textila produkten 

som klär oss och våra kroppar. Mode och kläder är en budskapsbärande del av den nonverbala 
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kommunikationen, där också koppspråket, närmare bestämt gester och mimik, ingår (Ellwanger 

2002:7). Mode - till skillnad från de fysiska klädesplaggen - handlar om de osynliga komponenter 

som innefattas i klädseln, det handlar om föreställningar och inbillning (Kawamura 2007:20).

 I sitt  kommunikativa budskap kan mode vara tecken på status och samhällsställning (Ibid.:17, 

18, 20, 24). Det kan också vara verktyg för att visa tillhörighet till vissa grupper och samtidigt 

avgränsning till andra grupper, något som den tyske sociologen Georg Simmel ansåg vara modets 

två centrala egenskaper (Simmel 1957[1904]:544). Utifrån sociologen Herbert Spencers teorier 

uppfyller modet även en social kontrollfunktion, jämförbar med en sorts regering eller en form av 

politisk regulation, som på ett symboliskt sätt manifesterar relationerna mellan socialt överlägsna 

och socialt underlägsna (Spencer i Purdy 2004:332) .

Mode kan dessutom vara politiskt, åtminstone kan det vara uttryck för politiska åsikter, tillhörighet 

till politiska rörelser eller partier. Några av de tydligaste exemplen kan hittas i den franska 

revolutionen där ett starkt politiserat mode rådde. Mode blev då föremål för ett flertal debatter och 

bestämmelser (Ellwanger 2002:111). Till exempel hade Sans-Culotterna en starkt  politiserad 

klädsel som även var deras namn: "Utan kortbyxor" (Hunt 2004[1984]:75-81). På ett liknande sätt 

hade männen efter efter juli 1792 tvingats till att bära den trikolora kokarden för att markera sin 

politiska tillhörighet (Ibid.:59).

 Även kungahusen använde sig i sina porträtt av den klädda kroppen som en central 

referensram för föreställningar om politiska handlingar fram till 17- och 1800-talet (Ellwanger 

2002:110). Även i Tyskland var kläderna starkt  politiserade på 1840- och 1850-talet, då klädseln 

skulle vara uttryck för konservativt tänkande och politisk tillförlitlighet. I de fall då klädkoderna 

förnekades, var det som en uppenbar och tydlig protest samt ett öppet stöd för opposition (Ibid.:7; 

Fuchs i Purdy 2004:321). Under den nationalsocialistiska tiden i Tyskland grundades även ett  eget 

modeinstitut i Frankfurt, där kläder ritades och utvecklades för att framhäva den "ariska 

väsensarten" i "artegna" kläder (Ellwanger 2004:93-94). Den italienska motsvarigheten, grundad av 

den fascistiske ledaren Benito Mussolini, hade sitt kontor i Turin (Paulicelli 2004:20-21).

 Klädesmässiga tecken var således inte bara metaforer utan även medel för att framställa 

politiska föreställningar och göra folk medvetna om dessa; "politiska slagfält" (Hunt 2004[1984]:

59-60). 
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I det politiska livet i dag finns dessa tydliga budskap i kläderna inte längre kvar, budskapen har 

blivit något mer subtila och även syftet  med kläderna har kanske förändrats något. Kläder i dagens 

politik är ett sätt att visa sin status, sin livsstil och individualitet (Ellwanger 2002:119-120). På 

samma sätt uttrycks yrkesmässig kompetens och kunskap  samt kreativitet och andra politiska 

dygder, det vill säga selektions-, innovations- och beslutsförmåga (Ibid.:119).

 Så kallad "powerdressing", som bland annat politikerna Bill Clinton och Tony Blair använde 

sig av, visar inte direkt på partipolitisk tillhörighet utan dess avsikt är att politikern ska verka 

förtroendeingivande och skapa auktoritet (Ibid.:119). Det är inte kokarderna som utgör budskapet 

utan fokus läggs på klädernas silhuetter, tyger, färgkombinationer och kragarnas form (Ibid.:

119-120). Samtidigt koordinerar media- och stilrådgivare gester, mimik och kläder för att politikern 

ska framstå som flexibel, öppen andra människors åsikter (Ibid.:119).

 Mode är på så sätt alltså också något performativt, inte naturligt, utan något artificiellt som 

hjälper till att skapa och även manipulera köns- och grupptillhörigheter samt identiteter i allmänhet 

(Vinken 2005:4, 18-19).

I samband med sina teorier kring den "symboliska politiken", kartlägger politikvetaren Ulrich 

Sarcinelli huruvida klädernas symboliska betydelse - och förstås symboler i allmänhet - kan vara till 

nytta i politiska sammanhang (Sarcinelli 2005:132). Enligt Sarcinelli kan symbolisk politik - i 

vilken även kläder ingår - tjäna till 1) skapandet av uppmärksamhet och nyhetsvärde som avviker 

från den dagliga informationsrutinen samt 2) minskningen av politisk komplexitet  till ett allmänt 

mer förståeligt sätt. Informationen förmedlas då symboliskt och engagemang eller beslutsamhet kan 

även suggereras fram. Dessutom kan symbolisk politik, enligt Sarcinelli, vara av nytta när det gäller 

att  med hjälp av strategiskt skapade bilder, 3) dominera ett ämne eller en debatt, något som är en 

fördel då bilderna ofta sitter kvar på näthinnan. Som ytterligare en funktion hos den symboliska 

politiken nämner Sarcinelli att den 4) till vissa delar kan vara starkare än argument och förstånd när 

den i stället spelar på emotioner och på så sätt lyckas skapa nya tankebanor och utrymme för 

förhandling och beslut (Sarcinelli 2005:132) .

1.6.1.3. Politikens trivialisering

Gestaltas politiken som skandaler, så faller denna typ av journalistik även under genrebegreppet 

"Sensationsjournalistik", skvaller eller kvällstidningsjournalistik och utmärker sig genom 

överdrifter, spekulationer och fokus på  underhållning och det  triviala (Ghersetti i Nord & 
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Strömbäck 2004:241). Ofta handlar sensationsjournalistiken om normativa avvikelser från lagar och 

normer och som sedan blir nyhet respektive skandal (Johansson i Nord & Strömbäck 2004:226). 

 Ett av karaktärsdragen i denna sorts "ytliga journalistik" kan dessutom vara fokus 

på  politikern som person i stället för på politikern som representant för ett parti med dess 

värderingar och mål (Nord & Strömbäck 2004:275). 

 Beteckningen för denna fokusering på politikern som person - men likaså på individer i 

allmänhet - är, i enlighet med Gudmund Hernes definition av vilka medialiseringstekninker som 

fångar publikens intresse och uppmärksamhet, "personifiering" (Johansson i Nord & Strömbäck 

2004:228-230). Personifiering kan också betyda att den mediala rapporteringen kring en politikers 

kärleksaffärer överstiger rapporteringen kring hans politiska agerande (Ghersetti i Nord & 

Strömbäck 2004:258).

 Personifiering är således en teknik som lyfter fram individen, som möjliggör identifikation 

bland publiken och en förenklad framställning av komplexa strukturer eller problem, såsom till 

exempel när regeringens beslut framställs som statsminister Fredrik Reinfeldts beslut (Johansson 

och Ghersetti i Nord & Strömbäck 2004:230, 257).

Mediaforskarna Madeleine Kleberg och Kristina Widestedt hänvisar till att det i samband med 

politikens skandalisering och trivialisering finns tydliga skillnader vad gäller framställningen av 

kvinnor och män i mediasammanhang (Kleberg & Widestedt i Hvitfelt  & Karvonen 2002:86-87). 

Kleberg och Widestedt beskriver hur mediaframställningen kontinuerligt degraderar kvinnliga 

politiker och kränker dem som privatpersoner (Ibid.:90-92).

 I deras text  refereras också till media- och kommunikationsvetarna Karen Ross och Liesbet 

van Zoonens forskning. Ross och Zoonen beskriver, utifrån olika samtal med brittiska 

riksdagsledamöter, hur kvinnliga politiker anser att mediabevakningen av deras yttre framträdande - 

utseende, familjeliv, modekänsla - är större än av deras manliga kollegor (Ross & Sreberny  i 

Zoonen & Sreberny-Mohammadi 2000:86-87). På grund av mediernas benägenhet att framställa 

kvinnor som sexuella objekt, blev kläder ett medvetet val och en medveten strategi hos kvinnorna 

för att bli uppfattade som "seriösa" politiker (Ibid.:87).

 Kvinnorna anser att de får större medial uppmärksamhet i fråga om sitt yttre, oavsett hur 

"dåligt" klädda männen är. Att koppla en kvinnlig politikers kunskap och förmåga att utföra jobbet 

till hennes yttre framträdande är något som förargar kvinnliga riksdagsledamöter (Ibid.:87; Kleberg 

& Widestedt i Hvitfelt & Karvonen 2002:91). Att fokusera på kvinnornas yttre framträdande och 
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även på graden av kvinnlighet anses vara en trivialiseringsmekanism (Barker-Plummer i Zoonen & 

Sreberny-Mohammadi 2000:142).

1.6.1.4. Politikens skandalisering

Politiken kan, som beskrivits i det föregående avsnittet, gestaltas som skandaler, något som kräver 

en närmare förklaring av vad som kännetecknar skandaler i politiken (Nord & Strömbäck 

2004:277). Skandaler har blivit en allt vanligare, återkommande omskriven företeelse i 

nyhetsrapporteringen. Till viss del kan detta förklaras med att  den offentliga sfärens deltagare har 

blivit allt  mer synliga och nåbara (Ibid.; Thompson 2000:6-10). Mediaforskarna Madeleine Kleberg 

och Kristina Widestedt  använder begreppet "Ledare i blåsväder" för att beskriva fenomenet 

(Kleberg & Widestedt i Hvitfelt & Karvonen 2002:86-87).

Möjligheten att dra en gräns mellan det privata och det offentliga har i dagens medierade samhälle 

kontinuerligt minskat (Thompson 2000:6). Att som offentlig person, särskilt som politiker, hamna i 

en skandal och i offentlighetens fokus är ett permanent hot (Ibid.).

 Skandalers påverkan och inflytande på demokratin får inte underskattas. Snabbare och delvis 

mer effektfullt än val kan politiska skandaler i sin kontrollfunktion leda till en regerings fall och på 

så sätt till ett  abrupt maktskifte. Skandaler är tecken på politikens bräcklighet och bevis på maktens 

(temporära) ändlighet (Ibid.:6-7). Ur ett sociologiskt  perspektiv är skandaler en konflikt mellan 

moraler, normer eller värden (Hondrich 2002:20; Thompson 2000:13-14). Skandaler kan betraktas 

som en symbios av avslöjande och fördöljande (Hondrich 2002:41). Ofta handlar det om ett felsteg, 

gjort av några få, som offentliggörs och som sedan förenar många i den kollektiva upprördheten 

(Ibid.:16).

 Sociologerna Karl Otto Hondrich och John B. Thompson beskriver skandalhändelsen som 

bestående av tre delar; 1) dåligt uppförande respektive tjänstefel av högt uppsatta personer eller 

institutioner, 2) kungörelse av felbeteendet samt 3) i stort sett allmänt delad upprördhet över 

händelsen (Hondrich 2002:40-41; Thompson 2000:24).

Skandaler - i motsats till vanliga straffbrott som kan begås av alla individer i samhället - har en 

säregenskap; det handlar om en sorts elitöverträdelser mot moral och rätt, just på grund av de 

drabbade individernas höga sociala ställning (Hondrich 2002:25; Thompson 2000:16). Deras 
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sociala ställning medför att allmänheten förväntar sig en föredömlig iakttagelse av sociala normer 

och anser att dessa individer har ett speciellt ansvar (Hondrich 2002:25). 

 Just "medierade skandaler" har den egenskapen att de sprider sig snabbt och okontrollerbart 

över stora distanser (Thompson 2000:40). Bredvid de klassiska kommunikationsmedierna som 

dagstidningar, magasin och stridskrifter har dagens elektroniska medier - allt från radio och TV till 

internet med videoplattformar som Youtube - gjort det möjligt för alla att delta i de senaste 

händelserna.

 Vad gäller hanteringen av skandaler i medierna ser Kleberg och Widestedt även här 

genusskillnader. De konstaterar att :

den skandaliserade kvinnan "asvlöjas" som typiskt och oförbätterligt kvinnlig - det  vill säga slav 
under privatsfären och dess trassliga härvor av sexualitet, familjeliv och barnavård - petas från sin 
post (av en överordnad man) och ersätts (kanske) av en annan man. Den så kallade Mona Sahlin-
affären är ett tydligt exempel på detta mönster: genom att  göra privata inköp (blöjor och Toblerone) 
med tjänstekortet "bevisade" Sahlin sin (och alla kvinnors?) olämplighet att innehava ansvarsfyllda 
offentliga poster.

Att skandalisera politiken, något som "skvallerpressen" gör med flit, härrör från kommersiella 

intressen. Sensationsjournalistiken och skandaliseringens framgång kan bland annat förklaras med 

mediernas urvalsprinciper som styrs av deras ekonomiska mål och publikmål (Håkansson i Nord & 

Strömbäck 2004:199; Ghersetti i Nord & Strömbäck 2004:249, 261). Samtidigt hänger denna 

utveckling ihop med vad Ghersetti kallar "journalistikens ändrade villkor" (Ibid.:243). Med det 

menar Ghersetti mediernas nya ekonomiska betingelser som formas efter en alltmer 

kommersialiserad, likriktad, globaliserad och avreglerad mediamarknad, där ökad konkurrens leder 

till att nyheten förblir en försäljningsvara eller en produkt som snarare ska tjäna till 

vinstmaximering än till publicistiska eller demokratiska ideal (Ibid.:243, 246-247, 261-262). 

 Skandaler har blivit  en lönsam affär då det  finns en slags egen medial marknad för 

avslöjandet (Hondrich 2002:11; Thompson 2000:32). Sociologen Hondrich pratar om en sorts utbud 

av avslöjandet och ett utbud av upprördhet (Hondrich 2002:44); det är efterfrågan på omoral som 

bestämmer om något är tillräckligt "skandalmoget" (Ibid.:45). Ju större betydelse och relevans de 

skadade och sårade värdena har, desto högre är graden av upprördhet (Ibid.:63).
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1.7. Metod

För att skaffa mig kunskap om forskningsfrågan valde jag den kvalitativa forskningsintervjun som 

metod (Kvale & Brinkmann 2009:17-18). För att redovisa resultaten valde jag en diskursiv analys-

modell i enlighet med bland annat Kvale och Brinkmanns redogörelser om diskurs och den teoretis-

ka analysen av intervjuer (Ibid.:243-245, 251-253).

