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1. INLEDNING 

Det svenska riksdagsvalet 2018 är minnesvärt av många anledningar. Intressanta var inte bara 

månaderna efter valresultatet utan också de som ledde upp till den 9:e september. Detta 

eftersom en förändring i partiernas marknadsföring var märkbar då de spenderade allt mer av 

sin budget på att synas i sociala medier.1 I takt med att sociala medier blev en viktig plattform 

för politisk marknadsföring entrade en ny aktör den politiska arenan - influencern. 

Influencers är personer som på sociala medier har ett stort antal följare och som likt namnet 

antyder har mycket inflytande.2 Det starka förtroende som byggts upp mellan influencers och 

följare samt deras möjlighet att nå ut till fler människor än många traditionella mediekanaler 

innebär att de besitter mycket makt.3  

 

Forskning kring influencers har tidigare främst ägnats åt influencer marketing; det vill säga 

den påverkan influencers har på människors köpvanor och livsstilar. Enligt De Veirman, 

Cauberghe och Hudders är det idag mer effektivt för företag att marknadsföra sitt varumärke 

genom influencers än i traditionella marknadsföringskanaler.4 Att influencers har en stor 

makt att påverka är ett faktum. Utifrån denna premiss samt det faktum att många svenska 

influencers uttalade sig politiskt under valrörelsen 2018 väcktes intresset bakom denna 

uppsats. Tidigare studier har berört ämnet men då främst med utgångspunkt i att undersöka 

hur influencers politiska uttalanden uppfattas av följare. Därmed kvarstår frågan kring hur det 

politiska budskapet har utformats samt på vilket sätt det har presenterats. Denna uppsats 

skrivs därför i syfte att granska influencers tillvägagångssätt och strategier då försöker 

påverka människors politiska åsikter.  

 

 

 

																																								 																					
1	Svenska Dagbladet, Valet 2018: slaget om sociala medier, 2019-02-14, 
 https://www.svd.se/om/slaget-om-sociala-medier (2019-04-14) 
2	Linda Hörnfeldt, Yrke: Influencer, Stockholm: Blombergs 2018, s. 18 
3	Amanda Törner, Så tar de politiska partierna hjälp av influencers, Dagens Media, 2018-03-19, 
 https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/sa-tar-de-politiska-partierna-hjalp-av-influencers-6904639  
(2019-04-22) 
4	Marijke De Veirman, Veroline Cauberghe & Liselot Hudders, Marketing Through Instagram Influencers:  
the impact of number of followers and product divergence on brand attitude, International Journal of  
Advertising: the review of marketing communications, Jul. 2017, s. 798	



	4	

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka strategier som används av influencers då de 

försöker påverka människor politiskt. Detta genom att studera politiska blogginlägg 

publicerade på icke-politiska bloggar i samband med valrörelsen 2018. Studien genomförs 

med hjälp av en retorisk textanalys – viktigt att poängtera är dock att syftet inte är att 

kartlägga vilka retoriska medel som används utan att retorikanalysen genomförs för att 

identifiera politiska marknadsföringsstrategier. Valet att inte inkludera politiska bloggar i det 

empiriska underlaget gjordes då studiens syfte är att öka förståelsen kring hur influencers – 

som traditionellt inte har betraktats som politiska aktörer – går tillväga då de uttrycker sig 

politiskt. Detta för att kunna uttala sig om alternativa aktörer i den politiska 

marknadsföringen. Studiens fokus specificeras till att endast undersöka i vilken mån de 

använder sig av negativ politisk marknadsföring och personalisering i syfte att övertyga sina 

läsare. Detta är av intresse då forskning tidigare har genomförts inom ramarna för influencer 

marketing och politisk marknadsföring vilka denna studie ämnar binda samman för att inge 

kunskap om hur influencers går tillväga för att påverka politiskt. Studier i ämnet politisk 

marknadsföring har främst ämnat förklara politiska partier och andra traditionella politiska 

aktörers tillvägagångssätt men kommer i denna uppsats appliceras på influencers för att bidra 

till ökad kunskap kring hur de rör sig i den politiska sfären.5 Till dessa traditionella 

marknadsföringsstrategier räknas negativ politisk marknadsföring. 6  Därutöver kommer det 

teoretiska ramverket för personalisering att användas för att komma åt den personliga relation 

till följare som influencers använder sig av då de marknadsför kommersiella produkter.7 

Därmed avser uppsatsen bredda forskningsfältet politisk marknadsföring genom att påvisa att 

också influencers bör betraktas som centrala aktörer i hur politiken marknadsförs. Syftet med 

studien kommer inte vara att förklara hur människor påverkas av att influencers uttalar sig 

politiskt och den kommer heller inte ta ställning i frågan kring huruvida det är rätt eller fel att 

den plattform influencers har används till att föra politik. Istället kommer fokus ligga vid 

vilka strategier influencers använder sig av för att övertyga människor politiskt och då 

specifikt huruvida de använder sig av negativ politisk marknadsföring samt personalisering. 

Den frågeställning uppsatsen ämnar besvara lyder enligt följande:  

																																								 																					
5	Aron O’Class, Political Marketing and the Marketing Concept, European Journal of Marketing, Vol. 30,  
No. 10/11, 1996, s. 37 
6	Darren G. Lilleker, Negativity i The Key Concepts of Political Communication, London: SAGE  
Publications Ltd 2006, s. 2 
7	Linda Hörnfeldt, Yrke: Influencer, Stockholm: Blombergs 2018, s. 73–79	
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● Vilka strategier använder sig influencers av för att påverka människors politiska 

åsikter?  

 

Frågeställningen specificeras därefter till att endast undersöka huruvida negativ politisk 

marknadsföring och personalisering används. En förhoppning är att uppsatsen ska tillföra 

kunskap om denna nya aktör inom politisk marknadsföring. Detta eftersom en stor andel 

människor dagligen tar del av material skapat av influencers och på så vis påverkas - 

medvetet eller inte. Det anses därför vara av stort intresse att bidra med kunskap kring hur 

denna nya makthavare går tillväga för att påverka.  

 

1.3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som för studien anses relevant. Fokus ligger vid 

influencer marketing, politisk marknadsföring samt influencers möjlighet att påverka.   

 

1.3.1 POLITISK MARKNADSFÖRING 

Forskning kring politisk marknadsföring har främst fokuserat på politiska partier och 

politiker.8 Studier i politisk marknadsföring har sin utgångspunkt i att väljare genom att rösta 

på ett parti investerar tid och förtroende i vad partiet utlovar. Utbytet mellan väljare och parti 

likställs därför med den transaktion som förekommer mellan kommersiella kunder och 

företag.9 Politisk marknadsföring innebär: 1. att politiska partier säljer sig själva likt företag 

vilket innebär att deras politik liknar varor på en marknad, 2. att de granskar denna marknad 

för att  veta vad som efterfrågas, och 3. att de bygger relationer med sina väljare på samma 

sätt som företag gör med sina kunder.10 På så vis breddas forskningsfältet om marknadsföring 

till att också inkludera politik. Denna studie avser utöka området ytterligare genom att addera 

en ny aktör till listan över personer eller organisationer som använder sig av politisk 

marknadsföring för att sprida ett budskap; influencern.  

 

																																								 																					
8	O’Class, 1996, s. 37 
9	O’Class, 1996, s. 38 
10	Kenneth M. Cosgrove, Party Branding, Marketing, and Mobilization in 2014 and Beyond i Tauna S.  
Sisco, Jennifer C. Lucas & Christopher J. Galdieri, Political Communication & Strategy: Consequences of  
the 2014 Midterm Elections, Akron: University of Akron Press 2017, s. 36 
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Darren G. Lilleker menar att ett klassiskt tillvägagångssätt då partier marknadsför sina åsikter 

är negativ politisk marknadsföring. Strategin har främst identifierats i amerikansk politik men 

förekommer också i andra politiska kontexter. Framväxten av marknadsföring inom politiken 

har använts som en förklarande orsak till varför negativ politisk marknadsföring tar allt större 

plats även utanför USA.11 Samtidigt hävdar andra forskare att politiken blir allt mer 

personaliserad där enskilda politiker tar större plats än partier och intresset för politikerna 

som privatpersoner väger tyngre än sakpolitik. Detta är återigen ett fenomen som tidigare 

varit starkt förknippat med USA men som likt negativ politisk marknadsföring har blivit en 

del av politisk marknadsföring i andra delar av världen. Många forskare hävdar att den 

politiska marknadsföringen i Sverige har genomgått en amerikanisering vilket bland annat 

innebär att negativ politisk marknadsföring och personalisering har ökat.12 

  

Kruikemeier, van Noort, Vliegenthart och de Vreese framlägger empiriskt underlag för att en 

personaliserad kommunikation ökar väljares politiska engagemang.13 Forskning visar att 

sociala medier är en bidragande faktor till att personalisering blir ett vanligare inslag i politisk 

marknadsföring. Förklaringen lyder att sociala medier erbjuder möjligheten för politiker att 

förmedla sina personligheter vilket leder till att fokus förflyttas från sakpolitik och partiet de 

tillhör till dem som privatpersoner.14 Personalisering anses relevant för studien då influencers 

arbetar genom sociala medier och på så vis skulle kunna spela en del i personaliseringen av 

politiken. Nedan redogörs för yrkesgruppen influencers med specifikt fokus på den 

personliga relation de har till sina följare.  

