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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I avhandlingen diskuterar jag image i valsammanhang, beskriver fyra presidentkandidaters image och imagekampanjer i presidentvalet 2006
utgående från kampanjledningens synvinkel samt beskriver väljarnas uppfattning om valkampanjerna och kandidaterna i valet 2006.
Avhandlingen ena forskningsmaterial består av intervjuer med Tarja Halonens, Sauli Niinistös, Matti Vanhanens och Heidi Hautalas
kampanjchefer. De halvstrukturerade intervjuerna analyserar jag ur ett faktaperspektiv. Forskningsfrågor jag söker svar på är hur
kampanjcheferna uppfattade valet ur ett imageperspektiv, vilken image kampanjcheferna anser att kandidaterna hade och hur den imagen
förändrades.
Avhandlingens andra forskningsmaterial, är en Internetenkät utförd av TNS-Gallup genom enkätmetoden GallupKanava. Enkäten, som utfördes
efter den första och efter den andra valomgången, är kvantitativ och omfattar olika aspekter på presidentvalet och väljarnas röstningsbeteende.
Forskningsfrågor jag besvarar är bland annat hur väljarna uppfattade att en kandidat förändrades under valkampanjen, vilka faktorer som
inverkade på väljarnas röstningsbeslut och hur trovärdiga väljarna ansåg att de två kandidater som kom till den andra valomgången var.
Alla fyra presidentkandidater hade problem med imagen i kampanjen men problemen var av mycket olika art och svårhetsgrad. Tarja Halonen
hade de största problemen. En orsak var att hon övergick från att vara president till att vara presidentkandidat. Hennes image förändrades från
varm till kallare, mjuk till hårdare och det syntes drag av irritation. Över en fjärdedel av väljarna uppgav att deras uppfattning om Halonen
förändrades till det negativare. En fjärdedel av väljarna hade tvivel på hur trovärdigt Halonen uppträdde. Sauli Niinistö hade fördel av att vara
utmana men nackdel av sin hårda image från tiden som finansminister. Niinistös image ändrades till från hård till mjukare och fick mer drag av
personlighet. Under en femtedel av väljarna uppgav att deras uppfattning om Niinistö förändrades till det negativare och under en femtedel
tvivlade på hur trovärdigt han uppträdde. Matti Vanhanens image förändrades inte under kampanjen vilket var kampanjorganisationens avsikt.
Vanhanens image led ändå av att vara för torr och grå. Heidi Hautala gjorde en bra valkampanj och hennes image förändrades inte under
kampanjen. Hon hade inte heller som avsikt att bli vald till president.
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