
 
 
 
 
 
 
 
 
Populism i analog och digital logik 
 
 
 
Övergången till den digitala samhällslogiken innebär ett historiskt skifte och fundamentalt 
nya villkor för de flesta människor. Villkoren för såväl privat som offentlig kommunikation 
har förändrats grundläggande inom loppet av bara några år och detta har skapat en ny logik 
för såväl privatpersoner, företag och politiska institutioner att ta plats i. 
Kommunikationsbranschen har redan ställt om för att anpassa sig till den nya situationen: 
marknadsföring och reklam skapas och distribueras utifrån helt nya arbetssätt och tekniker, 
medieföretagen och journalistiken har följt efter, liksom den politiska kommunikationen. En 
ny digital kommunikationslogik har på kort tid kommit att ersätta den tidigare analoga (eller 
predigitala) offentligheten; den som nu och framåt vill erövra människors uppmärksamhet 
måste primärt göra det genom att navigera rätt i ett oöverskådligt digitalt hav av 
interaktioner. 
 
Därmed har också populismen som fenomen flyttat in i en ny kommunikativ logik – och 
populismen ser i denna övergång ut att delvis ändra skepnad. Det framstår till exempel inte 
längre som lika effektivt att högröstat ropa ut ett polariserande budskap över folkmassan på 
ett torg eller via etablerade mediekanaler ut i offentligheten. En mer framgångsrik strategi är 
att kontrollera och analysera stora mängder data över individers digitala beteenden, att 
systematiskt nå fram med rätt budskap till rätt individ i rätt ögonblick och att skapa starka 
gemensamma och ständigt föränderliga berättelser i konstant interaktion med mottagarna. 
Den digitala populismen utgör, skulle man kunna säga, ett slags viskande och ständigt 
föränderlig populism, till skillnad mot den analogt skränande varianten. Den digitala 
populismen uppstår i dialog och interaktioner, inte i enkelriktade budskap uppifrån och ned. 
Den digitala populismen har lärt sig av reklam- och marknadsföringsbranschen och utgår i 
varje detalj från mottagarens egna villkor.  
 
Jan Sjölund är i grunden journalist, författare och copywriter och har jobbat med, och 
studerat, digital kommunikation i olika sammanhang. Han undervisar sedan femton år i 
skrivande och kommunikation på Högskolan i Gävle och sätter här fokus på hur populismen 
framträder i den digitala kontexten. Frågan ställs om populismen egentligen kanske bäst 
förstås som ett slags föraktad kärnkompetens för den som vill överleva den nya värld som 
digitaliseringen skapat. 
 
 
 