 

1.3.2 INFLUENCERS SOM POLITISKA AKTÖRER 

I Marketing through instagram influencers: the impact of number of followers and product 

divergence on brand attitude av De Veirman, Cauberghe och Hudders definieras influencers 

som individer med ett stort antal följare på sina sociala medier.15 Ofta använder de sig av 

																																								 																					
11	Darren G. Lilleker, Negativity i The Key Concepts of Political Communication, London: SAGE  
Publications Ltd 2006, s. 2 
12	Erik Åsard, Influence and Presence, Depth and Surface: Studying the American Impact on Other  

       Countries, American Studies in Scandinavia, Vol 35, 2003, s. 16 
13	Sanne Kruikemeier, Guda van Noort, Rens Vliegenthart & Claes H. de Vreese, Getting closer: The  
effects of personalized and interactive online political communication, European Journal of  
Communication, Vol. 28, No. 1, 2013, 53  
14	Gunn Sara Enli & Eli Skogerbø, Personalized Campaigns in Party-Centered Politics, Information,  
Communication & Society, Vol. 16, No. 5, Feb., 2013, s. 758  
15	De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017, s. 798	
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flera olika sociala medier samtidigt som bland annat facebook, youtube, instagram och 

twitter. Dessutom driver många av dem en blogg där texter, bilder, filmer eller ljudfiler 

publiceras.16 Tidigare forskning kring influencers har främst gjorts på influencer marketing 

och har därmed haft fokus på influencers som i form av sponsrade inlägg marknadsför en viss 

produkt eller varumärke på sina sociala kanaler. Idag ser många företag större möjligheter i 

att marknadsföra sina produkter genom influencers än i traditionella reklamkampanjer.17  

 

Linda Hörnfeldt förklarar att de influencers som är mest framgångsrika när de marknadsför 

en produkt är de som har byggt upp en personlig relation med sina följare. Detta görs genom 

att tala öppet om personliga upplevelser och åsikter samt att bjuda in till samtal med följaren 

genom att ställa frågor som följaren sedan kan svara på i form av kommentarer.18 Intresset för 

denna studie ligger i att undersöka hur det förtroende influencers inger används när de 

uttrycker sig politiskt. Tidigare forskning visar på att en personaliserad marknadsföring 

används allt mer regelbundet i politiska syften och därmed väcks intresset för hur en aktör 

som gjort sig känd på att marknadsföra produkter genom en personlig relation till sina följare 

uttrycker sig när den talar om politik. Därmed är det av intresse att granska om ett liknande 

tillvägagångssätt används när det som marknadsförs är politik.  

 
Forskning kring influencers som politiska aktörer finns det ont om. Yotam Shmargad har i 

Twitter influencers in the 2016 US congressional races identifierat två typer av politiska 

aktörer som upptar allt större utrymme på sociala medier: The influential politicians och The 

politicized influencers.19 Shmargad jämför dessa kategorier med Mark Wheelers celebrity 

politicians  och politicized celebrities och menar att man på grund av sociala mediers ökade 

inflytande inte bara bör tala om celebrity politics utan också om influencer politics.20 Intresset 

för influencers som politiska aktörer finns därmed men då fenomenet fortfarande är nytt finns 

det ännu inte ett tydligt forskningsfält tillägnat det.  

 

																																								 																					
16	Jan Schmidt, Blogging Practices: An Analytical Framework, Journal of Computer-Mediated  
Communication, Vol. 12, No. 4, Jul., 2007, s. 1409 
17	De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017, s. 798	
18	Linda Hörnfeldt, Yrke: Influencer, Stockholm: Blombergs 2018, s. 73–79  
19	Yotam Shmargad, Twitter Influence in the 2016 US Congressional Races, Journal of Political Marketing,  
Oct., 2018, s. 3–4 
20	Ibid, s. 2 
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Celebrity politics kommer i denna studie användas som ett komplement till forskning kring 

influencers som politiska aktörer. Detta för att få en djupare förståelse för hur människor 

påverkas av att kända personer gör politiska ställningstaganden. Människor som ser upp till 

en känd person börjar identifiera sig med hen vilket leder till att de låter sig representeras av 

åsikter, beteenden och övertygelser som kändisen förespråkar.21 Vad som avgör hur 

framgångsrik den kända personen är i att övertyga människor, vare sig det gäller uppmuntran 

till att rösta på ett visst parti eller till att tänka mer miljösmart, grundar sig i dennes 

trovärdighet samt popularitet.22  

 

Ytterligare ett forskningsfält ligger nära politiskt engagerade influencers. Uzunoglu och 

Misci Kip ser influencers som opinionsledare och menar att de i linje med Katz och 

Lazarsfelds two step flow of communication (tvåstegshypotes)23 har större genomslagskraft 

än massmedia vad gäller att påverka människors attityder. Tvåstegshypotesen beskriver hur 

det genom en opinionsledare med personligt inflytande går att påverka de stora massorna. 

Återigen betonas vikten av ett starkt förtroende.24 Människor har lättare att ta till sig 

information och åsikter från en opinionsledare än en toppolitiker.25  

 

Everett M. Rogers och David G. Cartano skriver i Methods of measuring opinion leadership 

att människor innan de fattar beslut tenderar att bekräfta sina åsikter genom att jämföra dem 

med andra. Att ha liknande värderingar som en inflytelserik person de ser upp till inger 

känslan av att ha “rätt åsikt”. Opinionsledaren blir därmed någon människor vänder sig till 

för att dels få information men också för att stärka sina egna politiska uppfattningar.26 Att 

influencers besitter mycket makt går att utläsa av samtliga av de ovanstående källorna. 

Frågan är hur denna makt tar sig uttryck då de försöker påverka.  

 

																																								 																					
21 Erica Weintraub Austin et al., Celebrity Endorsements and Their Potential to Motivate Young Voters,  
Mass Communication and Society, Vol. 11, No. 4, Oct., 2008, s. 424 
22 David Marsh, Paul ‘T Hart & Karen Tindall, Celebrity Politics: the politics of the late modernity,  
Political Studies Review, Vol. 8, 2010, s. 324 
23	Elihu Katz & Paul F. Lazarsfeld, Personal Influence: the part played by people in the flow of mass  
communication, New York: AldineTransaction 1955 
24 Ebru Uzunoglu & Sema Misci Kip, Brand Communication through digital influencers: leveraging  
blogger engagement, International Journal of Information Management, Vol. 34, No. 5, Oct., 2014, s. 592  
25	Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, New York: Macmillan 1968, s. 466 
26 Everett  M. Rogers & David G. Cartano, Methods of Measuring Opinion Leadership, The Public Opinion  
Quarterly, Vol. 26, No. 3, 1962, s. 435 
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Ett flertal examensuppsatser har skrivits kring influencers inblandning i riksdagsvalet 2018. I 

Uppsatsen Låt influencers utbilda och inte påverka:en kvalitativ studie om politiskt 

förtroende & samarbeten på sociala medier beskriver Fanny Jansson och Oliver Paschetto 

Jensin hur förstagångsväljare är delade i sina åsikter kring influencer marketing i 

kombination med politik. En positiv aspekt som lyfts är att influencers kan göra politik mer 

lättförståelig och därmed bidra till en ökad spridning av politiska diskussioner bland unga. 

Samtidigt ses förenklingen av politiken som en potentiell fara.27  

 

Sara Karlsson Petersen och Tiffany Lind har skrivit uppsatsen “Man måste skilja på sak och 

person”: hur influencers presenterade partiledare i sociala medier under valrörelsen 2018 

där de undersöker hur stor del av tiden sakpolitiska frågor upptog under mötet mellan 

influencers och partiledare på sociala medier samt vilken partiledare som synts mest 

tillsammans med influencers.28  

 

Tidigare forskning påvisar att politisk marknadsföring används i allt högre grad och att 

användandet av negativ politisk marknadsföring som en strategi att övertyga också har ökat. 

Därför finns det ett intresse i att undersöka om denna strategi också används när influencers 

marknadsför politik. Samtidigt visar forskning att influencer marketings framgång grundar 

sig i att en personlig relation har byggts upp mellan influencer och följare vilket resulterar i 

att den marknadsföring som utförs av influencers upplevs som trovärdig och genuin. I och 

med att influencers uttalar sig i politiska frågor väcks frågan kring hur de går tillväga för att 

övertyga sina följare. Denna studie skrivs i syfte att undersöka om de använder sig av negativ 

politisk marknadsföring samt personalisering då de marknadsför politik.  

 

Med utgångspunkt i att det i den politiska marknadsföringen i Sverige har blivit vanligare 

med negativ politisk marknadsföring och personalisering anses svenska influencers vara av 

intresse för studien då den politiska sfär de entrar redan använder sig av dessa strategier. 

Förhoppningen är att studiens resultat inte bara ska vara relevant i en svensk kontext utan att 

																																								 																					
27	Fanny Jansson & Oliver Paschetto Jensin, Låt influencers utbilda och inte påverka: en kvalitativ studie  
om politiskt förtroende & samarbeten på sociala medier, C-uppsats i Medie- och  
kommunikationsvetenskap, Karlstad universitet 2019,  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1289277/FULLTEXT01.pdf (2019-04-17) s. 45.  
28	Sara Karlsson Petersen & Tiffany Lind, “Man måste skilja på sak och person”: hur influencers  
presenterade partiledare i sociala medier under valrörelsen 2018, C-uppsats i Medie- och  
kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet 2018, 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1286309/FULLTEXT01.pdf (2019-04-17) s. 6 
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den också ska kunna användas för att förstå hur influencers i allmänhet går tillväga när de 

uttalar sig politiskt.     

