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Ny bok om medierna och den  
politiska kommunikationen 
Valet är över och eftervalsanalyserna pågår för fullt parallellt med att den nya regeringen 
håller på att forma sig och sin politik. För att förstå dessa processer liksom varför valet 
gick som det gick är det avgörande att förstå den politiska kommunikationen mellan poli-
tiska aktörer, medier och medborgare. Politik utan kommunikation existerar inte, och 
därför går det inte att förstå politiska processer utan att förstå den politiska kommunika-
tionen.  

Det hävdar Jesper Strömbäck i den nya och reviderade upplagan av Makt, medier och samhälle. En 
introduktion till politisk kommunikation, som också lyfter fram den centrala betydelse som medi-
erna har i den politiska kommunikationen. För de allra flesta är medierna den viktigaste källan 
till information om politik och samhälle, och det är via olika medier som politiska aktörer kan 
nå ut till allmänheten. Det gör att medierna kan utöva avsevärd makt.

Samtidigt har medierna över tid blivit allt mer självständiga. Modern politik har blivit allt mer 
medialiserad, genomsyrad och påverkad av mediernas inflytande och urval, presentation, form, 
tempo och innehåll. Detta påverkar inte bara politiken och medborgarna, direkt och indirekt, 
utan också demokratin och dess förmåga att fungera.

För den som vill förstå varför politiken fungerar som den gör, opinionsbildningen och dess 
mekanismer, mediernas makt i politiken och medialiseringen av politik och samhälle är Makt, 
medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation nödvändig läsning. 

Om författaren
Jesper Strömbäck är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet. 
Han har tidigare varit huvudsekreterare och kanslichef för regeringens Framtidskommission, 
och ingår nu som expert i den nya demokratiutredningen. 

Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grund-
skola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter 
som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i 
Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Studentlitteratur AB Telefon +46 46 31 20 00 VAT Reg. No.: SE556335613701 Bankgiro: 171-7701 Please direct any payments directly
Box 141SE-221 00 Lund, Sweden Fax +46 46 30 53 38 F-skattesedel: 556335-6137 Postgiro: 53 97 58-3 to Svenska Handelsbanken Sweden
SE-221 00 Lund, Sweden www.studentlitteratur.se Registered Office:   S.W.I.F.T: HANDSESS for credit to our
Visiting address: Åkergränden 1 E-mail: info@studentlitteratur.se Studentlitteratur AB, Lund, Sweden  account no. SE860000000000370330102