 

1.7.1. Kvalitativa intervjuer

Halvstrukturerade personliga samtal med tre informanter genomfördes. Samtalen anpassades efter 

informantens kunskapsområde och varierade i tid från trettio minuter till en timme. Vid ett tillfälle 

fördes samtalet i form av en telefonintervju (Kvale & Brinkmann 2009:165). Helst önskades bara ha 

genomfört personliga samtal men på grund av att informanten inte hade tid att  komma till ett 

personligt möte var detta inte möjligt. Antalet informanter i intervjustudier ligger kring 15 +/-10 

(Ibid.:130). Trots det låga antalet informanter, försökte jag skapa en viss bredd och variation i 

intervjumaterialet utifrån informanternas olika professionella bakgrund i syfte att erhålla ”tillräcklig 

mättnad” (Larsson i Ekström & Larsson 2000:58).

 Anledningen till att  valet av halvstrukturerade samtal var att  en öppen och mångfacetterad 

diskussion kring forskningsfrågan eftersträvades. I den kvalitativa forskningsintervjun sker ett 

utbyte av åsikter, och kunskap ska produceras i samspelet mellan intervjuaren och informanten 

(Kvale & Brinkmann 2009:17-18). När jag utvecklade min teoretiska förståelse av 

forskningsområdet och under insamlingen av så kallad "ämneskunskap" (Kvale & Brinkmann 

2009:122; Larsson i Ekström & Larsson 2000:68-69) blev jag medveten om de olika, många olika 

orsaker när man ska försöka besvara forskningsfrågan. Således verkade den halvstrukturerade 

intervjuformen mest lämplig för att  kunna belysa fenomenets många sidor på bästa möjliga sätt 

(Kvale & Brinkmann 2009:32). Den kvalitativa intervjun kan leda till nya intressanta frågor som 

inte har fått  belysts tidigare. Möjligheten att få nyanserade beskrivningar från informanterna via 

denna typ av intervju ansågs vara värdefull (Ibid.:45-46). 

 En del av de genomförda intervjuerna kommer eventuellt att kunna betraktas som "intervjuer 

med eliter", då informanterna kan anses vara ledare respektive experter med en viss maktposition 

(Ibid.:163). 

 För att bättre kunna koncentrera mig på själva samtalet  och på intervjuns förlopp och för att 

dokumentera samtalen använde jag en ljudbandspelare under två av samtalen. Vid analysen 
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möjliggörs på det  sätt en ordagrann transkribering i form av citat med alla informanternas 

väsentliga uttalanden och informationer. Samtidigt går rösten, intonationen och andningen förlorad 

vid transkriberingen, vilket för med sig att utskrifterna är "utarmade, avkontextualiserade 

återgivningar av levande intervjusamtal" (Kvale & Brinkmann 2009:194-195; Moberg i Ekström & 

Larsson 2000:231). Dessutom kan en bandspelare ha en viss (negativ) påverkan på informantens 

beteende, språk och sätt att uttrycka sig (Ibid.:230).

 I en av intervjuerna var en inspelning inte möjlig, eftersom informanten inte gav tillstånd 

därtill och hänvisade till att han aldrig har tillåtit  sådant (Moberg i Ekström & Larsson 2000:230). 

Dessutom krävdes att denna intervju veriferades ("auktorisering") i efterhand, något som är en 

vanlig journalistisk sedvänja i åtminstone den tyska pressen (Preger 2004:119). Nackdelen med 

denna metod är att  spontana åsikter och avslöjanden blir mer eller mindre omöjliga, något som jag 

själv fick erfara då informanten i efterhand krävde tre olika, starkt redigerade, alltmer nedkorta 

versioner (Ibid.:119-120). Dessutom var det frustrerande att  ständigt söka informanten som i början 

inte visade sig acceptera transkriberingarna (Larsson i Ekström & Larsson 2000:58).

 Under intervjun använde jag mig av intervjuguiden med möjliga frågor och viktiga ämnen 

som skulle behandlas (Kvale & Brinkmann 2009:146).

1.7.2. Diskursanalysen

Diskursanalysen försöker kartlägga helheten av sammanhängande utsagor, begrepp eller – som i 

denna uppsats - informanternas uttalanden. I denna analys undersöks till exempel den moraliska, 

religiösa eller vetenskapliga diskurs som råder i ett samhälle. Diskursen har sin grund i kopplingen 

mellan pratet, sociala praktiker och ideologi (Kvale & Brinkmann 2009:243-245; Kroon i Ekström 

& Larsson 2000:166). Diskursen - ett sätt att prata om ett ämne - blir ett regelsystem som 

legitimerar kunskaper. Enligt psykologen Parkers version av diskursteori försöker diskursanalysen 

ta reda på hur dessa ideologier och meningar skapas och på vilket sätt de fungerar i praktiken 

(Kvale & Brinkmann 2009:244; Parker 2005:88).

I det praktiska genomförandet bestämdes således att intervjuanalysen skulle ha "fokus på 

mening" (Kvale & Brinkmann 2009:237). För att hitta de mest relevanta utsagorna strukturerades 

informanternas uttalanden systematiskt, dels utifrån de överordnade frågeställningarna men också 

utifrån de teoretiska perspektiven (Østbye et al. 2004:125). Med hjälp  av kodade meningsbärande 

enheter (”meningsenheterna”) samlade jag tematiskt liknande utsagor och försökte urskilja mönster 
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eller återkommande uttalanden (Larsson i Ekström & Larsson 2000:66; Kvale & Brinkmann 

2009:217). Inspirerad av teorin om meningskoncentrering samlade jag de meningsbärande 

enheterna för att  utveckla en uppfattning om den huvudsakliga innebörden i informantens 

uttalanden (Kvale & Brinkmann 2009:221-223). Jag genomförde ingen systematisk kvantitativ 

beskrivning i form av en kategorisering (Ibid.:219). Någon statistisk generalisering av 

informanternas uttalanden kunde givetvis inte ges och göras (Larsson i Ekström & Larsson 

2000:72). Uttalandena jämfördes med de olika teoretiska perspektiven och tolkades utifrån dessa för 

att  sammankoppla teorin med undersökningen respektive med informanternas uttalanden (Ibid.:66). 

Inga kvantitativa studier ingick i analysen (Ibid.:67).

1.7.3. Urval av informanterna

Det beslutades att  informanterna skulle vara verksamma som aktörer inom antingen politiken, 

journalistiken eller konsultbranschen. Således handlar det om ett  teoretiskt  urval men också ett 

typurval, då informanterna skulle representera var sitt område respektive sin yrkesgrupp (Larsson i 

Ekström & Larsson 2000:57).

 Således bestod informanterna av en politiker, en journalist  samt en partibunden 

kommunikationsstrateg. Urvalsstrategin för varje enskild informant var ett bekvämlighetsurval, 

eftersom det var svårt att få informanter som ställde upp för en intervju (Ibid.:58). 

1.7.4. Önskvärda informanter

En intressant informant hade säkerligen journalisten Magdalena Ribbing varit med sin mångsidiga 

bakgrund. Hon har varit politisk reporter på Dagens Nyheter i trettio år och skriver numera som stil- 

och folkvettsexpert på Dagens Nyheter. Tyvärr hade Ribbing "inga synpunkter" på ämnet och 

ställde därför inte upp för en intervju.

 På samma sätt hade politikern Mona Sahlin kunnat vara en spännande informant som på olika 

sätt varit föremål för debatt kring sina kläder. En mailförfrågan hos Sahlins presschef Anna Helsén 

blev tyvärr obesvarad.

  Förfrågningar hos politikern och företagaren Ebba Lindsö samt hos politikern och PR-

konsulten Johan Jakobsson på Kreab Gavin Anderson förblev också obesvarade. Båda hade varit 

intressanta informanter, eftersom de på olika sätt har varit föremål för samhällsdebatter i media - 
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Jakobsson bland annat i samband med den så kallade spionaffären i den svenska valrörelsen 2006 

och Lindsö när hon avsattes från VD-posten i Svenskt Näringsliv år 2005.

 Feministen och före detta politikern Gudrun Schyman kunde inte heller ställa up, då hon för 

tillfället var fullt upptagen med andra uppdrag (se Appendix). Den före detta infrastrukturministern 

Ulrica Messing var, enligt hennes tidigare pressekreterare Johan Hasslow, mycket upptagen 

på grund av sitt nya uppdrag som styrelseordförande på Astrid Lindgrens Värld och kunde inte 

ställa upp för en intervju.

 Detsamma gällde för politikern Birgitta Ohlsson som inte heller hade tid att  ställa upp  för en 

intervju (se Appendix).

1.7.5. Presentation av informanterna

Jag har intervjuat journalisten Barbro Hedvall, den före detta tyska politikern Hans-Dietrich 

Genscher samt Pär Henriksson som är kommunikationschef på partiet Nya moderaterna. En 

utförligare presentation av informanterna finns i Appendix.

2.  Undersökningen

Det empiriska materialet bygger på  personliga samtal och en telefonintervju med ett  antal 

informanter med kunskap  inom sina respektive områden. Transkriptionen av intervjuerna (se 

Appendix) visar vilka frågor som har ställts till varje informant.

Analysen av materialet ledde till att ett  antal nyckelområden kunde identifieras. De olika 

uttalandena kodades och sorterades efter vissa nyckelord (t.ex. "autenticitet"). Sedan analyserades 

områdena vart  och ett för sig, vilka illustreras med citat nedan (Kvale & Brinkmann 2009:210, 

217-221). 

 Sammanfattningsvis fanns det sju områden som dominerade samtalen och som återkom i de 

olika intervjuerna. Dessa områden utgör huvudresultatet. Dessutom genomfördes en sorts 

"meningstolkning", där strukturer och relationer i uttalandena kartlades med hjälp av bakgrunds- 

och teorimässiga förklaringar (Ibid.:223).
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2.1. Mode som språk

Genscher tycker att modets betydelse i politiken inte är alltför stor och ser mode som en form av 

hövlighet för att visa respekt för varandra. Sålunda har mode en både kommunikativ, socialt 

kontrollerande och normativ funktion, något som Spencer och Ellwanger förklarar i sina 

modeteoretiska teorier (Ellwanger 2002:7; Spencer i Purdy 2004:332).

 Henriksson, som i stort sett delar denna uppfattning, anser att "kläder i sig" inte är viktiga 

men att de bidrar till helhetsbilden av hur partiet  (kan) uppfattas. Henrikssons uppfattning stämmer 

med Lynn Hunts teori om modet som ett medel för att framställa politiska föreställningar och göra 

betraktaren uppmärksam på dessa (Hunt 2004[1984]:59-60).

 Henrikssons uppfattning stöds av kommunikationsvetaren Frank Brettschneider. Brettschnei-

der anser att en politikers "image" – dvs. den förenklade föreställning som breda grupper har om en 

politiker och som inkluderar personliga kännetecken som utseende, ålder, härkomst eller privat be-

teende - intar en central roll i väljarens orientering, men att dess påverkan samtidigt överskattas när 

det gäller hur väljaren beslutar sig för att  rösta. Både i USA och i Tyskland värderas egenskaper så-

som kompetens, trovärdighet, handlingskraft och förmåga att leda fortfarande som högt, något som 

inte har förändrats sedan 70-talet (Brettschneider i Balzer et al. 2006:110). Enligt Brettschneider 

sker inga röstbeslut utan ett  visst mått av inflytande från politikerns politiska ståndpunkter, dennes 

innehållsliga föreställningar och förmåga att realisera dem (Ibid.:110).

Hedvall anser att modets betydelse väger tungt på  grund av dess kommunikativa karaktär och 

mediernas starka visuella särprägel. Enligt henne utgör modet, vid sidan av ordet, hälften av 

politikerns budskap. Hedvall förklarar:

Och de där intrycken, de lagras ju i huvudet. Och när det sedan blir valrörelse, när det  blir ren politik, 
finns ju de här synintrycken kvar. När jag lyssnar på vad en politiker säger, så har jag allt det där med 
mig i bakhuvudet. 

Denna uppfattning delas av Sarcinelli, som betonar bildernas makt att  stanna "kvar i 

huvudena" (Sarcinelli 2005:132).

 En av dagens europeiska politiker som stöder Hedvalls uppfattnig är den före detta tyska 

justitieministern och företagsjuristen Brigitte Zypries. Zypries anser att uppträdande, utseende och 

språk är faktorer som i dagens mediala bevakning av politiker får större uppmärksamhet än på 90-
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talet och därigenom blir en del av komponenterna i en politikers mediaduglighet och således även i 

hans eller hennes politiska framgång (Zypries i Balzer et al. 2006:93).

 Att mode har relevans i det professionaliserade skapandet av politiker i dagens medierade 

samhälle bekräftas av ett uttalande som den dåvarande brittiska premiärministern Margaret 

Thatcher gjorde 1981 i en intervju där hennes påfallande klädstil, hennes frisyr samt hennes make-

up uppmärksammades. Thatcher förklarade hennes klädstil med att man måste tänka på hur det 

kommer att se ut i svart-vitt på framsidan i tidningen The Sun samt hur det kommer att se ut i TV-

nyheterna (Sussman 2005:152-153).

 

2.1.1. Att bli känd

Hedvall tycker att modets kommunikativa funktion och den mediala rapporteringen av och 

reaktionen på mode blir viktiga vid etableringen av nya politiker i riksdagen. Som ett exempel på 

sådana nyetableringar av politiker och ett ökat medialt intresse nämner hon Göran Perssons olika 

regeringsombildningar och hans olika kabinett. Hedvall förklarar:

Jag tror först och främst när du ska lansera dig som en ny politiker, alltså du är lite okänd, men sen 
blir du plötsligt kanske vald till vice ordförande i ett parti eller ordförande i ett parti, eller du får en 
ministerpost, du får plötsligt  en uppgift  som gör att du i princip ska bli känd för alla väljare. Och det 
finns en stor nyfikenhet - vem är den här damen, vem är den här herren, vad står du för? och då 
betyder ju det intryck du gör, den här första presentationen, väldigt mycket.

Hedvalls uppfattning om ett ökat modefokus vid nyetableringar av politiker bekräftas i ett av 

Genschers konstateranden. Genscher beskriver hur en diskussion om klädseln fick utrymme i den 

samhälleliga debatten i Tyskland på 1980-talet i samband med uppkomsten av partiet Bündnis 90/

Die Grünen, den tyska motsvarigheten till det svenska miljöpartiet, och dess intåg i den tyska 

riksdagen 1983.

 Enligt Hedvall kan modet ge en möjlighet att förmedla en bild av en politiker i förväg och 

vara en slags kommunikatör, något som stödjer Ellwangers och modevetaren Yunia Kawamuras 

teorier om mode som ett nonverbalt kommunikationsmedel (Ellwanger 2002:7-9; Kawamura 

2007:20-23).
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2.1.2. Att visa förändring

Enligt Henriksson blir modets kommunikativa potential i politiska sammanhang viktig som uttryck 

för förändring. I sin förklaring till varför de Nya moderaterna bestämde sig för att lansera sin 

"klädkod" - respektive riktlinjen "Personbilder" - säger Henriksson att detta hängde ihop med att 

partiet efter riksdagsvalet i september 2006 hade fått "väldigt många nya medlemmar" och "många 

nya kandidater". 