 

1.4 TEORI 

Nedan redogörs för det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. För att öka 

förståelsen för vilka strategiska tillvägagångssätt influencers använder när de skriver om 

politik kommer två teorier att användas. Negativ politisk marknadsföring är en 

statsvetenskaplig teori där den politiska motståndaren kritiseras och där dennes brister sätts i 

fokus snarare än det egna partiets positiva egenskaper.29 Denna teori anses relevant för 

studien då det är en politisk marknadsföringsstrategi som tidigare identifierats i mer 

traditionella politiska sammanhang men som tros kunna vara närvarande också när den 

politiska diskussionen tar plats på bloggar.  

 

Från en annan del av statsvetenskapen härstammar personaliseringsteorin. I denna studie 

konkretiseras den efter fyra underkategorier som redogörs för i avsnitt 1.4.2. Denna teori ses 

som relevant för studien då tidigare forskning visar på att en bidragande orsak till influencers 

inflytande över människor är att de genom att vara personliga och relaterbara framstår som 

pålitliga och därmed kan påverka människors konsumtion och livsvanor.30  Därmed väcks en 

tanke om att en personalisering av det politiska budskapet på bloggar också skulle vara ett 

effektivt tillvägagångssätt i ett försök att påverka läsarnas politiska åsikter.  

 

Studien granskar materialet utifrån ovan nämnda teorier då de har gemensamt att de betraktas 

som centrala i framväxten av en allt mer amerikaniserad politisk marknadsföring. De är 

däremot inte de enda strategierna som används när politik marknadsförs och därmed utesluter 

inte studien att influencers tilltar andra medel när de vill övertyga sina läsare i politiska 

frågor. Strategierna valdes med utgångspunkt i att personalisering är starkt förknippat med 

influencers till skillnad från negativ politisk marknadsföring som har en tydligare koppling 

till traditionell politisk kommunikation. Studien önskar därför binda samman dessa teorier för 

att på så vis lägga grunden för ett nytt forskningsområde inom politisk marknadsföring där 

influencers politiska marknadsföringsstrategier undersöks.   

																																								 																					
29	Lau & Pomper 2002, s. 48	
30	De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017, s. 798	
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1.4.1 NEGATIV POLITISK MARKNADSFÖRING 

En etablerad och omdebatterad strategi för politisk marknadsföring har varit den så kallade 

negativa politiska marknadsföringen. Denna tar sig uttryck i form av att lyfta motståndarens 

brister – antingen på ett personligt plan eller genom att kritisera åsikter, tillvägagångssätt, 

tidigare erfarenheter och umgänge – för att på så vis öka sin egen chans att nå sina politiska 

mål. Den negativa marknadsföringen kan därmed sättas i direkt kontrast till den positiva som 

istället innebär att fokusera på det positiva i den egna politiken.31 Denna strategi används 

främst när den som attackeras har mer att förlora på kritiken än den som framför den. Finns 

det en risk att kritiken uppfattas som orättvis eller obefogad kan strategin istället komma att 

straffa den som försökt använda sig av den.32 Hyunjin Song, Dominic Nyhuis och Hajo 

Boomgaarden förklarar att det är vanligare att använda sig av negativ politisk marknadsföring 

om det upplevs att den typen av kritik har riktats mot en själv. Därmed kan negativ 

marknadsföring resultera i att den som fördöms går till motattack.33  

 

Negativ marknadsföring kan handla om en kritik av politiska åsikter, policyförslag eller 

beslut. Ett vanligt exempel är att kritisera ett parti eller en kandidat för att medvetet 

favoriserar en viss del av befolkningen. Ett annat tillvägagångssätt är utmåla motståndaren 

som en potentiell fara.34 Denna form av negativ politisk marknadsföring kommer i studien att 

benämnas som kritik av sakpolitik. Om kritiken istället handlar om enskilda politiker kan 

tillvägagångssättet vara att anklaga någon för korruption eller att genom satir förlöjliga 

motståndaren.35 I studien kommer den typen av negativ politisk marknadsföring att refereras 

till som kritik av person. 

 

 

																																								 																					
31	Richard R. Lau & Gerald M. Pomper, Effectiveness of Negative Campaigning in U.S. Senate Elections,  
American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 1, Jan., 2002, s. 48 
32	Richard R. Lau & Ivy Brown Rovner, Negative Campaigning, Annual Review of Political Science, Vol.  
12, Jun., 2009, s. 292 
33	Hyunjin Song, Dominic Nyhuis & Hajo Boomgaarden, A Network Model of Negative Campaigning: The  
Structure and Determinants of Negative Campaigning in Multiparty Systems, Communication Research,  
Vol.  
46, No. 2, Jun., 2017, s. 276 
34	Tod L. Belt, Negative advertising, Routledge handbook of political advertising, Christina Holtz-Bacha &  
Marion R. Just, s. 1–13, Abingdon: Routledge 2019, s. 53  
35	Belt 2019, s. 54 
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1.4.2 PERSONALISERING  

Van Aelst, Sheafer och Stanyer delar in personalisering i två huvudkategorier; 

individualisering och privatisering. Individualisering innebär att fokus förflyttas från partier 

och institutioner till politiker. Privatisering ämnar istället belysa den förskjutning som skett 

från politikers offentliga roll till dem som privatpersoner. Detta tar sig uttryck i ett ökat 

intresse för vilka politikerna är när de inte arbetar.36 I studien kommer personalisering att 

tilldelas ytterligare två underkategorier; influencerns närvaro och läsarens närvaro. Till 

skillnad från individualisering och privatisering som fokuserar på hur partier och partiledare 

framställs beskriver influencerns- och läsarens närvaro istället hur influencern använder sig 

av sin personliga relation till läsaren för att övertyga.  

 

Joshua Meyrowitz beskriver i No Sense of Place att en personalisering av politiken innebär 

ett offentliggörande av politikens backstageområde.37 Denna definition stämmer överens med 

vad Van Aelst, Sheafer och Stanyer omnämner som privatisering. Politiska uttalanden 

förstärks genom berättelser om personliga upplevelser samtidigt som intresset för politikers 

intressen och liv bakom stängda dörrar ökar. Det personliga, som tidigare inte 

uppmärksammats offentligt, förväntas nu synliggöras då detta skapar illusionen av en nära 

relation politiker och publiken emellan.38 
 

En analys kring huruvida influencers motiverar sina politiska ställningstaganden genom att 

lyfta egna erfarenheter kommer att göras då detta tolkas som ett strategiskt tillvägagångssätt 

för att inge igenkänningsfaktor samt förtroende hos bloggläsaren. Den personliga relationen 

mellan influencer och läsare har tidigare nämnts som en möjlighet till påverkan och kommer 

därför tolkas som en strategi också i detta fall.39 Denna strategi kommer i studien att ses som 

en form av personalisering och omnämnas som influencerns närvaro. För att identifiera hur 

influencers personligheter och erfarenheter kopplas till politik kommer också inläggens 

upplägg att analyseras. Om politik nämns i inlägg som också handlar om andra ämnen 

kommer det tolkas som att influencern återigen knyter sina politiska åsikter till den 

																																								 																					
36	Peter Van Aelst, Tamir Sheafer & James Stanyer, The Personalisation of Mediated Political  
Communication: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings, Journalism, Vol. 13, No. 2,  
Nov., 2011, s. 207 
37	Joshua Meyrowitz, No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behaviour, New York:  
Oxford University Press 1985, s. 135  
38	Meyrowitz 1985, s. 139  
39	De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017, s. 798	
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personliga bild som läsaren har kommit att lära känna. Detta då inlägg där politik framställs 

som en naturlig del av influencerns vardag ses som ytterligare ett exempel på hur politiken 

personaliseras i syfte att tilltala läsaren.  

 

Vidare kommer också ett personligt tilltal till läsaren att tolkas som form av strategisk 

personalisering då detta bidrar till en upplevd ömsesidig relation. Därmed är direkta tilltal 

samt frågor till läsaren av intresse. Stephan C. Henneberg & Nicholas J. O’Shaughnessy 

skriver i Political Relationship Marketing att ett direkt tilltal samt en personlig ton skapar 

känslan av en gemenskap och att detta i sin tur knyter väljare till den som använt sig av 

strategin.40 Det personliga tilltalet utgör den fjärde och sista delen av personalisering och 

kommer i studien att gå under namnet läsarens närvaro.  

 

För att summera studiens teoretiska underlag kommer negativ politisk marknadsföring att 

eftersökas i form av kritik riktad mot person eller sakpolitik. Därefter kommer fyra former av 

personalisering att försökas identifieras. Det här görs med avsikt att rama in två centrala 

strategier i politisk marknadsföring som också tros förekomma när den som marknadsför är 

en influencer.  

 

1.5 MATERIAL 

Åtta privatbloggar som tillsammans utgör arton blogginlägg kommer att läsas för att besvara 

uppsatsens frågeställning. Nedan redogörs för urval samt avgränsningar. En blogg är en 

hemsida där texter, bilder, filmer eller ljudfiler publiceras mer eller mindre regelbundet. 

