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Inledning	  

Runt	  millennieskiftet	  inträdde	  en	  ny	  fas	  i	  förhållandet	  mellan	  den	  politiska	  och	  den	  

journalistiska	  institutionen,	  som	  drevs	  fram	  av	  stora	  politiska	  omstruktureringar	  och	  

en	  omdefiniering	  av	  journalistikens	  tidigare	  så	  självklara	  nationella	  kontext.	  Dessa	  

förändringar	  har	  åtföljts	  av	  en	  teknologisk	  utveckling	  som	  har	  banat	  vägen	  för	  

digitala	  medier,	  vilka	  i	  sin	  tur	  har	  kommit	  att	  utmana	  den	  traditionella	  

journalistikens	  roll	  som	  offentlighetens	  huvudarena.	  Vad	  innebär	  detta	  för	  den	  

politiska	  kommunikationen?	  Betyder	  förändringarna	  att	  politiken	  nu	  underkastas	  en	  

digital	  medielogik,	  eller	  sker	  det	  en	  demokratisering	  av	  det	  politiska	  livet?	  	  

Politikers	  möjligheter	  att	  kringgå	  den	  journalistiska	  institutionen	  innebär	  

att	  de	  kan	  kommunicera	  direkt	  med	  väljarna,	  men	  ger	  också	  ökade	  möjligheter	  

att	  kontrollera	  förmedlingen	  av	  politiska	  budskap	  och	  konstruktionen	  av	  

politiska	  identiteter	  (t	  ex	  Corner	  2003;	  Corner	  &	  Pels	  2003;	  Dahlgren	  2003,	  

2009;	  Edin	  2017;	  Engesser	  2016;	  Street	  2003;	  van	  Zoonen	  2006;	  Wheeler	  2013).	  

Att	  som	  politiker	  vara	  utanför	  både	  den	  traditionella	  politiken	  och	  journalistiken	  

har	  fått	  ett	  allt	  större	  politiskt	  egenvärde	  och	  förmågan	  att	  iscensätta	  sin	  

politiska	  identitet	  utan	  att	  vara	  beroende	  av	  politiska	  spelregler	  eller	  

journalistisk	  medielogik,	  har	  blivit	  mer	  avgörande	  för	  att	  skapa	  politisk	  

trovärdighet	  (t	  ex	  Edin	  2017;	  van	  Zoonen	  2006;	  Wheeler	  2013).	  Studier	  har	  visat	  

att	  populistiska	  budskap	  i	  fragmentariserad	  form	  får	  omfattande	  spridning	  via	  

sociala	  medier	  (t	  ex	  Engesser	  et	  al	  2017)	  och	  att	  politiska	  aktörer	  –	  även	  icke-‐

populistiska	  -‐	  sprider	  populistiska	  budskap	  via	  den	  digitala	  offentligheten	  (t	  ex	  

Mazzoleni	  &	  Bracciale	  2018).	  Det	  kanske	  främsta	  exemplet	  i	  dagsläget	  är	  USA:s	  

president	  Donald	  Trump,	  som	  gjort	  politisk	  karriär	  på	  högsta	  nivå	  genom	  att	  

använda	  sig	  av	  både	  en	  retorik	  som	  explicit	  tar	  avstånd	  från	  det	  politiska	  och	  
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journalistiska	  etablissemanget,	  och	  en	  individualiserad	  form	  av	  populistisk	  

kommunikation	  via	  sociala	  medier.	  	  

	  

Syfte	  

Föreliggande	  studie	  fokuserar	  på	  en	  särskild	  typ	  av	  politiska	  aktörer,	  så	  kallade	  

celebritetspolitiker,	  och	  deras	  kommunikation/interaktion	  som	  medieproducenter,	  

källor,	  och	  som	  journalistiska	  representationer.	  

	  

Teoretiska	  utgångspunkter	  	  

En	   central	   utgångspunkt	   är	   det	   kulturteoretiskt	   orienterade	   begreppet	  

celebritetspolitik	   (t	   ex	   Corner	   &	   Pels	   2003;	   Edin	   2013;	   Edin	   2017;	   Edin	   &	  

Widestedt	   2010;	   Marshall	   1997;	   Street	   2003;	   van	   Zoonen,	   2005;	   van	   Zoonen	  

2006;	  Wheeler	   2013).	   Celebritetspolitiken	   har	   två	   framträdande	   kännetecken:	  

den	  fungerar	  i	  en	  dubbel	  riktning	  där	  politiker	  blir	  celebriteter	  och	  celebriteter	  

blir	  politiker	  (t	  ex	  Edin	  2013,	  2017;	  van	  Zoonen	  2006;	  Wheeler	  2013),	  och	  den	  

tenderar	   att	   missgynna	   kvinnliga	   politiker	   (t	   ex	   Edin	   2017;	   Edin	   &	  Widestedt	  

2013;	  van	  Zoonen	  2006).	  	  

Metod	  

Studiens	  forskningsmetod	  är	  komparativa	  fallstudier	  (t	  ex	  Merriam	  2015),	  med	  

textanalyser	  av	  olika	  typer	  av	  medieinnehåll	  som	  konkret	  tillvägagångssätt.	  Den	  

kvalitativa	   textanalysen	   är	   inspirerad	   av	   Norman	   Faircloughs	   kritiska	  

diskursanalys	  (Fairclough	  1995). 	  
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