 Hedvall håller med om att medlemsstrukturen i partiet förändrats och att denna förändring 

också skulle synas och även har synts i partimedlemmarnas klädsel: 

Och det är naturligtvis delvis en medveten omkostymering, men framförallt speglar det ju att 
moderata politiker är en annan sorts människor. Det  är inte som för tio, femton år sedan, det var ju 
ofta någon, antingen en högre tjänsteman, inköpsman på något större företag, det kunde vara rektorn 
på skolan, det  kunde vara tandläkaren, [...] en etablerad person som var aktiv och företrädde 
moderaterna. Men i dag är det  en större spridning åldersmässigt och det är lite fler, [...] som är så där 
unga, relativt  unga egenföretagare, jobbar i PR-branschen. Det  är mycket  större spridning på vad 
moderatpolitiker sysslar med och vad de har för bakgrund. Och det syns också i deras stil.

Henriksson ville alltså kommunicera att partiet hade förändrats. Därmed bekräftar Henriksson 

sociologen René Koenigs teori om att mode utmärker sig just genom nyhet och förändring och kan 

även framställa och representera dessa egenskaper (Koenig 1973:76). Numera anser Henriksson att 

detta inte längre är lika viktigt, eftersom Nya Moderaterna "har passerat det  stadiet". Att 

Henriksson medvetet väljer att  symboliskt förmedla förändringen via klädseln är något som enligt 

Sarcinellis teori skulle räknas till den andra kategorin om reduktion av politisk komplexitet och om 

skapande av nya tankesätt med hjälp av symbolisk politik (Sarcinelli 2005:132).

2.2. Mode som påverkansfaktor

Både Genscher, Henriksson och Hedvall håller med om att mode och uppträdandet i allmänhet har 

ett  visst inflytande på valresultat och popularitet. Härmed delar de tre informanterna Brettschneiders 

teori om politikerns image som påverkar - men som inte avgör - hela beslutsfattandet om att rösta 

på en viss politiker (Brettschneider i Balzer et al. 2006:110).

 Hedvall tillägger att inflytandet sker på ett subtilt  plan och att väljaren inte medvetet upplever 

påverkan. Genscher antar att modets negativa effekter kan vara större än de positiva, något som 

också bekräftas av sociologen Diana Crane med hänvisning till 1980-talets politiskt  konservativa 

kretsar i Frankrike, där bristande iakttagande av klädkoderna kunde bli föremål för skandal (Crane 
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2000:173). Klädselns normativa karaktär kan således bli föremål för debatt  och även skandal 

(Hondrich 2002:16).

 Hedvalls antagande om det yttre framträdandets subtila inflytande i politiska sammanhang 

och Genschers påstående om modets potentiellt  negativa effekter får stöd i en studie av 1960-talets 

amerikanska TV-debatt  mellan presidentkandidaterna John F. Kennedy  och Richard Nixon 

(Ballensiefen 2009:267-268).

 Före debatten ansågs Nixon vara favorit och han förväntades kunna vinna valet. Innan valet 

drabbades Nixon av ett flertal sjukhusvistelser och var därför något blek i ansiktet och uppfattades 

fortfarande som sjuklig. Dessutom var han dåligt rakad under debatten. Både Nixon och Kennedy 

avstod från att  använda sig av smink. Under debatten svettades Nixon starkt och svettpärlor syntes 

på hans panna. Då och då svek Nixons röst och han uppfattades som nervös. Kennedy  däremot 

verkade avslappnad och utvilad. Han tittade rakt in i kameran medan Nixon fokuserade på Kennedy 

och försökte övertyga denne med argument. I efterhand ansågs Nixon av experter som segare 

medan befolkningen tyckte tvärtom (Ibid.).

 I ovannämnda studie fick en utvald testgrupp se debatten på TV, medan en annan utvald 

testgrupp  lyssnade på debatten på radio. Strax efter debatten genomfördes individuella intervjuer 

med gruppdeltagarna om deras intryck. Gruppen som hade sett debatten via TV ansåg att Kennedy 

var vinnare på  grund av hans suveräna uppträdande. Radiogruppen såg Nixon som debattens 

vinnare på grund av hans argument (Ibid.).

2.2.1. Förändringar med tiden

Till skillnad från Hedvall, anser Genscher inte att  modets betydelse har vuxit. Benjamins teori om 

politikens estetisering, med rötter i början på 1900-talet, och om hur det visuella som en allt större 

påverkansfaktor stöds således inte av Genscher (Thörn 1997:219-223). Hedvall förklarar modets 

större betydelse med politikerns växande antal uppträdanden i olika, inte direkt politiska, 

sammanhang av mer underhållande karaktär, där bilder och synintryck får stor betydelse. Ett av 

exemplen hon nämner är politikernas uppträdande i barnprogram, något som Göran Persson gjorde i 

syfte att höja sitt  anseende sin popularitet (Falkheimer och Ghersetti i Nord & Strömbäck 2004:154, 

258). 

 Henriksson och Hedvall anser att TV-mediet har bidragit till en förändring av modets 

betydelse, något som stödjer Nord och Strömbäcks teori om den "medierade politiken" (Nord & 

Strömbäck 2004:15). Korta TV-inslag som till exempel visar Fredrik Reinfeldt på officiella EU-
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möten, iklädd kostym och slips, förhindrar, enligt  Henriksson, möjligheten att visa Reinfeldt som 

person. Just  därför blir klädseln desto viktigare vid mindre formella tillfällen eller på 

partisammanträden, där han inte anses vara tvungen att vara klädd i kostym och kan vara klädd i 

"jeans och skjorta" och för att kunna visa sig som person och minska distansen till väljaren.

 Det gäller alltså att bestämma bilden om hur Reinfeldt  presenteras och ska uppfattas, något 

som Sarcinelli räknar som en del av den symboliska politiken (Sarcinelli 2005:132). Att vilja visa 

Reinfeldt som person kan tolkas som en konsekvens av den "medierade politiken", där politiken 

anpassar sig till mediernas villkor och deras medialiseringstekniker. Personifieringen ökar, som 

bekant, publikens intresse, väcker dess uppmärksamhet och främjar medierna i slutändan 

(Johansson i Nord & Strömbäck 2004:228-230). Samtidigt kan den även gynna själva partiet, då 

personifieringen möjliggör identifikation bland publiken, något som syftar till att vara till Reinfeldts 

fördel (Ibid.:230, 257). 

2.2. Mode som marknadsföringsverktyg

Enligt Hedvall kan mode också vara ett  viktigt redskap för en politiker för att väcka folkets intresse 

och uppmärksamhet. Hedvall anser att ett  stilbyte som det Lars Lejonborg gjorde 2002 är ett 

strategiskt bra drag som även kan ha en positiv effekt på valresultatet samt på politisk framgång i 

allmänhet. 

 Hedvalls uppfattning kan appliceras på Sarcinellis teori om att bilder och symboler ibland kan 

lyckas med att  ta upp nya tänkesätt och förändra hur en politiker uppfattas men att de också kan 

syfta till att skapa uppmärksamhet och nyhetsvärde (Sarcinelli 2005:132).

 Den tyska valkampanjstrategen Coordt von Mannstein betraktar klädseln i det  sammanhanget 

som ett av de klassiska reklamstrategiska marknadsföringsverktygen för att skapa ett  varumärke och 

efterfrågan på det. Vid sidan av politikerns kompetens, seriositet  eller auktoritet blir mjukare 

faktorer såsom sympati, humor, espri och yttre framträdande alltmer framträdande och viktiga (von 

Mannstein i Balzer et al. 2006:121). Klädsmässigt karakteristiska kännetecken såsom till exempel 

den röda halsduken, skinnjackan eller Genschers gula tröja, kan i dessa sammanhang ha "stödjande 

karaktär" för att öka intresset för politikern (Ibid.:121). Genscher förklarar dock att  tröjan existerade 

redan innan den blev hans markanta kännetecken.

 Samtidigt kan denna klädsmässiga anpassning anses som en utveckling vars rötter ligger i den 

medierade politiken där både politiken och den politiska kommunikationen anpassas efter 

mediernas spelregler och villkor (Nord & Strömbäck 2004:16).
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2.3. Mode som kvinnosak

Hedvall konstaterar att det finns skillnader i rapporteringen om kvinnornas och männens klädsel. 

Enligt Hedvall handlar det  om en orättvis rapportering om kvinnor i media som bara omhuldar 

könsstereotypa fördomar. Hon kommenterar ”väskdebatten” runt Mona Sahlins på följande sätt:

Den där väskdebatten, den [...] var så ledsamt fördomsfull. Därför att  väskor är en accessoar som 
kvinnor bär, och så blir det stor uppståndelse kring att  Mona Sahlin har en vacker hallonröd väska! 
Men accessoarer som män har [...] blir aldrig lika heta. Och jag tycker att  man kan försöka vara lite 
återhållsam här. Det där är ju så typiska könsstereotyper för att kvinnors utgifter för kläder och 
liknande har ju i alla tider ifrågasatts och ansetts vara ett  tecken på ytlighet och dumhet. Och jag 
tycker att man skulle kunna se igenom sådana fördomar.

Hedvalls uppfattning sammanfaller med Klebergs och Widestedts teorier om kvinnliga ledare och 

mediernas skandalisering och trivialisering av dem (Kleberg & Widestedt  i Hvitfelt & Karvonen 

2002:86-87; Barker-Plummer i Zoonen & Sreberny-Mohammadi 2000:142). Precis som Kleberg 

och Widestedt konstaterar Hedvall ett förringande via medierna av kvinnliga politikers kunskap och 

intellekt (Kleberg & Widestedt i Hvitfelt & Karvonen 2002:90-92). Dessutom delar hon åsikten om 

en mediabevakning som lägger större vikt på det yttre framträdandet hos kvinnliga politiker än hos 

deras manliga kollegor (Ross & Sreberny i Zoonen & Sreberny-Mohammadi 2000:86-87).

 Samtidigt konstaterar Hedvall tillsammans med Genscher att kvinnors mode har större 

betydelse på grund av det större utbudet vad gäller kläder för kvinnor. Hedvall påpekar att männens 

klädval inom politiken är mycket mer begränsat till ett antal specifika klädesplagg såsom kostym, 

slips och skjorta. 

 Ytterligare stöd om mode som en mer relevant företeelse för kvinnor står att finna i ett  av 

Genschers uttalanden. Genscher beskriver hur den tyska beklädnadsindustrin försökte få hans 

hustru - inte honom - att bära de senaste kollektionerna vid utrikesresor, något som Genscher 

avböjde. 

 Att mode anses vara en kvinnosak kan förklaras med dess feminisering på 1800-talet (Kawa-

mura 2007:26-27). För mode har inte varit något könsrelaterat fenomen innan 1800-talet. Innan dess 

hade det  snarare varit ett uttryck för klass- än för könstillhörighet (Ibid.:27). Först  i slutet på 1700-

talet och i början på 1800-talet feminiserades modet, då utsmyckade kläder, hattar, peruker, smyck-

en samt personlig utsmyckning i allmänhet blev en del av den kvinnliga identiteten (Ibid.:27-28). 

Männens klädsel i dag är mer kopplad till (yrkes-) sammanhanget. På det  sättet varierar männens 
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klädsel mellan "business" eller "fritid" och har inte lika stor fokus på skönhet eller estetik (Kawa-

mura 2007:28).

Hedvall konstaterar att politikern Gudrun Schyman använde sin klädsel som ett medel för att tydligt 

förmedla ett budskap. Hedvall säger:

Och Gudrun Schymans insatser ska vi inte heller förringa, hon var ju för det  första kvinna, för det 
andra ledare för vänsterpartiet, det  gamla kommunistpartiet, och feminist, och hon uppträdde ju alltid 
väldigt… - hennes klädsel är alltid väl genomtänkt. Hon hade ju alltid rött  och svart  när hon var 
vänsterledare, nu som feministisk ledare har hon ofta lite andra färgskalor, lite mera beige och så. 
Men hon är ju alltid väldigt  tydlig och genomtänkt och elegant  i sin klädsel. Hon var på det sättet ny i 
svensk politik. För vi har ju inte haft så många kvinnliga partiledare.

Hennes konstaterande kan tolkas i relation till Ross och Srebernys teori om att kläder hos kvinnliga 

politiker kan vara ett medvetet val och en medveten strategi för att försöka påverka att bli uppfattad 

som "seriös" politiker (Ross & Sreberny i Zoonen & Sreberny-Mohammadi 2000:87).

2.4. Mode som nyhetsvara

Mediernas intresse för politikernas klädsel förklarar Hedvall med tidningarnas önskan att få fler 

läsare och att fånga in läsarnas intresse. På det sättet bekräftar Hedvall teorin om att kommersiella 

kriterier allt oftare bestämmer mediernas innehåll (Håkansson i Nord & Strömbäck 2004:199; 

Ghersetti i Nord & Strömbäck 2004:243, 246-247, 249, 261-262).

På något sätt så vill vi ju som politiska reportrar eller kommentatorer, [...] de [politiska reportrar eller 
kommentatorer] vill ju vidga sitt  område, alltså om man bara skulle skriva om vad politiker sa eller 
om innehållet i deras partipolitiska program, så skulle ju läsarna vara ännu mindre intresserade. 

Hedvall betonar att denna sorts rapportering, i hennes fall, handlade inte om en bedömning av 

klädselns estetik eller tidsenlighet. Hon ville snarare dechiffrera klädselns språk och dess koder. 

Syftet med skildringen av kläderna är, enligt Hedvall, ett försök att förmedla en uppfattning till 

läsaren om hur politikern, vid sidan av det rent sakliga, är som person. 

 Hedvall använder sig således av "personifiering" som medialiseringsteknik, vars syfte är att 

lyfta fram politikern som individ (Johansson i Nord & Strömbäck 2004:228-230). Relevansen i 

hennes sätt att skriva om politikernas klädsel får bekräftelse i Ballensiefens teorier, som anser att 

symboler i den "symboliska politiken" har en funktion för att kunna förnimma, inordna och bedöma 

politiska processer (Ballensiefen 2009:145-148).
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 En annan anledning till det mediala modeintresset hos politiker ser Hedvall i deras medvetna 

användning av mode och klädsel som ett imageskapande redskap.

 Enligt Sarcinelli är den symboliska förmedlingen av information viktig, då den uppfyller 

folkets orienteringsbehov (Sarcinelli 2005:131-132). Journalisten och samhällsvetaren Jens Meifert 

anser att den subtila förankringen av politisk symbolik i den politiska processen fyller en viktig 

funktion, särskilt i samband med politiska legitimationsstrategier men också för att kunna förklara 

det dagliga politiska skeendet och för att göra det synligt och iakttagbart inför folket (Meifert 

1999:75).

2.5. Mode som identitet

Enligt Genscher klär sig politiker på samma sätt som de hade gjort  om de varit verksamma i sina 

ursprungliga yrken som läkare eller jurister. Undantag finns naturligtvis när det diplomatiska 

protokollet till exempel föreskriver en specifik klädsel.