Möjligheten finns sedan för den som läser att kommentera materialet.41 Det finns många 

förklaringar till varför människor driver bloggar. Erin E. Hollenbraugh beskriver en av dem 

som en vilja att informera och hjälpa de som läser bloggen. Genom egna erfarenheter och 

kunskaper vill bloggaren motivera och hjälpa sina läsare.42  

 

																																								 																					
40	Stephan C. Henneberg & Nicholas J. O’Shaughnessy, Political Relationship Marketing: some  
macro/micro thoughts, Journal of Marketing Management, Vol. 25, No. 1–2, Feb., 2009, s. 15 
41	Jan Schmidt, Blogging Practices: An Analytical Framework, Journal of Computer-Mediated  
Communication, Vol. 12, No. 4, Jul., 2007, s. 1409 
42	Erin E. Hollenbaugh, Motives for Maintaining Personal Journal Blogs, Cyberpsychology, Behavior, and  
Social Networking, Vol. 14, No. 1–2, Feb., 2011, s. 16 
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1.5.1 URVAL 

Influencers arbetar ofta med olika plattformar och format.43 I denna studie kommer bloggar 

att studeras. Vad gäller val av bloggar var den initiala tanken att ha en variation i kön och 

ålder på den influencer som driver bloggen samt att titta på olika typer av bloggar för att få en 

så nyanserad bild som möjligt. För att uppnå detta användes dels Bloggportalen.se44 för att få 

en översikt av sveriges största privatbloggar men också systematiska googlesökningar som 

innefattade ordet blogg samt inriktningen av intresse – exempelvis blogg + sport + politik, 

blogg + mat + politik eller blogg + gaming + politik. Flera genomförda sökningar resulterade 

i insikten att det sökresultat som för studiens syfte gav främst önskat resultat var blogg + 

livsstil + politik. Denna insikt grundades i att majoriteten av de bloggar där politiskt material 

publicerades i samband med valrörelsen 2018 ingår i kategorin livsstilsbloggar. Tidigt i 

urvalsprocessen gjordes valet att inte inkludera politiska bloggar då studiens syfte ligger i att 

undersöka hur bloggar som annars inte är uttalat politiska skriver om politik. 

 

I studien kommer de bloggar som granskas därmed falla under kategorin livsstil. Urvalet 

innefattar kvinnor i högre grad än män. Detta eftersom fler kvinnor driver denna typ av 

blogg.45 Som underlag till studien ligger åtta stycken privatbloggar där en drivs av en man 

och resterande drivs av kvinnor. Bloggarna varierar i storlek och de som driver dem besitter 

olika nivåer av kändisskap. Förhoppningen är att de utvalda bloggarna kommer att kunna 

säga något om influencers strategier då de vill påverka politiskt. Efter en tids eftertanke togs 

beslutet att i anonymisera bloggarna då de trots att de är offentliga inte har godkänt att 

medverka i studien. Annette Markham och Elizabeth Buchanan förklarar att trots att 

materialet är offentligt har inte influencern godkänt att det används i den här kontexten.46 

Studien bygger dessutom till stor del på tolkningar av materialet och det kan uppstå en etisk 

konflikt om dessa tolkningar inte överensstämmer med hur influencern själv uppfattar sitt 

material.47 Dessutom anses inte namn på blogg eller influencer vara av relevans då studies 

syftet är att identifiera strategier och det är uppnåbart även utan att offentliggöra vem som 

																																								 																					
43	De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017, s. 801  
44	Bloggportalen.se, https://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/TopLists?tl=1 (2019-04-16) 
45	Thomas Johansson, Kändisfabriken: identitet, “makeover” och kroppens tid, Stockholm: Carlsson 2012 
46	Annette Markham & Elizabeth Buchanan, Ethical Decision-Making and Internet Research:  
Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee (Version 2.0), 2012, s. 6 
47	Markham & Buchanan 2012, s. 8 
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skrivit vad. Bloggarna kommer i analysavsnittet därför att numreras och därefter kommer 

namn på bloggarna redovisas i bifogat appendix om intresset finns att läsa originalkällan.48 

 

1.5.2 AVGRÄNSNINGAR 

I uppsatsen har det varit nödvändigt att göra vissa avgränsningar i materialet. Endast inlägg 

från 1:a juni 2018 till 9:e september samma år kommer att läsas. Avgränsningen gjordes 

eftersom månaderna innan riksdagsvalet 2018 ansågs intressanta för studiens syfte då det 

rapporterades i media om att sociala medier utgjorde en stor del i valkampanjen.49 Därmed 

ansågs material från den tidsperioden användbar för att kunna identifiera negativ politisk 

marknadsföring samt personalisering i blogginläggen. De inlägg som har lästs har valts ut 

genom användandet av bloggarnas sökfunktioner där namn på partiledare, politiska partier, 

valet 2018, val, rösta samt politik har testats. De inlägg som innehöll sökorden och som 

publicerats inom den givna tidsramen lästes därefter. Utöver det gjordes en översiktlig 

granskning av bloggarnas arkiv för att kontrollera att intressant material inte förbisetts. Denna 

metod visade sig vara effektiv då den resulterade i flera inlägg vars titel eller innehåll inte 

innehöll något av sökorden.  

 

1.6 METOD 

För att eftersöka negativ politisk marknadsföring och personalisering i blogginläggen 

kommer en retorisk textanalys att genomföras. Varje inlägg kommer att läsas separat där för 

studien relevanta delar  kategoriserades utifrån de två strategierna samt deras underkategorier. 

Utifrån studiens syfte togs beslutet att tillämpa en kvalitativ metod då den anses effektiv i 

syftet att noggrant läsa och förstå materialet. En kvalitativa textanalysen innebär att ta fram 

det väsentliga i en text genom att noggrant läsa textens delar, helhet och den kontext den 

ingår i. På så vis förstås också det som är dolt under ytan. En kvantitativ studie hade istället 

resulterat i ett mer generellt resultat som på så vis hade haft bättre möjlighet att generaliseras 

på en större population.50 

 

																																								 																					
48 Appendix 
49	Svenska Dagbladet, Valet 2018: slaget om sociala medier, 2019-02-14,   
https://www.svd.se/om/slaget- om-sociala-medier (2019-04-14)	
50	Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan: Konsten att Studera Samhälle, Individ och Marknad, 5. uppl.,  
Stockholm: Wolters Kluwer 2017, s. 211 
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1.6.1 RETORISK TEXTANALYS  

För att besvara frågeställningen kommer en retorisk textanalys att genomföras. Hans 

Gunnarson och Hans Bengtsson skriver att politik och retorik länge har varit tätt bundna 

eftersom de delar samma mål; att övertyga en publik.51 Retorik används för att marknadsföra 

och därav anses en retorisk textanalys högst lämplig för att kartlägga de strategier som 

används av influencers. Studiens syfte är därmed inte att kartlägga de retoriska greppen utan 

denna metod är endast ett tillvägagångssätt för att kunna identifiera de strategier som 

redovisats i teoriavsnittet. Nedan redogörs för Aristoteles tre bevismedel: ethos, logos och 

pathos.  

 

1.6.2 ETHOS 

Ethos uppnås genom att talaren -  i detta fall bloggaren i fråga - inger förtroende och på så vis 

övertygar sin publik. Aristoteles skriver följande:   

 

Genom karaktären (ethos): när talet framförs på ett sådant sätt att talaren framstår som trovärdig. Vi 

brukar lita på hederliga människor både mer och snabbare i nästan alla sammanhang, till och med 

reservationslöst när oklarhet råder och det finns rum för tvivel. Också detta bör åstadkommas genom 

talet, och inte genom förutfattade meningar om hurdan talaren är. Det är inte så som vissa 

handboksförfattare påstår i sina läroböcker, att talarens ärlighet inte bidrar till det som är övertygande; i 

stället är karaktären nog nästan det mäktigaste övertalningsmedlet.52 

 

Aristoteles menar att ethos är det mest effektiva tillvägagångssättet för att övertyga. Han 

fastslår också att trovärdighet uppnås genom det faktiska talet och inte genom de förutfattade 

meningar som finns om talaren.53 Detta skiljer sig från den definition som Ciceros och 

Quintillianus presenterar där publiken inte bara har i åtanke den specifika situationen utan 

också tidigare uttalanden och ageranden.54 

 

Janne Lindqvist Grinde förklarar att trovärdigheten stärks om talaren framstår som okonstlad 

och äkta. Därför är det effektivt att uttrycka sig i personliga termer som av publiken uppfattas 

som genuina.55 För att framstå som äkta är det viktigt att publiken inte är medveten om att 

																																								 																					
51	Gunnarson & Bengtsson 2015, s. 47 
52	Aristoteles, Retoriken, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, s. 70 
53	Aristoteles, Retoriken, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, s. 70 
54	Jens E. Kjeldsen, Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 126 
55	Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 91 
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den blir påverkad. Därmed behöver talaren vara subtil i sina uttalanden och förmedla ett 

genuint engagemang snarare än en genomtänkt plan att övertyga.56 Ett exempel på ethos från 

studiens textunderlag lyder enligt följande:  

 
Samtidigt vill jag inte köra inlägg där jag spaltar upp hur jag ser på saker och ting och försöker 

”övertala” andra att hålla med mig. Jag har gjort mitt val och sen tycker jag det är helt upp till er hur ni 

lägger ert. Det enda jag egentligen tycker är viktigt att poängtera är att man ska ta tillvara på den röst 

man faktiskt har.57 

 

Ovan framgår att influencern inte vill övertala sina läsare. Samtidigt uppmanas läsarna att 

rösta. Exemplet påvisar därmed hur uppmaningen framstår som okonstlad eftersom den 

presenteras i kontexten att influencern inte vill påverka.  

 

Ethosargumentation bygger på fyra topiker: talaren, publiken, motståndaren och saken. Med 

uppsatsens syfte i  åtanke är framförallt den tredje topiken intressant. Hans Gunnarson och 

Hans Bengtsson menar att ett effektivt sätt att skapa gemenskap är genom konstruerandet av 

en gemensam fiende. Vidare förklarar de att ett klassiskt retoriskt grepp inom politiken har 

varit att få publiken att hata motståndaren. En eventuell problematik är att denna typ av 

argumentation istället kan få motsatt effekt då den som framför den kan uppfattas som elak. 