 Även Henriksson pekar på betydelsen av de partimedlemmar – dvs. partiets förtroendevalda – 

som har sina vanliga arbeten kvar, vid sidan av det politiska engagemanget. Av det skälet anser 

Henriksson att dessa politiska företrädare ska klä sig på samma sätt som de hade gjort om de inte 

varit  verksamma som politiker. Henriksson förklarar att  politikerna inte ska framstå som något 

annat än det "vanliga samhället". Särskilt i valrörelsen när partierna gör affischer och förbereder 

valkampanjer ökar klädernas inflytande, säger Henriksson. Han förklarar:

Det  är viktigt  när man kommunicerar att  man inte ger en bild av att  partiet är någon slags sekt eller 
en särskild grupp i samhället, utan det  är klart  att om du är advokat och moderatpolitiker och går i 
kostym och slips, då kan du ju ha det  i moderaterna också. Men om du jobbar - säg att du jobbar i 
butik eller normalt går i skjorta och jeans - då ska du göra det hos moderaterna också - därför att vi 
vill ha den du är och inte den du tror att du ska vara när du är hos oss.

Mode handlar alltså även om identiteter och normer, normer som till exempel bestämmer hur det 

"vanliga samhället" ska se ut och Kawamura konstaterar att  mode kan vara tecken på status och 

samhällsställning (Crane 2000:173; Kawamura 2007:17, 18, 20, 24).

 Att vilja klä sig på samma sätt som det "vanliga samhället" tyder på en rädsla eller motvilja 

inför en normativ avvikelse beroende på "fel klädsel", som i längden eventuellt skulle kunna bli 

nyhet eller skandal (Johansson i Nord & Strömbäck 2004:226; Hondrich 2002:40-41; Thompson 

2000:6, 24). Fredrik Reinfeldt bekräftar att det finns en sorts fara i kläderna. I april 2003 sa 
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Reinfeldt i en interjvu som handlade om att politikernas utseende och kostymer granskas och 

kommenteras ("Kronprins Rajraj gör sig redo", Svenska Dagbladet, 13 April 2003):

Det  är ett orosmoment. De här mer ytliga diskussionerna leder oss lätt i fel riktning. Man kan väl 
skoja lite grann om hur jag ser ut, men missa inte mitt engagemang. Missa inte att  jag har problem att 
somna ibland för att jag är så engagerad.

Syftet är, som tidigare nämnt, att uppfatta politikern som en auktoritetsfylld och trovärdig person, 

något som möjliggör identifikation (Ellwanger 2002:109; Johansson och Ghersetti i Nord & 

Strömbäck 2004:230, 257). Samtidigt bekräftar Henriksson teorierna om modet som något 

artificiellt och performativt som ska hjälpa till att skapa förtroende och trovärdighet (Vinken 

2005:4, 18-19; Ellwanger 2002:119). 

2.5.1. Modeidentiteter i förändring

Både Hedvall och Genscher är överens om att politikernas sätt att  klä sig har förändrats. Genscher 

tycker att klädstilen har blivit  något mer avslappnad jämfört med den period då han var aktiv 

riksdagsledamot. 

 Att klädseln i affärsvärlden och politiken blev allt mindre stram och mer ledig förklarar Crane 

med fritidens höga symboliska värde. Crane anser att  den ledigare stilen har sitt  ursprung i 

fritidsklädselns intåg i politiken och näringslivet i 1990-talets amerikanska och europeiska 

affärskultur – en utveckling som startade inom dator- och elektronikföretag på den amerikanska 

västkusten och som sen har spritt sig vidare och etablerat sig i andra branscher och samhällsgrenar, 

t.ex. politiken (Crane 2000:175).

 Hedvall ser förändringen i en sorts anpassning eller ett ömsesidigt närmande i fråga om 

partiernas klädkoder. Enligt henne har politikerna blivit mer utbytbara vad gäller deras klädsel, 

därför att nuförtiden bär borgerliga politiker inte alltid slips i motsats till forna tider, då detta var 

helt otänkbart.

 Även Kawamura konstaterar denna utveckling. Enligt  henne har dagens modemässiga 

skillnader mellan klasser och grupper suddats ut och de klädsmässiga distinktionerna blivit något 

mer subtila (Kawamura 2007:50). 

 Hedvall anser, som tidigare nämnts, att moderaterna är det mest tydliga exemplet på denna 

klädesmässiga förändring. Detta konstaterande är kanske inte helt  förvånande med hänsyn till att av 
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de svenska partierna anses moderaterna vara mest professionella i sin strategiska kommunikation 

(Falkheimer i Nord & Strömbäck 2004:154).

2.6. Mode som teater

Hedvall och Genscher är båda överens om att politikernas optiska och stilistiska förändringar 

medför vissa faror och risker när det gäller politikerns autenticitet. Både Hedvall och Genscher 

använder sig av bilden av politikern som skådespelare för att förklara sina överväganden. Genscher 

tycker att en skådespelare kan lägga rollen åt sidan. En politiker har inte den möjligheten och är 

utsatt för risken att  bli rollens dräng. Hedvall förklarar faran med att en politiker som förändrar sig 

för starkt, löper en risk att bli kallad "en dålig skådespelare".

 Den svenske sociologen Lars Holmberg använder sig i detta sammanhang, med referens till 

den amerikanske sociologen Ervin Goffmann och dennes teorier kring Verklighet och konstgrepp, 

av begreppet "falskspelare". Enligt Holmberg är politiker en grupp som ofta mystifieras och 

idealiseras men som samtidigt "använder sig av olika konstgrepp för att framställa sig själva som 

så fördelaktiga som möjligt" (Holmberg 2008:175). Klädseln kan då ibland uppfattas som en lögn 

när människor börjar klä sig annorlunda än vad folk förväntar sig att de ska göra utifrån deras 

samhälleliga tillhörighet (klass, status etc.) (Ibid.:174). 

 Ballensiefen beskriver med referens till Sarcinelli att symbolerna kan visa på politisk styrka 

men att det samtidigt kan finnas en viss diskrepans mellan presentationen av symboliska 

tolkningsmönster och deras motsvarigheter i verkligheten (Ballensiefen 2009:145-146). På så sätt 

blir symboler något som ger politiska aktörer "nytt handlingsutrymme samt nya 

förmedlingsinstrument" men som inte alltid stämmer överens med hur det egentligen ligger till i 

verkligheten (Ibid.:145; Sarcinelli 1987:59). Klädseln kan alltså ha en manipulativ karaktär som 

skapar artificiella, onaturlig identiteter (Vinken 2005:4, 18-19). 

 Samtidigt betonar Henriksson att det också finns starka, djupt rotade, stereotypa bilder av hur 

partier uppfattas och anses vara och se ut, men som inte heller motsvarar partiets karaktär och 

utformning i verkligheten. Ofta används dessa schematiska, starkt överdrivna framställningar i 

humorprogram på TV. Hedvall beskriver att dessa förutfattade meningar leder till att  betraktaren 

drar för snabba slutsatser om själva personen, stoppar den i ett fack. Hedvall säger:

Om du har lagt märke till att  de [oförståeligt] politikerna i dag inte har slips utan en kavaj, så har de 
en ganska snygg skjorta, ofta lite mönstrad och uppknäppt i halsen. Den här modellen, den finns ju i 
alla partier (skrattar), [...] så om du går några, kanske tio år tillbaka, så uppträdde borgerliga politiker 
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i nio fall av tio alltid i slips men däremot hade vänstersinnade politiker gärna skjorta utan slips. Så då 
kunde du redan [...] avgöra "Nej, den där killen ska jag inte lyssna på" eller tvärtom "Den här killen 
har något  jättebra att  säga". Så visst  finns det  ett samband alltså med hur vi förhåller oss till 
budskapet.

För att  undvika sådana reaktioner som Hedvall beskriver, betonar Henriksson att klädselns 

kommunikativa budskap blir viktigt när det gäller att förändra bilden av ett parti.

 Ett exempel på en politiker som har förändrat sin stil för mycket och misslyckats med det är, 

enligt Hedvall, socialdemokraternas Mona Sahlin. Att starkt  förändra sitt  yttre framträdande kan 

leda till tvivel och osäkerhet  bland väljarna och till att personlighet och trovärdighet  går förlorade, 

något som enligt Genscher väger betydligt tyngre än om man gör sig skyldig till ett politiskt sakfel 

(Holmberg 2008:174).

 Även Henriksson betonar politikerns trovärdighet och dess stora betydelse. Henriksson säger 

att  "[P]olitik handlar om att bygga förtroende" och därför är äktheten så viktig. Att "styla" politiker 

såsom till exempel Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg skulle inte fungera, då detta skulle 

omedelbart synas och förändringen skulle uppfattas som icke trovärdig.

 Henrikssons uppfattning är intressant med hänsyn till Nya Moderaternas "riktlinjer" om 

personbilder som innehåller tydliga anvisningar om hur partimedlemmarna ska klä sig: 

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.

Partiets modeidentitet ska alltså förändras i enlighet  med föreskrifter, något som eventuellt kan 

uppfattas som icke trovärdigt (Holmberg 2008:174). Henriksson förklarar dessa medvetna 

anvisningar med insikten att  partimedlemmarna hade en föreställning "om hur man ska se ut som 

moderat". Henriksson försöker undvika att Nya Moderaternas "klädkod" blir en ny och egen roll för 

partimedlemmarna genom att partimedlemmarna ska klä sig på det sätt de vanligtvis gör.

 Henrikssons uppfattning delas även av den tyske mediarådgivaren Michael Spreng. Spreng 

anser att en radikal förändring av den tyska förbundskanslern Angela Merkels uppträdande och 

utseende under valkampen inte skulle ha uppfattats som autentisk (cit. efter Chafik 2007:48).
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3.  Analyserande diskussion

I intervjuerna har undersökts vilka faktorer som kan förklara betydelsen och funktionen av mode i 

den alltmer medialiserade politiken. Resultaten har jämförts med studiens teoretiska ram. En kort 

sammanfattning av resultaten presenteras nedan.

3.1. Modets funktion

Modets uppgift  i politiska sammanhang anses vara som kommunikatör. Enligt undersökningens 

informanter skickas via modet symboliska meddelanden ut som kan förmedla olika budskap, något 

som bekräftas av motsvarande teorier om mode samt om politisk kommunikation.

 Enligt Hedvall och Henriksson kan mode hjälpa till att  skapa bilder och en profil i 

offentligheten om hur politiker uppfattas, i synnerhet när det gäller okända, oetablerade och nya 

politiker som ska lansera sig i offentligheten. Alla tre informanter betraktar mode som ett redskap 

för att politiker ska uppfattas som trovärdiga eller förtroendegivande. Även dessa antaganden 

verifieras i motsvarande teorier om politisk kommunikation.

 Mode anses vara av social-normativ, kontrollerande art, en uppfattning som bekräftas i flera 

modevetenskapliga teorier.  

 Hedvall och Henriksson anser att mode kan representera politiska eller ideologiska 

föreställningar, något  som Genscher inte håller med om i fråga om dagens politik. Dessutom anser 

informanterna att mode bidrar till att skapa en helhetsbild av ett parti. Vidare anser Hedvall och 

Henriksson att mode kan vara ett sätt att uttrycka politisk förändring eller förnyelse, något som kan 

bidra till nya tankebanor hos betraktaren och även leda till nytt handlingsutrymme. Dessa 

uppfattningar sammanfaller med relevanta teorier om "symbolisk politik" och om strategisk politisk 

kommunikation.

 Mode uppfattas, enligt Henriksson och Hedvall, som ett  verktyg för att kunna skapa 

efterfrågan på en politiker och öka intresset kring honom eller henne. Mode anses kunna bidra till 

politikerns mediaduglighet, därför att det finns en kommersiell aspekt av rapporteringen om 

politikerns yttre framträdande och politikern som personen. Denna åsikt delas inte av Genscher, 

som anser att  all medveten "kostymering" minskar politikerns trovärdighet och således även dennes 

framgång. Alla tre – Genscher, Henriksson och Hedvall - stöds av olika sociologiska och 

kommunikationsvetenskapliga teorier.
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 Därutöver anser Hedvall och Henriksson att mode kan vara ett smidigt redskap  för att minska 

politisk komplexitet och i stället förmedla budskapet på ett mer symboliskt sätt och således mer 

allmänt förståeligt. Mode anses - enligt Hedvall och Henriksson - även ge väljarna en politisk 

orientering och därigenom uppfylla en viktig funktion i legitimeringen av det politiska skeendet. 

Denna uppfattning stämmer överens med vissa kommunikationsvetenskapliga teorier.

 Hedvall och Genscher uppfattar att mode har fler funktioner för kvinnor än för män, något 

som inte kan bekräftas utifrån modevetenskaplig teori men som får relevans med hänsyn till 

feministisk medieforskning.

3.2. Modets betydelse och relevans

Informanterna skiljer sig i sin bedömning av modets relevans i politiska sammanhang. Genscher 

bedömer modets betydelse som inte alltför stor. I viss mån stöds denna uppfattning av enstaka 

politologiska teorier, som pekar på att  modets roll inte är avgörande för vilket parti en väljare 

beslutar sig för att rösta på, men central för hur partier och politiker uppfattas.

 Hedvall och Henriksson bedömer modets betydelse som något större jämfört  med Genscher, 

på grund av bildernas makt och starkt visuellt fokuserade medier. Därutöver anser Hedvall och 

Henriksson att dessa två  faktorer även bidragit till en ökad betydelse av modet i dagens 

medialiserade samhälle. Deras antaganden stöds av talrika medievetenskapliga, politologiska och 

sociologiska teorier.

 Alla informanter ansåg att sättet att klä sig innebar en risk när det gäller trovärdighet och 

äkthet. Klädseln anses kunna väcka tvivel och misstroende när den i sitt budskap inte står i rimlig 

proportion till hur politikern uppfattas eller har uppfattats tidigare. Denna uppfattning kan bekräftas 

utifrån ämnesmässigt olika teoretiska infallsvinklar. 

 Klädseln anses vara viktig för att  uttrycka respekt inför samhälleliga normer. När klädseln i 

politiska sammanhang bryter mot dessa normer kan det leda till allmän moralisk upprördhet, en 

uppfattning som olika sociologiska och mediavetenskapliga teorier stöder. 

 För kvinnor anses mode ha en större betydelse, då det  anses kunna vara ett tydligare 

kommunikationsmedel och då det, enligt två av informanterna, finns mer variation i valet av 

klädesplagg. När det gäller kvinnliga politiker anses klädseln ofta vara föremål för fördomsfull, 

stereotyp trivialisering av dem och deras kunskap. Hedvall anser att kvinnliga politiker få mer 

medial uppmärksamhet för deras klädsel än manliga politiker, ett konstaterande som har framförts i 

olika studier inom feministisk mediaforskning. 
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3.3. Slutsatser

Resultatet visar att informanterna inte alltid är av samma åsikt. Det är påfallande att  Genscher, som 

före detta aktiv politiker, och Hedvall, som politisk journalist, har delvis avvikande åsikter om 

modets betydelse.