Därför underlättar det att kritisera en person som redan är illa omtyckt.58 

 

1.6.3 PATHOS 

Patos innebär att genom sin retorik väcka publikens känslor för att på så vis försätta den i en 

sinnesstämning där de lätt blir övertygade.59 De känslor som kan framkallas är ilska och 

mildhet, fruktan och hopp, skam och skamfrihet, otack och uppskattning, hat och kärlek, 

avund och tillfredsställelse, förtrytelse och medlidande samt rivalitet och förakt.60 Att spela 

på publikens känslor är effektivt då tilliten till talaren ökar om publiken identifierar sig med 

dennes känslotillstånd. Det är därför avgörande för talaren att uttrycka sig på så vis att 

																																								 																					
56	Kjeldsen 2008, s. 131 
57	Blogg 8, 2018-07-28  
58	Hans Gunnarson & Hans Bengtsson, Politisk retorik i teori och praktik, i Vinklade budskap: perspektiv        
på politisk kommunikation, Hans Bengtsson (red.), s. 47–65, Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande,  
humaniora och samhälle, 2015, s. 56 
59	Lindqvist Grinde 2008, s. 82 
60	Lindqvist Grinde 2008, s. 83 
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publiken känner igen sig i det som sägs.61 Pathos exemplifieras med följande citat hämtat från 

materialet: 

 

Att det ska vara så oerhört svårt för människor att förstå att vi måste ta hand om varandra. Att hjälpa 

folk på fötter, snarare än att sparka på de som ligger ner.62 

 

Citatet ovan är hämtat från ett blogginlägg där läsare uppmanas till att rösta mot 

Sverigedemokraterna. Detta motiveras med hjälp av starka känsloargument där 

Sverigedemokraternas politik likställs med att sparka på människor som har det svårt.  

 

1.6.4 LOGOS 

Aristoteles beskriver logos enligt följande:  

 
Genom argument (logos) skapas övertygelse när vi bevisar det sanna eller skenbart sanna utifrån det 

som är övertygande i varje fråga.63 

 

Logos handlar därmed om att framlägga sakliga och genomarbetade argument.64 Talaren bör 

därför uppfattas som kunnig och förnuftig när den framför sina ståndpunkter. Ett starkt logos 

kan stärka talarens ethos då välgrundade argument ofta upplevs som förtroendeingivande.65 

Logos som retoriskt grepp återfinns i följande citat hämtat från studiens underliggande 

material där Vänsterpartiet omnämns som det parti som bäst överensstämmer med kristna 

värderingar: 

 

Ja, det står till och med i 3 Mos 19:33 Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka 

honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig 

själv.66 

 

Argumentet stärks av att influencern besitter kunskap om det hen uttalar sig om. Uttalandet 

framstår som trovärdigt eftersom personen i fråga kan referera till bibeln och på så vis påvisa 

																																								 																					
61	Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, Berkeley: University of California Press 1969, s. 55 
62	Blogg 1, 2018-09-06 
63	Aristoteles 2012, s. 70 
64	Lindqvist Grinde 2008, s. 79 
65	Lindqvist Grinde 2008, s. 57 
66	Blogg 2, 2018-07-28 
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att en politik som behandlar en invandrare och en infödd olika inte går i linje med den kristna 

tron.   

 

1.6.5 KRITISK METODREFLEKTION 

Inom ramarna för en kvalitativ studie samt med hänsyn till textens omfång anses en analys av 

arton blogginlägg vara överkomligt och av tillräcklig mängd för att kunna besvara 

frågeställningen. För att öka studiens generaliserbarhet hade dock ett större urval varit att 

önska. Ett alternativt tillvägagångssätt för att granska fler blogginlägg hade varit att istället 

använda sig av en kvantitativ metod. En sådan metod hade också kunnat vara användbar för 

att beräkna det exakta antalet gånger varje strategi användes. Med uppsatsen teoretiska 

strategier i åtanke gjordes ett övervägande där en kvalitativ studie ansågs mest lämplig för att 

undgå att risken för mätfel. Då det är politiska marknadsföringsstrategier som eftersöks i 

materialet föreligger i analysen ett bedömningsmoment som grundar sig i subjektiva 

uppfattningar av vad som bör tolkas som negativt samt personaliserat. Därmed innebär en 

kvantitativ analys en risk för ett snedvridet resultat.67 Viktigt att poängtera är dock att också 

den kvalitativa analysen finner sin grund i en tolkning av materialet och då också kan komma 

att påverkas av uppsatsförfattaren. Det som i denna studie tolkas som negativ politisk 

marknadsföring behöver inte nödvändigtvis tolkas likadant av den som läser eller av 

influencern själv. Därför är det viktigt att analysen är tydlig och att strategiernas teoretiska 

definitioner operationaliseras väl så att läsaren förstår vad som av författaren tolkas som 

negativ politisk marknadsföring och personalisering.  

 

1.6.6 OPERATIONALISERING  

I detta avsnitt operationaliseras de politiska marknadsföringsstrategier som utgör studiens 

teoretiska ramverk. De teoretiska definitionerna av negativ politisk marknadsföring kommer 

att operationaliseras enligt följande; kritik av sakpolitik eller ideologi samt kritik eller 

förlöjligande av parti eller politiker. Därmed kommer all form av kritik riktad mot ett partis 

åsikter, historia, ideologi eller representanter att tolkas som negativ politisk marknadsföring. 

Den teoretiska definitionen av personalisering utgörs av fyra kategorier: privatisering, 

																																								 																					
67	Alessandro Nai & Annemarie Walter, New Perspectives on Negative Campaigning: Why Attack Politics  
Matters, Colchester: ECPR Press 2015, s. 14 
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individualisering, influencerns närvaro samt läsarens närvaro. Privatisering operationaliseras 

som att politikers privatliv, intressen och personligheter står i fokus på bekostnad av deras 

yrkesroller och individualisering operationaliseras som att individuella politiker upptar större 

utrymme än partier. Detta ses som strategiska val eftersom en mer personlig relation till 

partiledaren tros bidra till ett ökat förtroende. Influencerns närvaro operationaliseras som att 

influencerns personlighet och erfarenheter används som argument för en viss politik samt att 

politiken presenteras som en del av influencerns vardag och läsarens närvaro 

operationaliseras som att läsaren möts av direkta tilltal, frågor och uppmaningar.  

 

Att personalisering delas in i fyra underkategorier utesluter inte att de överlappar varandra 

och att samma mening hämtat ur materialet kan innehålla spår av alla fyra på samma gång. 

De fyra kategorierna anses dock vara ömsesidigt uteslutande på ett teoretiskt plan men kan 

empiriskt komma att samvariera med varandra.  

 

2.  ANALYS 

Analysen ämnar att utifrån en retorikanalys identifiera influencers politiska 

marknadsföringsstrategier med fokus på negativ politisk marknadsföring och personalisering. 

Inledningsvis kommer de bloggar där negativ politisk marknadsföring förekommer att 

redovisas och därefter följer en redovisning av personalisering. Bloggarna är tilldelade 

nummer för att anonymiseras och kommer inte att nämnas vid namn i analysdelen. I bifogat 

appendix redovisas namn på samtliga bloggar om intresset finns att läsa originalkällan.68 Av 

de åtta bloggar som lästes innehöll sex av dem negativ politisk marknadsföring. Tillsammans 

publicerade de åtta inlägg där strategin användes vilket innebär att resterande tio inlägg 

saknade spår av negativ politisk marknadsföring. Vad gäller personalisering kunde strategin 

identifieras i samtliga inlägg. Individualisering och personalisering syntes endast i samband 

med två influencers och de publicerade sammanlagt sex inlägg där individualisering var 

påtagligt respektive fyra inlägg där privatisering har identifierats. Vidare användes 

influencerns närvaro som strategi på samtliga bloggar medan läsarens närvaro endast 

identifierades på sex av åtta bloggar.  
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2.1 NEGATIV POLITISK MARKNADSFÖRING  

Negativ politisk marknadsföring har identifierats i sex av åtta bloggar. Nedan redogörs för i 

vilken mån kritiken har rört sakpolitik respektive person.   

 

2.1.1 KRITIK AV SAKPOLITIK  

Blogg 1 uttrycker kritik av Sverigedemokraternas partipolitik. Kritiken framförs med ett 

närvarande pathos genom användandet av värdeladdade ord om rädsla samt en retorisk fråga 

om att lära sig av gamla misstag. För den som läser mellan raderna kan frågan tolkas som en 

hänvisning till nazismen under andra världskriget. Blogg 1 skriver: 

Det finns inget som skrämmer mig så mycket som att folk inte längre skäms över att de röstar SD. Att 

de bröstar upp sig med rasismen i ryggen, med blåsippan tryckt på t-shirten. Att de, med stolthet, visar 

att de sympatiserar med ett parti som kategoriserar människor utifrån mer och mindre värd. Som inte 

tar klimatförändringarna på allvar. Som vill inskränka aborträtten. Hur kan det vara något att vara stolt 

över? När ska vi lära oss av gamla misstag? Aldrig verkar det som.69 

 

I citatet ovan nämns kategorisering av människor, klimatförnekelse samt inskränkning av 

aborträtten som oattraktiva delar av Sverigedemokraternas politik. I blogg 2 likställs en röst 

på Sverigedemokraterna med att vilja förflytta sig hundra år tillbaka i tiden. Kritiken 

konkretiseras ytterligare genom att hävda att sambeskattning skulle innebära att kvinnan 

återigen förs tillbaka till hemmet, vilket i kombination med en hårdare reglerad 

migrationspolitik skulle resultera i ett förfall av den svenska välfärdsstaten till följd av 

underskott på arbetskraft.70  

 

I ett annat inlägg från samma blogg ifrågasätts huruvida Kristdemokraternas politik verkligen 

stämmer överens med kristna värderingar. Enligt blogg 2 är en viktig del i den kristna 

värdegrunden att visa solidaritet med svaga vilket hen upplever att Kristdemokraterna inte 

gör med hänvisning till deras inställning till invandring samt Sverigedemokraterna.71 Det 

framgår att influencern själv är kristen och detta kan leda till att kritiken uppfattas som mer 
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befogad. Den egna erfarenheten av att vara kristen stärker därmed influencerns trovärdighet 

och ethos.  

 

Blogg 3 beskriver Sverigedemokraternas åsikter som ideologiskt bruna och uppmanar genom 

ett närvarande pathos sina läsare att tillsammans stå upp mot deras politik. Inlägget avslutas 

med följande: 

 
Jag går inte in i det här valet med en vi-kan-förändra-världen-anda som jag gjorde då, men däremot en 

övertygelse om att så länge vi sitter lugnt i båten, håller ett vaksamt öga, aldrig accepterar och håller 

varandra i händerna kommer vi vinna långsiktigt. Rösta för jämlikhet och kärlek. Bara göre.72 

Utlåtandet om att Sverigedemokraternas politik är brun fungerar likt referensen till gamla 

misstag i inlägget av blogg 1 som en påminnelse om partiets historia. Ett liknande 

ställningstagande gjordes av blogg 4 då hen beskriver Annie Lööfs tal under Almedalsveckan 

2018.73 Kritiken riktas i detta fall mot Nordiska Motståndsrörelsen.74 Talet beskrivs enligt 

följande: 

 

Det var ett gripande tal. Om ni inte såg det så titta på det i efterhand. Jag är så rörd över ditt mod 

Annie, din enorma styrka när du behöver möta nazister som försöker tysta dig. 75  

 

I citatet ovan omnämns Nordiska Motståndsrörelsen som nazister. Vidare berättar influencern 

hur hen upplevde oro och rädsla till följd av händelsen. Därmed målas Nordiska 

Motståndsrörelsen inte bara upp som politiska motståndare utan också som en potentiell fara.   

 

Majoriteten av den negativa politiska marknadsföring som har identifierats har varit riktad 

mot Sverigedemokraterna. Nordiska Motståndsrörelsen är ett undantag. Ytterligare ett fall 

som skiljer sig från mängden framförs av blogg 5 där strategin istället används för att 

kritisera de som röstar på en rödgrön politik. Inlägget publiceras som ett svar på kritik 

influencern har fått utstå. Själv menar hen att kritiken är grundad i att hen inte är lika politiskt 

korrekt som sina kollegor i mediebranschen. Nedan presenteras ett citat från inlägget: 
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Som allt det här med valet. Känns som att alla ”kändisar” röstar på sossarna, miljöpartiet, f! och 

vänstern. Alla röd/gröna partier. Det är klart att dem som har ett pogramledarjobb (Sic) på SVT och 

100tusen (Sic) följare på instagram och några miljoner på företagskontot inte bryr sig ifall skatten höjs 

lite för att dem sitter där i sina avbetalda lägenheter inne i stan. Så det kommer inte att påverka dem 

alls. Då är det jävligt enkelt att ”vilja hjälpa” när man inte påverkas negativt alls av det. Sen att det är 

”trendigt” att hata vissa partier och sprida en massa propaganda är ju också bara sjukt.76 

 

Detta uttalande tolkas som en form av negativ politisk marknadsföring där blogg 5 tar tydlig 

ställning mot både specifika partier men också mot de som röstar på dem. En bild av en elit 

med avbetald lägenhet i Stockholm och välbetalda jobb på SVT målas upp. Trots att det inte 

nämns explicit går det att mellan raderna utläsa hur denna typ av politik inte gynnar vanliga 

människor som inte lever under de förutsättningar som beskrivs i inlägget. I ytterligare ett 

inlägg beskrivs hur influencern upplever sig utsatt på grund av sina politiska åsikter. I 

inlägget framställs ett politiskt läge där de offentliga personer som inte röstar vänster straffas 

socialt och får elaka kommentarer skickade till sig.77 Därmed utmålas en bild av ett 

vänsterblock som inte tillåter andra åsikter och socialt straffar de som tycker annorlunda. 

 

Intressant är att de två inläggen från blogg 5 har gemensamt att de svarar på någon form av 

kritik riktad mot influencerns politiska åsikter. Därmed skulle dessa inlägg kunna ses som 

exempel på den motattack som Hyunjin Song, Dominic Nyhuis och Hajo Boomgaarden 

beskrev där den som utsatts för negativ politisk marknadsföring svarar med samma retorik.78  

 

2.1.2 KRITIK AV PERSON  

Ett tydligt exempel på kritik riktad mot person snarare än politik syns i blogg 2 där 

kompetensen hos folkvalda politiker i Sverigedemokraterna ifrågasätts. I blogg 2 skrivs 

följande:  

 

Jimmy må ha en väloljad trut och veta vad han ska säga för att gå hem i stugorna. Men alla andra 

politiker som utgör SD? Det är inte direkt våra vassaste, klokaste, mest meriterade. Snarare är det 

skrapet från botten – när jag tar del av det de säger, skriver och driver igenom ute i kommunerna. Jag 
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litar inte en sekund på att de som parti kan göra något gott för mitt land. De saknar helt enkelt både 

kompetensen, erfarenheten och intelligensen.79 

 

Blogg 2 väljer i ovanstående citat inte att fokusera på brister i Sverigedemokraternas politik 

utan går istället till angrepp mot politiker inom partiet som här beskrivs som skapet från 

botten. Till bloggens läsare förmedlas hur influencern helt saknar tillit till dessa politiker 

vilket inger en känsla av att en sverigedemokratisk framgång i valet skulle innebära oro och 

kaos för Sverige. Därmed stärks kritiken av influencerns pathos.  

 

Också blogg 3 framför kritik mot Sverigedemokraterna med specifikt fokus på Jimmie 

Åkesson. Influencern berättar att om Jimmie blir statsminister har hen slutit en pakt med sina 

vänner om att de ska lämna Sverige.80 Kritiken fokuserar dock inte på hens misstro till honom 

utan snarare till partiet i stort där Jimmie Åkesson som partiledare får komma att representera 

detta och därmed bemöts av kritik. Att han omnämns vid namn tolkas därför snarare som en 

form av personalisering och kommer att diskuteras i avsnitt 2.2.1.  

2.2 PERSONALISERING 

Nedan redogörs för i vilken mån individualisering, privatisering, influencerns närvaro samt 

läsarens närvaro har kunnat identifieras i studiens material.   

 

2.2.1 INDIVIDUALISERING 

Individualiseringen är endast påtaglig tre av bloggarna. Blogg 4 beskriver i flera inlägg Annie 

Lööf på ett sätt som inger bilden av att hon som individ ges större utrymme än åsikterna och 

partiet hon representerar. De gånger hon nämns görs detta endast genom att referera till 

hennes förnamn och i många av fallen nämns aldrig Centerpartiet. I ett inlägg skickas bland 

annat lyckoönskningar specifikt till henne snarare än till partiet i fråga.81 

 

I samma blogg men i ett annat inlägg berättar influencern hur hen i ett samtal med 

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson uppmanat honom till att “göra en Annie”:  
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Mitt råd igår till Moderaternas partiledare var att göra en Annie. Stå stadigt när det blåser. Var en stark 

visionär och visa Sverige hur du vill att landet ska se ut om 10-15 år istället. Valet i höst är ändå 

hopplöst.82 

 

Rådet till Ulf Kristersson implicerar att den politik som förts av Centerpartiet är kommen ur 

Annie Lööf snarare än ur partiet självt. Därmed stärks bilden av att politikern ges utrymme på 

bekostnad av partiet. Att influencern getts möjlighet att samtala med Ulf Kristersson kan 

också antas stärka dennes ethos då detta tyder på ett genuint politiskt intresse. Vidare berättar 

influencern att hen förutspår en ökad konservatism i Sverige men att hen personligen är 

ideologiskt liberal och därför står bakom Annie Lööf och Centerpartiet. I inlägget presenteras 

en rad olika förutsägelser om valresultatet och trots att dessa inte nödvändigtvis stöds med 

hjälp av faktiska källor så bygger de vidare på bilden av influencern som politiskt insatt och 

kunnig. 

 

Sverigedemokraterna får också bemöta kritik framförd av blogg 3. Som tidigare presenterat i 

avsnitt 2.1.2 beskriver blogg 3 att hen tänker lämna landet om Jimmie Åkesson blir 

statsminister.83 Därmed förflyttas fokus från partiet till partiledaren. Också i blogg 2 lyfts 

Jimmie Åkesson samt andra sverigedemokratiska politiker fram i ett argument mot partiet. 

Därmed kritiseras enskilda politiker istället för partiet i fråga. Värt att notera är dock att 

denna personligt riktade kritik framförs i ett inlägg där också partiet och dess politik får utstå 

hård kritik.84 Det blir därför svårt att hävda att enskilda politiker upptar större utrymme i 

inlägget än vad partiet gör.  