 Det finns flera orsaker bakom dessa skillnader och det lockar att  spekulera kring detta. Dels 

måste vi ta hänsyn till att de tre informanterna tillhör olika generationer och på så sätt har upplevt 

och varit verksamma i olika politiska faser. Genscher föddes 1927, Hedvall 1944 och Henriksson 

1974. Ock dels har Genscher varit  aktiv i Tyskland och slutat att vara riksdagsledamot 1998, medan 

Hedvall och Henriksson fortfarande är aktiva i den svenska journalistiken respektive politiken. 

 Dessutom representerar Genscher och Henriksson politiken medan Hedvall representerar 

medierna. Detta medför att informanternas intressen – det sätt som de vill uppfattas på - skiljer sig, 

liksom deras erfarenheter.

 Informanterna skiljer sig i fråga om kunskapsmässig bakgrund. Hedvall har vid sidan av den 

journalistiska erfarenheten och kunskapen ett  uttalat modeintresse. Henriksson har både arbetat som 

journalist och kommunikationsrådgivare, medan Genscher varit politiker och inte har någon större 

kunskap om mode. Däremot var alla informanterna vid intervjuförfrågan innan intervjun lika 

intresserade av samtalet och ämnet.

 Uppsatsen har inte heller granskat huruvida politisk partitillhörighet kunde ha inverkat på 

eller haft betydelse för informanternas åsikter. Dessutom hade en kvinnlig politiker som informant 

varit  nödvändig för att  någorlunda kunna jämföra Genschers åsikter och sätta dem i ett 

genusteoretiskt sammanhang. För mer vetenskaplig relevans borde man i framtida studier intervjua 

fler informanter, av olika kön och med olika härkomst och yrke. 

Trots alla skillnader i åsikter går det att dra några allmänna slutsatser. Det kan anses ligga en 

sanning i det något triviala ordspråket "Kläderna gör mannen". Mode har betydelse och även olika 

funktioner.

 Med modet vill politikern visa den person han eller hon är. Detta är något som jag ställer mig 

tveksam till, därför att jag anser, på basis av motsvarande teorier, att mode är suggestion. Mode 

suggererar oss till att tro att det vi ser är personen, fast det är - i alla fall i politiska sammanhang - 

men så är inte (alltid) fallet – i alla fall inte i politiska sammanhang.
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 I politiska sammanhang talar klädseln inte om att någon är ond eller bra, vänster eller höger, 

smart eller kreativ, konservativ eller progressiv, utan den säger oss att personen vill uppfattas som 

det ena eller det andra.

 Det handlar alltså om att visa den man vill vara. Inte direkt om att visa den man är. För mode 

är något konstgjort och det måste journalister, väljare och mediakonsumenter vara medvetna om. Vi 

alla talar och förstår mode som språk, men samtidigt är vi inte alla medvetna om att vi gör det. Det 

är viktigt att vi medvetet lyssnar på det språk som modet förmedlar, att  vi försöker analysera, 

dechiffrera och ifrågasätta klädseln, både som journalister och som mediakonsumenter. Att modets 

påverkan inte sker omedvetet är, enligt min uppfattning, en viktig insikt.

Det vore intressant att genomföra storskaliga fältstudier som undersöker modets påverkan på 

väljarna. Att genomföra kvantitativa undersökningar med fokus på i vilken utsträckning 

mediakonsumenten förnimmer, ifrågasätter och analyserar politikernas symboliska språk och hur de 

förhåller sig till mediernas rapportering om politikernas klädsel. Hur medveten är 

mediakonsumenten att, i uppfattningen och i bedömningen om en politiker, inte råka ut för att i sin 

uppfattning och bedömning av en politiker om risken att styras av djupt rotade fördomar eller 

subjektiva tolkningsreflexer? Hur beredd är väljaren att ta besväret att differentiera och kritiskt 

granska det första intrycket? Eller att fråga sig hur mycket  politikern måste representera en viss 

livsstil och vara ett varumärke.

 Med tanke på Benjamins teorier om politikens estetisering och Ellwangers redogörelser om 

den politiska kommunikationens professionalisering, skulle man kunna försöka utveckla teorier om 

vikten av den politiska kommunikationen i framtiden.

 Kommer det behövas innehållsligt och argumentativt starka politiker med intellekt och 

kunskap i framtiden? Eller räcker det  om en politiker är en bra, mediaduglig representant, som bara 

uppfyller estetiska och retoriska krav och så sköter andra resten? Allt  detta är frågor som man skulle 

kunna utveckla.
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4. Bilagor / Appendix

4.1. Utförlig presentation av informanterna

Barbro Hedvall - har ett  mångårigt förflutet som svensk journalist och debattör och arbetar numera 

som senior rådgivare på PR-företaget Burston-Marsteller. Hon har tidigare varit verksam som le-

darskribent både i Expressen och i Dagens Nyheter. Hon har bland annat publicerat Kvinnan i poli-

tiken (1975), sin senaste bok Stil och politik (2008) skrev hon tillsammans med journalisten Göran 

Greider.

Hans-Dietrich Genscher - har varit verksam som tysk inrikesminister i fyra och ett halvt år (1969-

1974). Dessutom har han varit tysk utrikesminister i arton år (1974-1992). I dag arbetar han som 

jurist. Genom åren blev den gula tröja hans markanta kännetecken och varumärke.

Pär Henriksson - har tidigare varit mediatränare på kommunikationsbyrån JKL och kommunika-

tionsrådgivare på Svenskt Näringsliv. Han har även varit ledarskribent i Norrbottens-Kuriren och 

skrivit för Timbro samt Ungdomsbarometern. Numera arbetar han som kommunikationschef på Nya 

Moderaterna sedan 2006 och har på det sättet bland annat varit involverad i lanseringen av modera-

ternas riktlinjer kring den så kallade nya "klädkoden".

4.2. Mailkontakt med Jenny Sonesson (assistent till Birgitta Ohlsson)

 Från:   jenny.sonesson@primeminister.ministry.se
 Ämne:  Ang. Intervjuförfråga / Modets betydelse i politiken
 Datum:  torsdag 20 maj 2010 16.45.23 GMT+02:00
 Till:   mail@jonasscheler.com

Hej Jonas! 
Vi får många frågor från journaliststudenter och Birgitta ohlsson har ställt upp på flera intervjuer. Tyvärr är 
hennes agenda väldigt bokad framöver så vi tvingas tacka nej denna gång. 

Lycka till med uppsatsen! 

Bästa hälsningar

Jenny Sonesson
____________________________
Pressekreterare EU-minister Birgitta Ohlsson
Press Secretary Minister for EU Affairs Birgitta Ohlsson
(+ 46) 070-308 44 06
jenny.sonesson@primeministry.ministry.se
www.regeringen.se
SE-103 33 Stockholm, Sweden
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4.3. Mailkontakt med Gudrun Schyman

    Från:    gudrun@schyman.se
  Ämne:    SV: Kontakt från hemsidan
                  Datum:    tisdag 18 maj 2010 17.36.29 GMT+02:00
        Till:    mail@jonasscheler.com

Hej,
Jag är helt ful (överbokad) fram till midsommar och är just inte i Stockholm alls. Reser runt i landet.
Så det går nog inte.
Hälsningar
 
Gudrun Schyman
Klockaregården
S-272 94 Simrishamn
Mobil: 0046703439592
www.schyman.se

4.4. Mailkontakt med Johanna Eliasson (assistent till Pär Henriksson)

            Från:   Johanna.Eliasson@moderat.se
      Ämne:    Re: Fwd(2): Intervju / Modets betydelse i politiken
  Datum:   tisdag 18 maj 2010 09.53.34 GMT+02:00
         Till:   mail@jonasscheler.com

Då är du varmt välkommen hit till oss på Mynttorget 1 på fredag.
Vänliga hälsningar
Johanna

Jonas <mail@jonasscheler.com> skriver:
Visst, fredag 21 maj kl. 14.00 fungerar mycket bra.

Vänliga hälsningar
Jonas

18 maj 2010 kl. 09.45 skrev Johanna Eliasson:

Hur har du det på fredag, 21 maj kl. 14.00?
Vänliga hälsningar
Johanna

Jonas <mail@jonasscheler.com> skriver:
Hej Johanna!

Tack för ditt svar.

Frågan är fortfarande aktuell. Jag har tid denna och nästa vecka, vecka 22 skulle också vara möjligt.

Vänliga hälsningar,
Jonas

18 maj 2010 kl. 09.38 skrev Johanna Eliasson:
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Hej Jonas,
Tack för ditt mail.
Vill bara kolla med dig om denna förfrågan fortfarande är aktuell så kan vi boka in en tid med 
Pär?

Vänliga hälsningar
Johanna Eliasson
Assistent åt Partisekreterare och Kommunikationschef
Nya Moderaterna
Riksdagskansliet
Tel arbete: 08-786 43 75
Mobil: 0768-58 75 90

  

4.5. Mailkontakt med Nicola Maier (assistent till Hans-Dietrich Genscher)

Från: Büro Genscher <buero@genscher.de>
Datum: onsdag 12 maj 2010 15.38.21 GMT+02:00
Till: <jonas.scheler@googlemail.com>

Sehr geehrter Herr Scheeler,
 
Herr Genscher legt Wert auf die Feststellung, dass vor Beginn des Gesprächs in der Sache festgestellt wurde, 
dass es nicht um ein Interview geht, sondern dass Sie an der Meinung von Herrn Genscher zu bestimmten Fra-
gen des äußeren Erscheinungsbildes von Politikern interessiert sind. Es wurde ferner vereinbart, dass, für den 
Fall, dass Sie Herrn Genscher zitieren wollen, sei es direkt oder durch Wiedergabe seiner Meinung, dieser Text 
Herrn Genscher zur Zustimmung vorgelegt wird. Deshalb erschien es ausreichend, dass Sie sich Notizen ma-
chen. Ein Interview zu dieser Frage zu geben, war nicht die Absicht von Herrn Genscher und Sie haben das auch 
bestätigt. Herr Genscher sieht sich deshalb nicht in der Lage, sowohl aus inhaltlichen Gründen wie aus Gründen 
der mit Ihnen getroffenen Vereinbarung, den ihm vorgelegten Text zu autorisieren. Zur Autorisierung einzelner 
Zitate ist er natürlich bereit.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Nicola Maier
Persönliche Assistentin
 
Hans-Dietrich Genscher
Postfach 20 06 55
53136 Bonn
 
Tel.: + 49 - 2 28 - 83 00 90
Fax: + 49 - 2 28 - 26 46 52
E-Mail: buero@genscher.de
Homepage: www.genscher.de
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4.6. Auktorisering av Hans-Dietrich Genscher

 Från:   buero@genscher.de
   Ämne: 
 Datum:  torsdag 10 jun 2010 12.11.59 GMT+02:00
 Till:   jonas.scheler@gmail.com

Sehr geehrter Herr Scheler,
 
tut mir leid, dass ich nicht früher antworten konnte. Ich habe mir jetzt Ihren letzten Entwurf
durchgesehen und ihn autorisiert mit den beiden kenntlich gemachten Änderungen.
 
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Hans-Dietrich Genscher

_________________________________________
 
Persönliches Büro
Hans-Dietrich Genscher
Postfach 20 06 55
53136 Bonn
 
Tel.: +49 (0) 228 - 83 00 90
Fax: +49 (0) 228 - 26 46 52
E-Mail: buero@genscher.de
Internet: www.genscher.de

 

4.7. Mailkontakt med Dirk Gindt (högskolelektor i modevetenskap)

 Från:   dirk@fashion.su.se
 Ämne: Re: Fashion and politicians
Datum:  torsdag 22 okt 2009 11.36.08 GMT+02:00
 Till:   scheler.jonas@gmail.com

Hej! Inte så mycket, tror jag. Du kan börja med herrkostymen och dess 
utveckling. Flügel. Breward talade ju lite om det på symposiet.
Hälsningar
DG

-- 
Dirk Gindt, Ph.D.
Assistant Professor
Centre for Fashion Studies
Stockholm University
106 91 Stockholm
Sweden
+46-8-16 12 74
dirk@fashion.su.se

 

Jonas Scheler "Kläderna gör mannen" - Gör kläder politik?
JKand - VT10 Stockholms universitet, JMK

39

mailto:buero@genscher.de
mailto:buero@genscher.de
mailto:jonas.scheler@gmail.com
mailto:jonas.scheler@gmail.com
mailto:buero@genscher.de
mailto:buero@genscher.de
http://www.genscher.de/
http://www.genscher.de/
mailto:dirk@fashion.su.se
mailto:dirk@fashion.su.se
mailto:scheler.jonas@gmail.com
mailto:scheler.jonas@gmail.com
mailto:dirk@fashion.su.se
mailto:dirk@fashion.su.se


4.8. Transkriberingen av intervjun med Pär Henriksson

Vilka var anledningarna till att ni lanserade den så kallade nya klädkoden eller det som egent-

ligen kallas "Riktlinjer personbilder"?

De riktlinjer som har diskuterats i media är inte de idag gällande, de drogs upp  redan i november 

2006 och är alltså 4 år gamla. De hade sin utgångspunkt i att vi till varje kampanj, i alla fall till 

varje större kampanj, alltid tar fram en grafisk manual som innehåller riktlinjer för personbilder, 

riktlinjer för hur vi använder logotypen samt pappersval och liknande.

 Efter valrörelsen och valet '06 tog vi i november samma år fram en kampanj - om hur man 

skulle se ut och liknande - som skulle lansera omedelbart efter valet. Det som diskuteras är 

egentligen det från efter valet '06. Och då var vi väldigt noga, därför att då kom moderaterna från en 

situation där vi '02 hade gjort ett  katastrofalt dåligt val med drygt 15 procent. Efter valet fick vi en 

ny partiledning, Fredrik [Reinfeldt] tillträdde hösten 2003 och vi rekryterade väldigt många nya 

medlemmar och framför allt många nya kandidater inför valet '06. Och då var det så att vi märkte, 

när vi började jobba med kandidaterna, att det fanns en föreställning om hur man ska se ut som 

moderat. Det vill säga, folk som normalt går i T-shirt och jeans - om de skulle gå på moderatmöten, 

då klädde de upp sig och satte på sig en kavaj.

 Och då ville vi liksom understryka att det  ska man inte göra utan man ska se ut som man 

brukar se ut. Därför att, när man fotar - normalt är det så för de flesta människor att när de ska 

fotograferas - då är det ofta till studenten eller till ett familjefoto eller sådant där. Och då klär man 

ju upp sig. Du ska stå på en byrå hemma eller någonting.

 Men när man fotograferas i politiska sammanhang, då är det ofta till en broschyr eller en 

valaffisch eller någonting, och då är det ju ett sätt att kommunicera på. Meningen och syftet med 

fotograferingen är inte att du ska se snygg ut, utan syftet är att du ska kommunicera - ofta 

tillsammans med budskap  eller text eller någonting. Och då är det viktigt att  man ser ut som man 

brukar göra, att man är trygg i sig själv. Det vill säga att det är klart att om man brukar ha kostym på 

sig eller om man jobbar på en bank, då kan man ju fotografera sig i kostym. Men man ska inte klä 

upp sig för att fotograferas till en valaffisch. Det ville vi manifestera efter valet '06.