 

2.2.2 PRIVATISERING 

I blogg 4 används vid ett tillfälle ett språk och tilltal som framstår som direkt riktat till 

Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Citatet lyder enligt följande: 

 
Jag är så rörd över ditt mod Annie, din enorma styrka när du behöver möta nazister som försöker tysta 

dig. Men du är också en stark visionär för Sveriges framtid och att alla har en plats i vårt samhälle. Du 

är fantastisk!85 
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Citatet rör återigen Annie Lööfs tal under Almedalsveckan och har ett påtagligt pathos. Att 

influencern inför sina läsare hyllar Annie Lööf och dessutom gör detta i vad som verkar vara 

en personlig hälsning ses som ett strategiskt användande av ethos där tilliten läsarna har för 

influencern också speglas av på Annie Lööf. Möjligtvis är det också så att det personliga 

tilltalet framstår som mer naturligt och genuint än om influencern hade refererat till 

Centerpartiet. Nu presenteras istället bilden av en sympatisk och modig partiledare för 

läsarna. Bilden av Annie Lööf som privatperson dyker upp i ett annat inlägg på samma blogg 

där hon ges beröm för sin kompetens och prestation oavsett tid på dygnet.86 

 

Blogg 4 berättar i ett annat inlägg om en lunch hen haft tillsammans med Annie Lööf. 

Inlägget innehåller ingen form av sakpolitik utan fokuserar istället på Annie Lööf som 

privatperson. Influencern berättar att de numera är vänner men att första gången de träffades 

var mycket nervöst. Vidare skriver hen att de under lunchen diskuterade att hitta en balans i 

livet. Enligt influencern var mötet med Annie Lööf “två timmars ren pepp”.87 Beskrivningen 

av lunchen med Annie Lööf ramas återigen in med ethos där partiledaren framställs som 

trovärdig och lätt att relatera till.  

 

Återigen använder sig också blogg 2 av personalisering då hen argumenterar mot 

Sverigedemokraterna. Den här gången är kritiken privatiserad och utmålar 

sverigedemokratiska politiker som okunniga, oerfarna och inkompetenta.88   

 

2.2.3 INFLUENCERNS NÄRVARO 

Det finns en bred spridning i huruvida bloggarens egna politiska åsikter klargörs för. I vissa 

fall görs ett tydligt ställningstagande där parti eller block nämns medans det i andra fall inte 

görs offentligt. En skillnad syns också i hur explicit ställningstagandet är; i vissa fall är det 

snarare upp till läsaren själv att tolka vad att rösta med hjärtat, att hjälpa de som har det svårt 

samt att vara medmänsklig innebär. Gemensamt för samtliga inlägg är dock att influencern 

förmedlar det politiska budskapet med en personlig ton där egna upplevelser och 
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uppfattningar används för att argumentera för sin sak. Detta syns bland annat i blogg 4 där en 

röst på Centerpartiet motiveras enligt följande: 

 
Som mamma, företagare och medmänniska är det Centerpartiet som får min röst idag.89  

Här lyfts personliga erfarenheter av att vara förälder, företagare och medmänniska in i bilden. 

Därmed ligger influencerns privatliv till grund för hens politiska argumentation. 

Centerpartiets politik blir på så vis en del av den personlighet som influencern visar upp 

offentligt. Denna strategi antas kunna vara effektiv då politiska åsikter blir en del av det 

personliga varumärket vilket tidigare forskning har visats vara framgångsrikt när det som 

säljs istället är en produkt eller ett varumärke.90   

Blogg 2 argumenterar för en politik utan vinster i välfärden, där alla kommuner tvingas ta 

emot flyktingar, är starkt emot en utgång ur EU samt ett medlemskap i Nato och vill att staten 

ska bidra till byggandet av fler hyresrätter.91 Det politiska budskapet är därmed sakligt och 

vidare argumenteras också för varför hen står bakom dessa uttalanden. Argumentationen 

definieras av ett starkt logos där influencern genom tydliga exempel uppvisar kunskap samt 

ett intresse inom ämnet.  

Blogg 2 tipsar i samma inlägg om att inför valet göra valkompasser från olika plattformar för 

att på så vis få en tydligare bild av vilka partier som ligger nära ens egna åsikter. I samband 

med detta skriver influencern att politik alltid har intresserat hen. Därmed stärks den tidigare 

uppmålade bilden; nämligen av influencer 2 som kunnig och insatt. Den av blogg 2 framförda 

kritiken av kristdemokratisk politik som i avsnitt 2.1.1 refererats till som negativ politisk 

marknadsföring är utöver det också ett exempel på personalisering. Influencern berättar att 

hen själv är kristen och klargör för sin tolkning av vilken politik som bäst överensstämmer 

med kristna värderingar. På så vis används influencerns tro och egna erfarenheter som ett 

argument mot Kristdemokraterna och för Vänsterpartiet.  

I blogg 6 uppmanas läsare att rösta mot rasism. Influencern skriver att hen själv kommer att 

rösta rött. Detta motiveras genom att likställa en röd röst med det enda rätta. Vidare uttrycks 

en oro över valresultatet vilket med  uppmaningen att rösta mot rasism i åtanke går att tolka 
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som att influencern är nervös inför vilka konsekvenser en framgång i valet för 

Sverigedemokraterna skulle innebära.92 Därmed används pathos för att uppmana läsare att 

rösta.    

Personliga erfarenheter används då blogg 5 argumenterar mot en rödgrön politik. Detta görs 

enligt följande: 

Min pappa har vart höginkomsttagare i mer än 30 år. Betalat jätte mycket skatt och nu så tjänar han inte 

alls lika mycket. Men tänk ändå hur mycket han bidragit till Sveriges ”välfärd”. Förtjänar inte att han 

njuta av pengar han slitit röven av sig för? Utan han ska istället straffas för att han tycker om att jobba 

och har eget företag?93 

 

Här används influencerns uppväxt som ett form av argument mot en viss politik. Istället för 

att endast fokusera på politiken i fråga sätts influencerns egna erfarenheter i fokus vilket leder 

till att hens privatliv kopplas samman med det politiska budskap som publiceras på bloggen. 

De som läser bloggen och uppfattar influencern som trovärdig kan därför komma att 

identifiera sig inte bara med personen i fråga utan också med dennes åsikter.94  

 

Det personliga blir också tydligt då influencer 5 ber om ursäkt för att inte ha bloggat på länge. 

Anledningen är att hen upplever det som jobbigt att ha få utstå mycket näthat. Hen menar att 

det inte längre går att uttrycka sig fritt utan att mötas av kritik. Personens politiska åsikter har 

resulterat i att hen känner sig utanför i vissa mediasammanhang.95 Här används en retorik där 

influencern tydligt spelar på känslor genom att belysa hur dåligt hen mår av att få utstå hat. 

En bild av att vara utsatt målas upp vilket kan ses som en taktik för att skapa reaktioner kring 

att vissa åsikter inte accepteras vilket i sin tur kan resultera i att läsare kan identifiera sig med 

detta.  

 

Flera av bloggarna refererar till att ha varit politiskt intresserade eller engagerade även innan 

valet vilket tolkas som ett försök att framstå som mer genuint intresserade inför sina läsare. 

Ett exempel på detta återfinns i ett inlägg av blogg 3 där hen beskriver att det på bloggen 

publicerades flera politiska inlägg under året som ledde fram till valet 2014.96 Därmed visar 
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hen att det politiska engagemanget alltid har funnits där. Detta engagemang har resulterat i ett 

flertal inlägg även inför valet 2018; bland annat ett då influencern ber läsarna att lova hen att 

rösta, att inte rösta blankt samt att inte rösta på Sverigedemokraterna.97 Därmed används 

förtroendet läsarna har för hen i syfte att få dem att rösta just för att hen säger det.  

 

En uppdelning i två har kunnat göras kring huruvida inläggen som publicerats på bloggarna 

endast utgörs av politik eller om politiken vävs in i inlägg som annars handlar om andra 

saker. Det sistnämnda alternativet ses som ett sätt att framställa politiken som en naturlig del i 

det personliga varumärket. Av åtta bloggar har tre stycken använt sig av denna strategi. 

Följande citat är hämtat från blogg 1 där en kritik av Sverigedemokraterna samt en 

uppmaning att rösta följs av ett veganskt recept:  

Får man byta ämne såhär tvärt i en blogg? Jag gör det nu.98 

Detta tolkas som en form av personalisering då inläggets politiska innehåll uppfattas som 

spontant. Politiken framstår som en del av influencerns vardagliga liv och kan på så vis skapa 

en känsla av ökad trovärdighet. Citatet är också ett exempel på användandet av en personlig 

ton vilket i kombination med inläggets utformning bidrar till ett ökat ethos. Att blanda politik 

med annat material tros också minska känslan av att influencern aktivt försöker övertala sina 

läsare. Ett blogginlägg som istället avslöjar sitt syfte redan i titeln tros av läsaren framstå som 

mer genomtänkt och planerat. Därmed ses utformningen av blogginläggen som en bidragande 

del i personaliseringen. Samma influencer skriver i ett inlägg där hen svarar på frågor att hen 

önskar sig en röd vinst i valet.99 Återigen bäddas politik in i ett annars icke-politiskt inlägg.  

 

Ytterligare exempel på inlägg som inte endast berör politik har publicerats på blogg 4 och 

blogg 7. I blogg 7 presenteras det politiska budskapet som en naturlig del av influencerns 

vardag där en av många händelser under dagen var att hen gick och röstade. I inlägget nämns 

influencerns egna politiska åsikter samt hur hens barn har tagit tydlig ställning mot 

Sverigedemokraterna. Därefter fortsätter influencern att beskriva hur dagen såg ut. Inlägget 

uppmanar explicit varken till att rösta eller till att ställa sig bakom ett visst parti.100  
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2.2.4 LÄSARENS NÄRVARO 

En blogg som inte tar politisk ställning men som uppmanar till att rösta är blogg 8. 

Influencern förklarar att hen har fått frågor om att skriva om valet men inte vill påverka sina 

läsare i vilket parti de bör rösta på. Enligt blogg 8 är det upp till varje person att komma fram 

till själv.101 Genom direkta tilltal uppmanas läsaren att skapa sig en egen uppfattning om 

varje parti och inte lyssna på vad som sägs i media eller i vardagliga diskussioner. Blogg 8 

skriver också att läsaren ska jämföra de olika partiprogrammen för att se vilket som stämmer 

bäst överens med hens egna åsikter. Samtliga uppmaningar är riktade till ett ni eller ett du.102 

Det personliga tilltalet tros bidra till influencerns ethos då hen vänder sig direkt till sin publik 

och på så vis utger sig för att ha ett genuint intresse av att hjälpa sina läsare.  

I flera av bloggarna ställs frågor till läsarna. Dessa frågor kan läsarna sedan svara på i form 

av kommentarer.103 I blogg 3 ställs frågan om läsarna, likt influencern själv, upplever att valet 

2018 skiljer sig från det fyra år tidigare.104 Blogg 4 avslutar ett inlägg med att fråga vad 

läsarna kommer att rösta på.105 I ett annat inlägg ställs den retoriska frågan: 

Visst ni att färre och färre kvinnor startar företag varje år i Sverige?106 

Frågan ställs i kontexten att influencern bjudits in till riksdagen för att diskutera problemet 

tillsammans med Annie Lööf och andra utvalda entreprenörer. Inlägget uppmanar inte direkt 

till att varken rösta eller till att stötta Centerpartiet men influencern önskar Annie Lööf lycka 

till inför valet samt berömmer hennes höga nivå och presentation.107   

Blogg 2 inleder ett av sina inlägg med att tacka sina läsare för att ha önskat mer politik på 

bloggen. Inlägget avslutas med att fråga läsarna om de har gjort en valkompass samt vad de 

tyckte om resultatet.108 I blogg 1 tipsas läsaren – vilken konsekvent omnämns som du – att 

följa ett politiskt obundet instagramkonto som ger råd inför valet. Till läsaren riktas också 

uppmaningen:  

 

																																								 																					
101	Blogg 8, 2018-07-28 
102	Blogg 8, 2018-07-28	
103	Hollenbaugh 2011, s. 16	
104	Blogg 3, 2018-09-03 
105	Blogg 4, 2018-09-09 
106	Blogg 4, 2018-09-06 
107	Blogg 4, 2018-09-06	
108	Blogg 2, 2018-07-28 
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Rösta inte blankt. Rösta inte för din egen personliga vinning utan för de som har de svårast. Du kan 

förtidsrösta redan nu. Gör det!109 

 

I citatet från blogg 5 i avsnitt 2.1.6 avslutats argumentet mot en rödgrön politik med två 

retoriska frågor om varför hens pappa ska straffas av höga skatter när han har slitit hårt för 

sina pengar.110 Frågorna är inte lika uppenbart riktade till läsarna i jämförelse med tidigare 

nämnda exempel men de fyller ändå funktionen av att inkludera bloggens publik i 

argumentet. Inlägget är i stort laddat med ilska och frustration och de två retoriska frågorna 

bibehåller samma retoriska grepp.  

I ett inlägg om att mobilisera sig mot Sverigedemokraterna lät blogg 3 sina läsare 

kommentera tips på olika former av mobilisering. Dessa kommentarer publicerades sedan på 

bloggen för alla att läsa.111 På så vis inkluderas läsaren och det uppstår mer utav en 

diskussion samtidigt som influencern framstår som någon med en äkta vilja att hjälpa till.  

Sammanfattningsvis ger studien belägg för att personalisering i hög grad används då svenska 

influencers marknadsför politik. Personalisering som strategi används på olika sätt där tre av 

åtta influencers publicerat inlägg där individualisering används och två bloggar har kunnat 

identifieras där privatisering är starkt påtagligt. Resterande influencers använder sig av 

influencerns närvaro och i sex av åtta fall läsarens närvaro när de försöker övertyga sin 

publik. Resultatet skulle kunna tänkas bero på att influencer 4 har träffat två partiledare. 

Utifrån materialet framgår det inte att någon annan influencer har mött någon politiker 

personligen och kanske är det mötet som gör att influencer 4 nämner partiledare vid namn 

istället för parti. Samtidigt framförs negativ politisk marknadsföring med inslag av både 

privatisering och individualisering av blogg 2 och hen har, utifrån vad blogginläggen antyder, 

inte träffat någon av dessa personer. Inte heller influencer 3 har personligen mött politikern 

hen personaliserar. Därför tolkas användandet av individualisering och privatisering på de två 

bloggarna som politiska marknadsföringsstrategier snarare än ett resultat av att ha något form 

av personlig relation till den personaliserade politikern.  

Analysen har också resulterat i vetskapen att sex av de åtta bloggarna innehåller inlägg där 

negativ politisk marknadsföring används som marknadsföringsstrategi. De bloggar som inte 
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110	Blogg 5, 2018-08-28 
111	Blogg 3, 2018-06-13 
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använder sig av strategin är blogg 7 och 8 och gemensamt för de båda är att de inte tar tydlig 

ställning för eller emot en viss politik. Blogg 8 uppmanar till att rösta men vill inte berätta 

vad hen själv kommer att rösta på. Blogg 7 nämner att hen står bakom en politik mer till 

vänster men uppmanar aldrig explicit sina läsare att göra samma val.  

Den negativa marknadsföringen är främst riktad mot sakpolitik. Kritik av person förekommer 

som tydligast i blogg 2 där sverigedemokratiska politiker beskrivs som skrapet från botten. 

Därutöver kritiseras också Jimmie Åkesson i ett inlägg på blogg 3 men då han endast nämns 

vid namn i egenskap av partiledare tolkas detta snarare som individualisering.   

 

3. AVSLUTNING 

I det avslutande avsnittet redovisas studiens slutsats. Dessutom redogörs för förslag till 

framtida forskning samt en kritisk diskussion kring studiens genomförande och resultat.  

 

3.1 SLUTSATS  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka vilka strategier som används då influencers försöker 

påverka människor politiskt. Analysen landar i slutsatsen att personalisering – och då främst 

bloggarens närvaro – används i högre grad än negativ politisk marknadsföring. Studien har 

dock kunnat påvisa att de bägge strategierna används då influencers försöker påverka 

politiskt. Att personalisering förekommer oftare än vad negativ politisk marknadsföring gör 

tros bero på att den personliga relationen till läsarna redan i tidigare forskning har kunnat 

identifieras som en grundläggande strategi i influencer marketing och att samma 

tillvägagångssätt används i ett politiskt syfte är därför inte överraskande. Att endast tre av åtta 

influencers använde sig av individualisering och två av privatisering i sina inlägg beror 

möjligen på att dessa underkategorier av personalisering är de som är tydligast kopplade till 

traditionell politisk marknadsföring till skillnad från influencerns närvaro och läsarens 

närvaro som istället har sitt ursprung i forskning kring influencer marketing. Samma orsak 

skulle då också kunna förklara varför negativ politisk marknadsföring inte används i lika hög 

grad. Resultatet kan också ha påverkats av att endast en influencerplattform användes som 

underlag för uppsatsen då det är möjligt att de influencers som granskades i denna studie 
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publicerade politiskt material även på andra sociala kanaler och det materialet inte 

nödvändigtvis följer samma linjer som vad som skrivits på bloggen. För att ha bättre belägg 

för att resultatet är generaliserbart skulle ett större antal influencers behövts granskas och 

önskvärt också fler plattformar. För denna studies omfång upplevdes det inte vara möjligt 

men om liknande studier görs i framtiden hade det ha varit att föredra. Att de influencers som 

använts i uppsatsen var svenska kan också ha kommit att påverka resultatet. Om studien hade 

genomförts i ett annat politiskt system hade den kanske resulterat i en annan slutsats. Vad 

som talar för studiens generaliserbarhet är dock att det ökade användandet av personalisering 

och negativ politisk marknadsföring inte bara har identifierats i Sverige och därmed kan det 

resultat som studien påvisar tänkas vara av relevans också i andra länder där influencers 

agerar i det politiska rummet.  

 

Möjligen kom också den avsedda tidsramen att påverka resultatet då det inte är en 

självklarhet att samma strategier används då det inte är valtider. Dessutom har studien 

fokuserat på hur influencers försöker påverka i en partipolitisk kontext och det går därmed 

inte att utesluta att andra tillvägagångssätt används då andra frågor står på dagordningen. För 

framtida forskning hade det därför varit intressant att granska influencers tillvägagångssätt då 

de uttalar sig mer allmänna politiska frågor. Dessutom har denna studien endast ämnat 

granska två politiska marknadsföringsstrategier och det finns därmed utrymme för studier där 

alternativa strategier undersöks.  

 

Vad som går att utläsa av analysen är att både personalisering och negativ politisk 

marknadsföring är strategier som används – om än i olika stor utsträckning – och detta 

påvisar att influencers använder sig av etablerade politiska marknadsföringsstrategier och 

därmed bör inkluderas i forskning om just politisk marknadsföring. Resultatet nåddes genom 

en genomförd retorikanalys där den klassiskt statsvetenskapliga strategin negativ politisk 

marknadsföring kombinerades med personaliseringsstrategin hämtad från forskning om 

influencer marketing. Därmed har denna analys framlagt empiriskt underlag som stödjer 

hypotesen att negativ politisk marknadsföring samt personalisering är strategier som används 

då influencers försöker påverka sina läsares politiska åsikter. Studien har bidragit till 

forskning om politisk marknadsföring genom att bredda forskningsfältet till att också 

inkludera alternativa aktörer vilket hjälper oss att bättre förstå politisk marknadsföring i stort.  
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