Och sen, vad som har skett sen dess, det är att vi inför varje kampanj, framför allt då i Europa-valet 

förra året '09 och inför valet i år, så tar vi alltid fram riktlinjer för varje ny kampanj. Vi har inga 

klädkoder i den riktlinje vi har nu och det är framför allt  av det enkla skälet att vi tycker att vi har 
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passerat det stadiet, det vill säga att de nya kandidater vi har fått in och nya medlemmar som har 

kommit in är så pass trygga i sig själva och har varit med i ett tag. Det behövs inte längre.

 Däremot tar vi fortfarande fram fotoriktlinjer. I europavalet, till exempel, hade vi att  det skulle 

vara färgfoto i naturliga miljöer (skrattar). Inför valet  i år har vi sagt att vi ska ha mer 

dokumentärfoto, det vill säga att vi fotograferar inte dig sittande så här i en stol, utan vi fotograferar 

dig här utanför på gatan med människor i rörelse i bakgrunden. Ska vi ta ett foto inomhus så vill vi 

se foton i aktivitet, alltså prata i telefon, skriva någonting, prata med en annan människa, alltså visa 

aktivitet i fotot, sådana där riktlinjer har vi fortfarande.

När har ni infört beteckningen Nya Moderaterna?

Vi införde det - gud, jag blandar ihop årtal. Jag ska dubbelkolla, jag kan maila dig sen. Jag har för 

mig att det var 2004. Nej, 2005 var det, hösten 2005. Inför valet '06.

Vilka var involverade och vem kom på idén att lansera "Riktlinjer personbilder" respektive 

den nya s.k. klädkoden?

Det var nog ingen som kom på att vi skulle ägna oss åt kläder. Men däremot så tror jag att det är så 

att man alltid måste börja med att skriva Nya moderaterna - att vi börjar med "Nya".

Och det är också det [nya moderaterna] man säger?

Det var ju ett kvitto på den politiska förändring vi hade genomfört från 2003 till 2005. Då kände vi 

att  vi hade förändrats så mycket politiskt, inte minst på skattesidan. Då kände vi att nu har vi gjort 

så stora förändringar att vi borde få ett kvitto i hur vi ser ut, i logotyp och så - och då kom vi på 

internt, jag vet  inte exakt vem som kom på det, det var många människor som var inblandade - 

då kom vi på att vi skulle skriva "Nya" moderaterna.

 Själva logotypen, den har en av våra medarbetare skrivit med Kalles kaviar och sen avfotat 

den. Så vi köpte en massa Kalles kaviartuber och testade oss fram. Och i samma veva tog vi också 

fram en helt ny grafisk profil med fotomanér, hur man ska använda vilken papperskvalité, allt 

sådant gjordes då inför valrörelsen 2006.
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Du har beskrivit att ni ville visa hur ni som parti har förändrats. Ville ni alltså undvika att 

förknippas med det gamla?

Ja, jag tror, att när man jobbar med politisk kommunikation måste man vara väldigt tydlig. Alltså 

har man förändrat sin politik, så ska man också  säga det. Och det ska få uttryck inte bara i 

partiprogrammet, utan också i annonser, bilder, kampanjer. Därför att ibland finns det i politiken, 

särskilt i partipolitiken, någon slags myt om att det är väldigt bra att alltid står där man har stått. Det 

är fint att säga "Ja men vi tycker precis som vi har gjort i åttio år". Och det är lite fint såhär i 

kongresstal; "Vi har alltid stått för… Vi kommer alltid att stå för…".

   På ett sätt är det ju rätt konstigt, därför att  samhället i övrigt förändras ju. Allting annat 

förändras och blir nytt och det händer saker. Jag menar, de politiska utmaningarna ser ju annorlunda 

ut i dag än de gjorde på sjuttio- eller femtiotalet. Då tycker vi att  [...] då ska man också förändra 

politiken efter hur samhället förändras och hur de politiska utmaningarna ser ut. Och att det är 

viktigt att man är väldigt tydlig när man kommunicerar det "Vi tyckte så här en gång i tiden men vi 

har faktiskt förändrat oss och nu tycker vi så här". Och då måste ju det få uttryck i just kampanjer 

och kommunikation också. 

Hur viktiga är då kläderna för medial- och politisk framgång?

Jag tror [...] inte att kläder i sig eller enstaka kampanjbilder är viktiga. Men däremot tror jag att det 

är klart [...] att  om vi bara hade haft bilder med halvtjocka män i medelåldern i svart kostym med 

röda slipsar, då hade vi ju gett  en viss bild av partiet. Och det där tror jag är det  viktiga - att det 

gäller inte bara moderaterna, det gäller alla partier - att  visa att de som är aktiva i partier, det är ju 

helt vanliga människor. Vi har ju några - typ Fredrik Reinfeldt, Anders Borg - nu är de stadsråd och 

heltidsbetalda - vi har femtiotusen medlemmar och nio tusen som är förtroendevalda runt om i 

landet. Majoriteten av dessa förtroendevalda har ju vanliga jobb i sina namn. De är inte politiker, 

utan en del av samhället som vanliga människor med vanliga jobb.

 Det är viktigt när man kommunicerar att man inte ger en bild av att partiet är någon slags sekt 

eller en särskild grupp i samhället, utan det är klart att om du är advokat och moderatpolitiker och 

går i kostym och slips, då kan du ju ha det i moderaterna också. Men om du jobbar - säg att du 

jobbar i butik eller normalt  går i skjorta och jeans - då ska du göra det hos moderaterna också - 

därför att vi vill ha den du är och inte den du tror att  du ska vara när du är hos oss. [...] Den 

sammantagna bilden av ett parti är viktig.
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Håller du med om tesen att mode inom politiken kan vara en påverkansfaktor när det gäller 

valresultat och popularitet?  När blir kläder viktiga?

Ja, det skulle jag säga. Särskilt  i en valrörelse när man gör valaffischer, material och så. Då tror jag 

att man ska tänka igenom alla sätt vi kommunicerar på, så att det hänger ihop och att det ger den 

bild vi vill ge. Det gäller ju dels klädsel och foto men också sådana här saker som att vi nu försöker 

att  inte använda fyrfärgstryck utan ha enklare papperskvalité och billigare tryck. Också för att det är 

mer miljövänligt och för att  - kommer man med en sådan här flashig fyrfärgsbild, det ger ett  mer 

reklamaktigt, corporate-branding intryck - det vill vi komma bort ifrån, vi vill ju minska distansen 

mellan partiet och våra förtroendevalda och väljarna.

Har mode i politiken fått en annan betydelse vad gäller den permanenta mediala övervak-

ningen av politiker?

Ja, det  tror jag, särskilt när en ledande politiker framträder [...] -  det  finns ju undantag - men i regel 

är det ganska korta tiosekundersklipp i Aktuellt eller på TV. Och då är det ju ofta i samband med 

officiella möten eller från riksdagen eller EU-möten. Och det är klart, då blir ju bilden liksom dräkt 

eller kostym för att det är så man ser ut på sådana möten. Och då tror jag att det är viktig att  vi ger 

en annan bild, nämligen att Fredrik normalt sett inte är klädd i slips och kostym. Det gör han när 

han är på EU-möten, men när han uppträder i partiet eller i andra sammanhang, då går han i byxor 

och tröja eller jeans och skjorta. Vi försöker ge den bilden också till väljarna att det finns en 

människa bakom den här officiella funktionen.

Hur har ni upplevt mediernas kommentarer till er så kallade "nya klädkod"?

Det blev lite lustigt, jag vet inte hur det dök upp, därför att [...] någon hittade den här gamla 

manualen från 2006 och började skriva om den. Och det var ju lite lustigt. Vi fick rätt stor 

uppmärksamhet redan inför valet 2006, så egentligen är det en nyhetsbevakning två gånger om. 

Men när det dök upp i år igen så bestämde vi oss för att ta alla - jag har tagit varenda intervju som 

jag kunde ta om detta. Därför att det har gett mig en möjlighet att prata om förnyelse i moderaterna. 

Det var [...] inte medvetet. Det är ganska bra. Vi får en möjlighet att prata om hur moderaterna har 

förnyats, att vi har fler kandidater och att vi inte bara är tjocka medelålders män i kostym. På det 
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sättet är det väl bra. Det var någon av kvällstidningarna, Expressen eller Aftonbladet, som gjorde en 

bevakning av detta inför valet '06. 

Ni förväntar er alltså att reaktionerna och resultatet av de nya riktlinjerna för klädkoden blir 

att ni ska uppfattas såsom ni är som person?

När man jobbar med politisk kommunikation och särskilt i partier, om man ska förändra bilden av 

[...] partiets varumärke så tar det tid. Därför att  särskilt moderaterna och även socialdemokraterna 

givetvis men också de andra partierna är så pass - de flesta väljare i Sverige har en uppfattning om 

de politiska partierna. Vi är bland Sveriges mest kända varumärken, så att det finns mycket redan 

inprogrammerat i människors hjärnor ..., alltså bilder av hur man uppfattar att  partier är. Och därför 

tror jag inte att [...] alla väljare ser oss som vi vill att de ska se oss.

 Men just därför, tror jag, att man måste jobba medvetet och väldigt långsiktigt och man måste 

ibland vara supertydlig i förnyelsen. Att verkligen säga; "Ja, så här tyckte vi förut, men nu tycker vi 

så här". Man måste nästan överdriva förnyelsen ibland för att det ska gå genom. För att människor 

har redan så starka bilder av vad man tror att  partierna står för, hur man förväntar sig att olika 

politiska företrädare ska uppträda. Och det tror jag finns för alla partier.

 När man vill se ett snitt av hur samhället uppfattar politiker och partier, så är det ofta ganska 

kul att  titta på sådana här humorprogram på TV. Det är ofta så att en miljöpartist är en skogsmulle, 

en socialdemokrat någon tråkig grå Sosse i någon kommun och en moderater någon 

överklassfarbror från Östermalm i Stockholm. Och en folkpartist är en korrekt lärare och en 

vänsterpartist en kommunist. Och inget av partierna är ju liksom sådana idag. Men det  är klart, det 

finns ju en sådan bild, eftersom den har funnits under hela efterkrigstiden. Att partierna har haft 

väldigt starka bilder – det kommer från olika kulturer, från olika intressegemenskaper och har ju - 

det är så starka bilder att det  går att göra humor av det. Det ligger någonstans i människors 

uppfattningar. Och därför tror jag att, ska man förändra den bilden, då måste man medvetet säga 

"Nu förändrar vi den här bilden" och jobba med det över tid.

Det måste alltså också ha ett sammanhang med den mediala rapporteringen - att tidningarna 

ägnar sig åt att analysera politikernas klädsel?

Jag tror att det handlar om det. Det finns [...] så många starka bilder av vad olika partier, olika 

politiska företrädare, står för. Och vissa av våra politiska företrädare är ju, liksom, det går så lätt att 
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göra - människor känner igen det direkt, kanske inte de allra yngsta, men nästan alla andra skulle 

direkt känna igen Olof Palmes röst under några sekunder. Och det kan man göra parodi på. Samma 

sak i Carl Bildts fall, det är liksom så lätt. Man kan göra det med Göran Perssons pompösa stil.

 Människor har sådana bilder, eftersom politiker förekommer så ofta i media och ofta under 

ganska lång tid i offentligheten - om man är rikspolitiker. Så blir man en så starkt närvarande person 

att de flesta väljare, medborgare i Sverige, har liksom en bild som man snabbt kan identifiera "Ah!, 

det är en moderat eller en socialdemokrat". Just därför måste man fundera över hur man vill 

uppfattas, hur man vill framstå.

Är ni det enda svenska partiet som har en "klädkod"?

Vi är möjligen mer öppna därför att vi säger att vi har fotomanér och riktlinjer för hur man ska 

uppträda. Men jag är helt övertygad om att alla partier har det. Titta på socialdemokraterna till 

exempel, de har Sveriges största valbudget, alltid haft, det är självklart att de har riktlinjer för hur 

fotografier ska se ut, hur kandidater ska se ut på en lista, så är det. Sen tror jag att de kanske inte är 

lika öppna med att berätta att  det har det. [...] Att man har det tycker jag inte är konstigt, därför att i 

alla sammanhang där man gör en kampanj, så har man ju en idé om hur tonaliteten ska vara i 

kampanjen, hur ska man se ut, allt ifrån typsnitt till foto, det finns i alla partier. Men vi har kanske 

varit mer öppna med det och kanske jobbat mer med det, tror jag.

Hur hanterar ni balansgången mellan att vara både autentisk och trovärdig men samtidigt - 

utifrån partiets regler - någorlunda iscensatt vad gäller kläderna?

Jag brukar alltid säga att  varje kandidat eller förtroendevald hos oss måste hitta sitt  eget sätt  att 

möta väljarna. Politik handlar om att bygga förtroende. Jag vill att du ska rösta på mig och mitt 

parti. Det handlar om att du ska ge mig ditt förtroende. Och det  bygger man ju på olika sätt. Främst 

genom samtal - det bästa är om man kan sitta och prata [...] - men också via massmedier och nätet. 

Och det innebär att varje kandidat måste vara trygg i sig själv, det är det viktigaste. Det går inte att 

förställa sig. [...] Ibland får vi frågor från journalister; "Stajlar ni Anders Borg eller Fredrik 

Reinfeldt?", [...] det är helt  omöjligt, det skulle märkas på en gång. Äktheten är så viktig, alltså det 

måste bygga på att man är trygg i den man är.

 Och [...] när man går till lokala kandidater, de ska vara dem de är. De ska inte förställa sig, 

helt plötsligt sätta på sig söndagskostymen bara för att de ska gå på möten med moderaterna. Vi vill 
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ha dig för att du är den du är och det är därför vi vill att du ska vara aktiv hos oss. Och det är på det 

sättet, det är bara om du är trygg i dig själv som du kan få andra människor att känna förtroende för 

dig. Det är nyckeln hela vägen.

Hur undgår och undviker eller förhindrar ni att den nya klädkoden blir en egen och ny roll?

Att man inte har gjort  samma misstag fast åt andra hållet. Det är en utmaning, dels genom skriftliga 

saker och information men också genom att prata om det. [...] Alla som kandiderar för oss utbildar 

vi ju, i allt  från sammanträdesteknik till intervjuer, [...] politik, det är viktigt att prata om sådana här 

saker, hur vi ska uppträda, inte bara hur man ser ut, utan också om man kampanjar ute på stan. Säg 

att vi är fem stycken som kampanjar ute på stan. Då ska inte vi fem stå i ett  hörn och prata med 

varandra. Man ska vända sig utåt, prata med människor, ställa frågor i stället för att prata så mycket 

själv, [...] det är liksom, det är en kultur man jobbar med. Kulturen kan man bara utveckla genom 

[...] löpande samtal med människor. Det är ingenting man ändrar på under kort tid utan man måste 

jobba under lång tid.

Åt vilket håll tror du att valkampsstrategierna i Sverige kommer att utvecklas? 

Jag tror att det ibland finns en bild, en distans mellan politiker och väljare. Jag skulle säga att 

distansen är mindre mellan politiker och väljare än den någonsin har varit, av det enkla skälet att 

samhället blir mer och mer informellt  i dag. Man tilltalar inte Fredrik Reinfeldt med statsministern - 

man kan göra det i formella sammanhang - men i normala sammanhang gör man inte det. 

Teknikutvecklingen är sådan att  de flesta politiker finns på Facebook, alla har e-post och svarar 

också på e-post själva. Det har aldrig varit så lätt att få kontakt med politiker i dag. 

 Förr, om man går tillbaks till femtio- och sextiotalet, då var det mycket mer att  man - 

telefontider, prata med en assistent, växel. Idag - vill jag hävda – är det mindre distans mellan 

väljare och valda. Och den utvecklingen kommer att fortsätta.

Hur naturliga och sig själva kan politiker vara som är mediatränade, på JKL eller Gullers?

Jag själv har jobbat på JKL, jobbat som medietränare. Jag skulle hävda att mediaträning inte handlar 

om att få människor att förställa sig utan snarare tvärtom. Bra mediaträning gör att människor är 

trygga i sig själva och inser att det som är viktig är att vara trygg i sig själv, bestämma sig inför 

varje intervju, fundera igenom vad jag vill ha sagt. Jag vill hävda att en bra mediaträning gör 

journalisternas jobb lättare, därför att de får faktiskt svar på sina frågor. Inte få en politiker som 
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säger "Det där vill jag inte prata om". Man måste få förtroendevalda och kandidater att känna att  det 

är naturligt och ofarligt att ha kontakt med journalister och media. Det tycker jag liksom är en viktig 

del i mediaträningen. Sen kan man ha specialmediaträningar för att man ska vara med i tv och är 

ovan - de flesta politiker är ju inte med i tv [...], så det är klart att det kan vara skönt att träna hur en 

tv-intervju funkar, vad ska man tänka på, om man ska titta i kameran, enkla grejer. 

 Jag skulle hävda att mediaträningen inte gör att autenticiteten minskar utan snarare tvärtom att 

den som intervjuas blir tryggare i att faktiskt intervjuas. För man tänker ofta när man säger politiker 

- så tänker man ofta på de mest kända politikerna, de, skulle jag vilja påstå, behöver aldrig 

mediatränas, de mediatränas varje dag för att de intervjuas varje dag, de är i media varje dag. De 

behöver inte sådan träning, men man måste komma ihåg att vi är 9 000 förtroendevalda och de 

flesta av dem är i media kanske en gång om året, och när tidningen, tv eller radio ringer, då är det 

jättestort och jättenervöst, hur man ska hantera det här, och då gäller det att skapa trygghet.

När började du hos moderaterna?

Jag blev kommunikationschef i valet 2006, efter valet 2006, jag var på JKL dessförinnan.

4.9. Sammanfattning av ett urval av åsikter från samtalet med Hans-Dietrich Genscher om 

modet i den alltmer medialiserade politiken (tyska)

Genscher erklärt, er habe sich immer nach Gefallen und Geschmack gekleidet. Wichtig war ihm 

Authentizität. 

 Unterschiedliche Kriterien bei der Wahl der Kleidung hätten, so Genscher, nicht existiert. 

Aber im Rückblick habe er in seiner Amtszeit als Außenminister den dunklen Anzug öfter getragen, 

als zu seiner Zeit als Innenminister. Dieser Unterschied erkläre sich aus dem jeweiligen 

Tätigkeitsbezug. 

 Die Kleiderwahl bei öffentlichen Auftritten auf Parteitagen, bei Staatsbesuchen, Empfängen 

und gesellschaftlichen Ereignissen hätte sich nicht sonderlich unterschieden. Selbstverständlich 

hätte es Anlässe gegeben, bei denen ein Frack oder ähnliches erwartet wurde. Dies hätte dann aber 

auch auf der Einladung gestanden oder es sei im Protokoll festgeschrieben gewesen.

 Berater, PR-Strategen oder Spindoktoren habe er nicht  zu Rate gezogen. Sie hätten deshalb 

auch sein öffentliches Erscheinungsbild nicht beeinflusst. Er hätte nicht anders erscheinen wollen, 

als er war. Alles andere hätte Zweifel hervorgerufen. Ein Schauspieler könne seine Rolle ablegen, 
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ein Politiker könne dies nicht und sei gefährdet, Knecht der Rolle zu werden. Der Politiker würde 

sich sonst selbst verfremden.

Kleidung anderer Politiker sei ihm mit dem Aufkommen der Partei Bündnis90/Die Grünen und 

deren Einzug in den Bundestag aufgefallen, es sei damals eine gewisse Kleidungsdiskussion 

aufgekommen.

 Politiker gingen mit der Mode, wie sie es auch tun würden, wenn sie Arzt oder Jurist wären. 

Im Bundestag herrsche aber in Kleiderfragen heutzutage größere Lässigkeit als früher.

 Genscher glaube, die negative Wirkung von Mode sei größer als die positive Wirkung.

Mode, im Vergleich zwischen Genschers Amtszeit und heute, hätte, hinsichtlich der permanenten 

medialen Beobachtung von Politikern, die in der Öffentlichkeit stehen, keine andere Bedeutung 

bekommen. Bei Frauen habe Mode vielleicht eine noch größere Funktion, da es dort  auch eine 

größere Vielfalt gäbe.

 Seine Ehefrau hätte damals ein Angebot der deutschen Bekleidungsindustrie bekommen, bei 

Auslandsreisen mit den neusten Kollektionen ausgestattet zu werden. Für Genscher sei dieses 

Angebot überhaupt nicht infrage gekommen und er habe die Ansicht vertreten, die Kleidung 

weiterhin selber zu kaufen und auch selber zu zahlen.

Die These, dass Mode einen Einflussfaktor in der Politik auf Wahlergebnisse und Popularität 

darstellen könnte, hält  Genscher durchaus für richtig. Aber ein Politiker, dessen Aufstieg man 

mitverfolgt hätte und der vorher in ausgebeulten Hosen herumgelaufen sei und plötzlich gut 

gekleidet wäre, liefe Gefahr, an Authentizität  und Glaubwürdigkeit zu verlieren. Politische Fehler 

würden geringer gewichten als Vertrauensverlust. Ein lapsus linguae würde verziehen, verlorenes 

Vertrauen sei schwer zurückzubekommen.

Den symbolischen Stellenwert und die Bedeutung von Kleidung respektive Mode in Deutschland 

im Vergleich zu anderen Nationen sieht Genscher nicht allzu groß an.

Seinen gelben Pullover habe Genscher nicht nach den Farben der Partei ausgewählt habe. Er, 

Genscher, habe schlichtweg die Farbe Gelb gemocht. Der gelbe Pullover hätte auch schon vor 1969, 

als sich die FDP für die Farben Gelb und Blau entschied, existiert. Den Pullover, der sich über die 

Zeit zu seinem Markenzeichen entwickelt  hätte, habe er nicht nur bei parteibezogenen Anlässen, 
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sondern auch bei Auslandsreisen getragen. Bisweilen hätte ihn seine Ehefrau bei seiner 

Kleiderauswahl beraten und auch entschieden, wann der Pullover passend sei und wann nicht. Es 

sei vorgekommen, dass er nach seinem gelben Pullover gefragt worden sei, wenn er ihn nicht 

getragen hätte.

 Mode sei, so Genscher, auch ein Ausdruck von Höflichkeit. Kritik an dem medialen Interesse an 

der Mode im Zusammenhang mit Politik würde er, Genscher, nicht üben wollen.

4.10. Sammanfattning av ett urval av åsikter från samtalet med Hans-Dietrich Genscher om 

modet i den alltmer medialiserade politiken (svenska)

Genscher förklarar att han alltid klädde sig efter smak och behag. Autenticitet var viktigt för honom.

 Enligt Genscher har det inte funnits olika kriterier för valet av klädsel. Däremot, när han ser 

tillbaka, bar han oftare en mörkare kostym som utrikesminister än under sin tid som inrikesminister. 

Skillnaden beror på de olika arbetssammanhangen.

 Klädvalet vid offentliga uppträdanden på partikongresser, vid statsbesök, mottagningar eller 

andra samhälleliga tillställningar har inte skilt sig särskilt mycket. Det har förstås funnits 

tillställningar där frack eller liknande förväntades, men då har detta funnits med i inbjudan eller 

varit inskrivet i protokollet.

 Han har inte konsulterat någon rådgivare, PR-strateg eller spinndoktor. Därför har sådana inte 

heller haft någon påverkan på hans yttre framträdande. Han ville inte uppfattas på ett annat sätt än 

den persoon han var. Allt annat skulle framkalla tvivel. En skådespelare kan lägga rollen åt sidan, en 

politiker kan inte det och är utsatt för risken att bli rollens dräng, annars fjärmar han sig själv.

Han förnam andra politikers klädsel i och med uppkomsten av partiet Bündnis90/Die Grünen och 

deras intåg i riksdagen, då det uppstod en viss diskussion om klädseln.

 Politiker följer modet på samma sätt som de hade gjort om de varit  läkare eller jurister. I 

riksdagen råder, vad gäller klädfrågor, i dag större avspändhet än tidigare.

 Genscher tror att modets negativa effekter är större än dess positiva effekter.

Mode har idag samma betydelse som på Genschers ämbetstid, vad gäller den permanenta mediala 

bevakningen av politiker i offentlighetens ljus. Hos kvinnor har mode kanske en större funktion, 

eftersom variationen för dem är större.

 Hans hustru fick tidigare under hans ämbetstid ett erbjudande av den tyska 

beklädnadsindustrin att  bli klädd i de senaste kollektionerna. För Genscher kom detta erbjudande 
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inte i fråga och han var av den åsikten att han fortfarande köper kläderna själv och även betalar 

själv.

Genscher håller med om tesen att mode kan en faktor i politiken med påverkan på valresultat eller 

popularitet. Men en politiker vars uppgång man har varit med om och följt, som tidigare gick runt 

med knän på byxorna och som plötsligen är välklädd, riskerar att förlora i autenticitet och 

trovärdighet. Politiska felsteg vägar mindre än en förlust av förtroende. En lapsus linguae förlåts, 

medan ett tappat förtroende är svårt att få tillbaka.

 Skillnaden mellan Tyskland och andra länder när det gäller modets symboliska värde och 

modets respektive klädselns betydelse bedömer han inte vara särskilt stor.

Sin gula tröja har Genscher inte valt efter partiets färger – han tycker om färgen gul. Han hade den 

gula tröjan redan innan 1969, när hans parti FDP bestämde sig för gult och blått. Tröjan utvecklades 

till hans kännetecken under hans tid som aktiv politiker och han bar den inte bara i partirelaterade 

sammanhang utan även vid utrikesresor när han var utrikesminister. Ibland gav hans hustru honom 

råd om klädval - när tröjan passade och inte passade. Det förekom att man frågade efter hans gula 

tröja när han inte hade den på sig.

 Mode, enligt Genscher, kan vara uttryck för hövlighet. Någon kritik av det mediala intresset 

för mode i samband med politik ville han inte ge.
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4.11. Transkriberingen av intervjun med Barbro Hedvall

Håller du med att mode inom politiken kan vara en påverkansfaktor när det gäller valresultat 

och popularitet? När blir kläder viktiga?

Ja, det tycker jag ju. Fast [...] de flesta väljare - om du går ut och frågar - då svarar de att de är 

intresserade av programmen, de lyssnar på vad politikerna säger och sen "Visst"!" säger de, "Visst 

så tar jag intryck av vederbörandes uppträdande". Modeeffekten är mera omedveten för de flesta 

väljare. [...] Det är naturligt  för svenska väljare att säga "Ja, vi tar ställning till vad partierna står 

för". Det är den åsikten man ska ha. Man kan inte svara "Ja, jag brukar bara titta på vilken skjorta 

partiledaren har". Du vet, då är man ingen seriös väljare.

 Men omedvetet eller - så att säga oartikulerat - så är det nästan 50/50 faktiskt. Och det beror 

ju på att de flesta väljare får sin uppfattning om ledande politiker via tv, alltså via bilden.

Huruvida håller du med tesen att mode inom politiken kan framställa en inflytandefaktor på 

valresultat och popularitet?

Ja, det tycker ju jag. Fast [...] de flesta väljare - om du går ut och frågar, då svarar de att de är 

intresserade av programmen, de lyssnar på vad politiker säger och sen "Visst"!" säger de, "Visst 

så tar jag intryck av vederbörande uppträdande". Modeeffekten är mera omedveten för de flesta 

väljare. [...] Det är naturligt  för svenska väljare att säga "Ja, vi tar ställning till vad partierna står 

för". Det är den åsikten som man ska ha. Man kan inte svara "Ja, jag brukar bara titta på vilken 

skjorta partiledaren har". Du vet, då är man ingen seriös väljare.

 Men omedvetet eller - så att  säga oartikulerat-, så är det nästan 50/50 faktiskt. Och det beror 

ju på att de flesta väljare får sin uppfattning om ledande politiker via tv, alltså via bilden.

Från början av din journalistkarriär och fram till idag: har mode i politiken fått en annan 

betydelse vad gäller den permanenta mediala övervakningen av politiker?

Ja, det har fått mycket större betydelse. Och det har att göra med att TV-mediet och bilden har blivit 

så väldigt, väldigt viktigt, [...] bland annat därför att ledande politiker idag inte enbart förekommer i 

politiska sammanhang, utan i intervjuprogram, underhållningsprogram och barnprogram, alltså i 

alla möjliga sammanhang ser du plötsligt en ledande politiker. Och de där intrycken, de lagras ju i 

huvudet. Och när det sedan blir valrörelse, när det blir ren politik, finns ju de här synintrycken kvar. 

När jag lyssnar på vad en politiker säger, så har jag allt det där med mig i bakhuvudet. Och så var 
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det inte tidigare, utan då var det ju -, dels betydde ju det skrivna ordet mer än bilden. Det var en 

striktare uppdelning. Politiker förekommer i politiken och skådespelare förekommer i filmen [...]. 

Det var en mycket striktare genre-uppdelning.

Hur har du uppfattat den mediala rapporteringen av politikernas klädsel under din tid som 

journalist?

De som har kommenterat sådana artiklar som jag har gjort har varit  nyfikna och det har varit 

positiva kommentarer. Det är klart att någon har väl sagt någonting om att det där var ju otroligt 

fånigt. Men mitt huvudsakliga minne är att det här var ju roligt, det var ju intressant.

Vilken journalistisk relevans och betydelse har den mediala rapporteringen av politikernas 

klädsel?

Den har också ökat. Det har att göra med att det sätt på vilket jag och andra skriver, det är inte som 

en äkta modeskribent. Det är ju så att jag har inte skrivit om en politiker som har följt den senaste 

trenden eller som uppträder i en förra säsongens rock eller någonting sådant. Utan jag har ju mer 

intresserat mig för vilken stil, vad är det den här politikern berättar med sina välputsade skor eller 

sina trasiga jeans.

 Det är ju inte så att jag har skrivit om vilka märken politikern har. [...] Det där gör väl att man 

har uppfattat det som lite mer seriöst eller mer relevant för politiken än en ren modetext.

Under vilka villkor blir den närmare, journalistiska granskningen av en politikers klädsel 

viktig?

Jag tror först och främst när du ska lansera dig som en ny politiker, alltså du är lite okänd, men sen 

blir du plötsligt vald till kanske vice ordförande i ett parti eller mera kanske ordförande i ett parti, 

eller du får en ministerpost, du får plötsligt en uppgift som gör att  du i princip ska bli känd för alla 

väljare. Och det finns en stor nyfikenhet på vem är den här damen, vem är den här herren, vad står 

du för? och då betyder ju det intrycket som du gör, den här första presentationen, väldigt mycket.

 Du vet, Göran Persson, han hade ganska många regeringsombildningar och då kom det in folk 

som ingen hade hört talas om, och då är det klart, då är man ju jättenyfiken, det där verkar vara en 

typisk kommunalpolitiker eller någonting sådant. Inte minst för kvinnor, [...] män har ju inte samma 

förmåga att överraska med sin klädsel som kvinnor har. Jag menar, män har långbyxor och vanligen 
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någon sorts kavaj och skjorta - det är ett  mycket mindre utrymme för män än för kvinnor. Det där är 

ju [...] ett viktigt moment, när du för första gången träder fram på den nationella arenan.

 Sedan har vi ju sådana här ögonblick där [...] det  kanske inte har gått så bra eller det har blivit 

lite problem, så du ska göra ett nytt försök att bli synlig på ett bra sätt. Och då kan du ju göra det 

genom att anlägga en ny stil och där är ju Lars Lejonborg det bästa exemplet i valet 2002 när 

han plötsligt - han har ju alltid varit ganska tråkigt klädd - framträder med snygga kavajer, alltså 

helt enkelt påfallande ny  i sin stil, fast  han då var en tämligen välkänd politiker. Och då blev ju 

intresset mycket större, "Vad nu? Titta, vad snygg han är! Vad har han på sig?" – att han hade ju fått 

ett nytt självförtroende också och det bidrog ju till att det gick bra för honom i det valet.

I er bok skriver ni om just dessa så kallade stilbytare. Vilka möjliga reaktioner kan dessa 

optiska förändringar framkalla i den mediala rapporteringen?

Det är så svårt att  avgöra för att [...] en makthavare kan ju inte riktigt låtsas vara någon annan än 

han eller hon är. En makthavare kan dämpa en del personlighetsdrag, en person som har fallit ned 

för att ha varit lite spetsig och småelak i sina kommentarer, det är ju inte så populärt i Sverige som 

du vet, då kan man ju lära sig att hålla tillbaka det där utan att för den skull verka annorlunda.

 Men en person som [...] finansminister Bosse Ringholm, hans personlighet är ju torr och 

tråkig, han skulle inte kunna vara trovärdig om han plötsligt träder fram och börjar berätta bullrande 

historier, dunkar folk i ryggen, rusar fram och kramar damer till höger och vänster [...], alla skulle 

ju se att det här var falskt, en dålig skådespelare skulle man utropa. Så det finns ju en [...] ram inom 

vilken man kan röra sig som ledande person… det tydliga exemplet nu är Mona Sahlin. Hon har ju 

väldigt svårt att framstå som riktigt trovärdig, hon har svaga förtroendesiffror. Och det har ju att 

göra med att för de flesta väljare är bilden av Mona Sahlin en ganska ung Stockholmstjej med korta 

kjolar och allt det  där. Och nu framträder hon som närmast en tant, en väldigt behärskad och mogen 

kvinna och har inte bara anlagt en annan klädstil och en annan frisyr, utan också hennes sätt att  tala 

är annorlunda. Personligen tycker jag inte att det  hänger ihop och jag är naturligtvis inte ensam. 

Och då uppstår den här förtroende-, en osäkerhet  hos väljaren, vem är den här personen, varför gör 

hon så här? - jag kommer minsann ihåg hur hon var förr. Man måste någonstans behålla sin 

personlighet, sin autenticitet - man kan inte plötsligt försöka vara någon helt annan.

I vilken mån är den textila analysen och den estetiska bedömningen som är förknippad med 

slutsatser om politikerns duglighet och om politikerns innehållsmässiga och argumentativa 
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åsikter och ideoligier riktig?

[...] Länge var det ju så i svensk politik att jag ansåg att jag kunde se tydligt vad en politiker hörde 

hemma, om det var en moderat politiker, en borgerlig politiker eller om det var en 

socialdemokratisk politiker. Men så är ju inte fallet längre. Och då menar jag så här: att när den 

socialdemokratiske och den borgerliga politikern framträdde, då lyssnade inte socialdemokraten 

med samma intresse på vad den borgerliga politikern sa utan tvärtom utgick från att han hade hört 

det förr och inte tyckte om det, och vice versa förstås. Men i dag har de där gränserna lösts upp 

väldigt mycket. Det går inte alls utifrån hur en person ser ut och uppträder att avgöra om han eller 

hon hör hemma på den borgerliga eller den andra sidan, vänstersidan, om inte det är en väldigt 

extrem personlighet. Jag talar här om normalpolitikern. Och det kan ju betyda att man som väljare 

idag lyssnar mer öppet, att om jag är en vänstersympatisör så kanske jag lyssnar lite öppnare när jag 

inte med detsamma ser att det här är en borgerlig politiker - och vice versa.

 Om du har lagt  märke till att de [oförståeligt] politikerna i dag inte har slips utan en kavaj, 

så har de en ganska snygg skjorta, ofta lite mönstrad och uppknäppt i halsen. Den här modellen, den 

finns ju i alla partier (skrattar), [...] så  om du går några, kanske tio år tillbaka, så  uppträdde 

borgerliga politiker i nio fall av tio alltid i slips med däremot hade vänstersinnade politiker gärna 

skjorta utan slips. Så då kunde du redan [...] avgöra "Nej, den där killen ska jag inte lyssna på" eller 

tvärtom "Den här killen har något jättebra att säga". Så visst finns det ett samband alltså med hur vi 

förhåller oss till budskapet.

Av vilket intresse drivs media till kommentarer om politikernas modemässiga felsteg?

Jag tror ju att det har smittat lite grann [...] . På något sätt  så vill vi ju som politiska reportrar eller 

kommentatorer, [...] de vill ju vidga sitt område, alltså om man bara skulle skriva om vad politiker 

sa eller om innehållet i deras partipolitiska program, så skulle ju läsarna vara ännu mindre 

intresserade. Alltså, det är ett bra sätt att locka in läsaren, att säga något om miljön eller hur 

personen, hur politikern [...] - det är ett litet knep att locka läsare och lyssnare.

I er bok beskriver ni stylisternas allt större betydelse inom politiken. Du säger att du är 

bekymrad över att politikerna i framtiden kan bli mera homogent och mindre personligt 

klädda. Hur viktig är då den journalistiska fokusen på politikernas klädsel, även med hänsyn 

till moderaternas så kallade nya klädkod?
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Jag tycker att man som journalist ska uppmärksamma sådana där saker. Moderaterna är ju väldigt 

tydliga nu. Förr var det, när man var på moderata möten, det var så tydligt, så tydligt att de hade en 

traditionell stil. Ofta var det kavaj och byxor, eller så var det kostym, skjorta, slips. Det var ganska 

mycket mörkblåa dräkter på damerna, alltså en väldigt konventionell klädsel. Och nu, så är det 

ingen ordning alls, kan jag försäkra, de ser ut precis hur som helst ut, som folk gör i allmänhet. Och 

det är naturligtvis delvis en medveten omkostymering, men framförallt speglar det ju att moderata 

politiker är en annan sorts människor. Det är inte som för tio, femton år sedan, det var ju ofta någon, 

antingen en högre tjänsteman, inköpsman på något större företag, det kunde vara rektorn på skolan, 

det kunde vara tandläkaren, [...] en etablerad person som var aktiv och företrädde moderaterna.

 Men i dag är det en större spridning åldersmässigt och det är lite fler, tror jag, som är så där 

unga, relativt unga egenföretagare, jobbar i PR-branschen. Det är mycket större spridning på vad 

moderatpolitiker sysslar med och vad de har för bakgrund. Och det syns också i deras stil. Ta den 

här killen, Niklas Wykman, som är ordförande nu för MUF, han är alldeles skallig och ganska 

mager om du ser honom framför dig. Och han har oftast en sådan där helt anonym T-shirt av ganska 

[oförståeligt] kvalité och säckiga jeans, alltså ser verkligen ut som motsatsen till en gammaldags 

moderatpolitiker. Och [...] hans familj är…, han kommer inte från någon traditionell borgerlig 

familj, utan de har haft andra politiska uppfattningar och sådant där, och han blev väl intresserad när 

han studerade. Du förstår, det är en annan sorts rekrytering och det syns också.

 Så detta har hänt, och då blir det ju intressant också när man ska beskriva det moderata 

samlingspartiet, att berätta om att nu ser de minsann ut på det här viset och är den här sortens 

människor.

 Man måste försöka ge läsaren en uppfattning om vad för slags person den här politikern som 

jag nu har intervjuat är och inte bara ta det här med fråga och svar.

Hur skiljer sig modets betydelse i politiken från dess betydelse i näringslivet, även med 

hänsyn till den mediala rapporteringen?

Det är klart, näringslivet är ju mycket mer monotont [...] . Det är så påtagligt att personer i högre 

nivå i näringslivet är inställda på att ha samma typ av kläder, det vill säga kostym, slips och skjorta 

och välputsade skor.

 Och [...] där har det väl inte hänt någonting, [...] de ska ju inte heller sälja sig själva på det 

sättet som en politiker utan man är ju då företrädare för företaget egentligen, om det är en bank, 

eller ett försäkringsbolag, en bilfirma, så är det ju firman som är avsändaren.
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Hur löper den modemässiga analysen av politiker en risk att använda sig av stereotypa 

fördomar?

Det är självklart så, det gör man ju nästan alltid vad man än ska skriva om, det är så lätt att ta till en 

schablon, en förutfattad mening och att understryka sådana förutfattade meningar hos publiken. 

Man försöker kämpa emot det men det är väldigt svårt att undvika, faktiskt.

 Jag vet ju att en och annan kvinnlig politiker - Maud Olofsson nu senast - klagar över att det 

blir för stor uppmärksamhet om hur de klär sig eller vilken stil de har och att  det då förringar deras 

politiska insatser. Jag håller inte alltid med om det faktiskt, därför att ingen kan påstå att Gudrun 

Schymans insatser inte blev uppmärksammade, trots att hon som person blev väldigt 

uppmärksammad. 

 Och svenska journalister är ju, jämfört med många andra länders journalister, väldigt 

medvetna om att inte automatiskt skriva någonting som förstärker våra kvinnoschabloner.

I en tidningsartikel i SvD, publicerad den 23:e januari ("Politikernas klädval allt viktigare"), 

kritiserar Du debatten kring Mona Sahlins väska och du ser en viss risk att medierna ska 

förlora trovärdighet. På vilket sätt påverkar den mediala rapporteringen av politikernas 

klädsel journalistikens anseende?

Det där förargade mig faktiskt, det var en sådan typisk fördomsfälla.

 En väska, det är ju i dag en accessoar som är väldigt uppmärksammad. [...] Det är väl trevligt 

att  ha en snygg väska och en väska har ett visst märke och så. Det är ju ingen som bråkar om vilka 

klockmärken karlar har, till exempel. Klockor är ju i allmänhet  - om man har märkesklockor - ofta 

förskräckligt dyrbara och fina och signalerar olika saker.

 Den där väskdebatten, den [...] var så ledsamt fördomsfull. Därför att väskor är en accessoar 

som kvinnor bär, och så blir det stor uppståndelse kring att Mona Sahlin har en vacker hallonröd 

väska! Men accessoarer som män har [...] blir aldrig lika heta. Och jag tycker att man kan försöka 

vara lite återhållsam här. Det där är ju så typiska könsstereotyper för att  kvinnors utgifter för kläder 

och liknande har ju i alla tider ifrågasatts och ansetts vara ett  tecken på ytlighet och dumhet. Och 

jag tycker att man skulle kunna se igenom sådana fördomar. 
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Hur, om överhuvudtaget, skulle media reagera på politikernas klädsel?

Jag tycker [...] nog att intresset kan växa lite grand. Men att man skulle avstå från att moralisera, det 

vill säga, "Usch, sådana där dyra kläder ska du väl inte ha!" utan att man skulle vara lite mer 

beskrivande.

Hur var det förr? Har den mediala debatten kring politikernas klädsel funnits redan tidigare 

eller är det något som har kommit upp under de senaste tio åren?

Jag är definitivt säker på att det har blivit intressantare och mer uppmärksammat de senaste åren. 

Och det är naturligtvis också en följd av att - om vi tar Lars Lejonborg som exempel - politiker har 

blivit mer medvetna och stylat om sig, som han gjorde.

 Och Gudrun Schymans insatser ska vi inte heller förringa, hon var ju för det första kvinna, för 

det andra ledare för vänsterpartiet, det gamla kommunistpartiet, och feminist, och hon uppträdde ju 

alltid väldigt… - hennes klädsel är alltid väl genomtänkt. Hon hade ju alltid rött och svart när hon 

var vänsterledare, nu som feministisk ledare har hon ofta lite andra färgskalor, lite mera beige och 

så. Men hon är ju alltid väldigt  tydlig och genomtänkt och elegant i sin klädsel. Hon var på det 

sättet ny i svensk politik. För vi har ju inte haft så många kvinnliga partiledare.

 Det enda jag kan minnas långt tillbaka det var när jag gick i skolan, då fanns det väldigt  få 

kvinnor i politiken, men bland annat en advokat, Ingrid Gärde Widemar, som [...] ofta förekom i 

sådana här reportage [...] från teaterpremiärer och så, hon var mycket, mycket elegant klädd och 

hon lade säkert ned stora summor på sin garderob utan att det på något sätt  blev en politisk fråga 

utan det bestod [...] närmast beundrande vilket  vackra och eleganta politiker och advokat. I stället 

var man närmast beundrande av denna vackra och eleganta politiker och advokat, som var 

riksdagsledamot i justitieutskottet.

 Annars var det vid ungefär samma tid som man ofta gjorde narr av Tage Erlander, vår 

långvarige statsminister, han var ju så lång, han hade så hopplös figur, hans byxben var oftast för 

korta - kort sagt, han var inte skräddarsydd, om du förstår vad jag menar. Och [oförståeligt] gjorde 

sig ofta lustiga över det.
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