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Abstract 

We have studied the effects that blogs have on the society through interviews with 

influential bloggers, a news director and the founder of Sweden’s largest blog-

provider. 

Existing theoretical work by other researchers have been used as a starting point to 

our thesis. Via a deductive method we then proceeded to test these existing models 

and viewpoints on the reality. 

Through our research we have concluded that blogs, if they co-operate, have an agen-

da-setting function, and that they can affect newspapers to write about certain topics. 

We have also discussed blogs role as media watch dogs. Gunilla Sax, news director, 

questions the blog world’s ability to fully cover all media, and to deliver a systematic 

and just review of the media. Through her reasoning we have come to think that it is 

vital the blog society continues to evolve and mature, and we suggest that there might 

be a need for some sort of interest organization to coordinate the highly decentralized 

blog community. 

Blogs can either be seen as a complement to the news-industry, or as an alternative. 

Respondents reflect about several differences amongst newspapers and blogs, mainly 

regarding the methods of work. However, they also confirm what, for example, Bruns 

(2008) and Våge et al. (2005) writes about the co-dependence that exists between 

regular newsmedia and the blog community. 

 

Keywords: blog, media power, agenda setting, co-dependence, media watch dogs, 
effects on society, freedom of speech 



Förord 

Under några intensiva veckor med hårt arbete och sena kvällar har resultatet av denna 

uppsats överträffat våra förväntningar. Arbetet med uppsatsen har varit väldigt läro-

rikt och vi har lärt oss en hel del om vårt valda ämnesområde. Vi tycker att vi träffat 

rätt vid val av ämne då det ligger i linje med vår utbildning, samtidigt som det är ett i 

tiden aktuellt och hett diskuterat ämne. Ett stort tack till alla respondenter som lånat ut 

er dyrbara tid och gjort denna studie möjlig. Vi vill också rikta ett tack till vår handle-

dare Annelie Ekelin som agerat bollplank gällande olika idéer och hjälp oss under re-

sans gång med förbättringsförslag och allt därtill. Slutligen önskar vi er läsare en trev-

lig läsning och hoppas att ni finner uppsatsen intressant. 

 

Mattias Andersson och Peter Wendt, Maj 2009 
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1. Inledning 

I följande kapitel presenterar vi vårt ämnesval och redogör för dess bakgrund samt 

problematiserar området. Vi kommer även förklara syftet med uppsatsen och visa vil-

ka avgränsningar vi gjort. 

1.1 Bakgrund 

En blogg är enligt Våge, Stattin och Nygren (2005) en ständigt uppdaterad webbplats 

där texter publiceras i omvänd kronologisk ordning. Bloggtexter är ofta kortfattade 

och vem som helst kan förmedla sina tankar och åsikter utan redaktionell översyn. 

Frankel (2007) förklarar att ordet blogg är en sammanslagning av orden web och 

logg, en internetsida bestående av textinlägg i datumordning. Greczanik (2007) be-

skriver bloggen som en nätdagbok eller som en öppen loggbok även om innehållet 

varierar. Trots dess unga år har bloggen redan gjort viktiga avtryck som kommunika-

tionsverktyg i den virtuella världen då det är ett effektivt sätt att kommunicera och 

utbyta information, tankar och åsikter om alldagliga företeelser, menar Greczanik 

(2007). 

Våge et al. (2005) skriver att bloggfenomenet har sin start vid mitten av 1990-talet 

och har på senare år genomgått en enorm utveckling. Tim Berners-Lee, datavetare, 

hade en webbsida från slutet av år 1991 och något år framöver där han lade ut adres-

ser till alla nya webbplatser. En del säger att denna webbsida är den första föregånga-

ren till vad vi idag kallar för blogg, medan andra påstår att det är den första bloggen. 

Dess stora genombrott kom, enligt Hewitt (2005), år 1999 och fem år senare, år 2004, 

fanns det över 4 miljoner bloggar. Frankel (2007) skriver att mätningar gjorda år 2006 

visar att det finns 32 miljoner bloggar. Antalet bloggar har de senaste åren ökat lavin-

artat. Hewitt (2005) skriver att det mellan år 1999 och november år 2004 gått från 1 

till 4,5 miljoner bloggar. Enligt Våge et al. (2005) finns det siffror som säger att anta-

let bloggar fördubblas varje halvår och författarna menar att det finns bloggar om allt 

från politiska debatter till vardagsbetraktelser och nischade intressen inom exempelvis 

teknik. 

En kraftigt bidragande faktor till den explosionsartade tillväxten i antalet bloggar är, 

enligt Blood (2000), de ”skapa-din-egen-blog”-verktyg som från år 1999 började dyka 
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upp och tillhandahållas av diverse företag. Blood (2000) redogör för händelseförlop-

pet och skriver att Pitas var först i juli 1999, och i augusti släpptes ”Blogger” av Pyra 

och att även Groksoup lanserades denna månad. I slutet av år 1999 introducerade 

Dave Winer ”Edit this page” och Jeff A. Campbell öppnade Velocinews. Enligt Blood 

(2000) var alla tjänster gratis och helt inriktade på att göra det enkelt för privatperso-

ner att skapa och publicera sin egen webblogg snabbt och enkelt. När Pyra och deras 

”Blogger” köptes av Google år 2002 hade de, enligt uppgifter från blogger.com, 

hundratusentals användare. 

Våge et al. (2005) redogör för att bloggar i Sverige delar sin historia med vad som 

tidigare kallades dagbok på Internet, men även med webbplatser som Lunarstorm. 

Nya medieformer har utvecklats på Internet och det bidrar till en konvergens mellan 

de gamla medieformerna då både text, ljud och bild kan användas samtidigt. Bloggar-

na har blivit en del av denna nya nätverksstruktur. 

1.2 Problemdiskussion 

Vi lever i en tid då antalet bloggar ökat drastiskt under flera år. Effekten av det blir att 

den sfären får en ökad möjlighet att påverka det övriga mediesamhället. När ett ämne 

tas upp i bloggvärlden blir uppmärksamheten snabbt påtaglig, och det kan vara svårt 

för gatekeepers på diverse nyhetsredaktioner att titta bort, även om det inte är ett 

ämne de normalt skulle skriva om. Ämnet kan bli relevant helt enkelt för att allmän-

heten redan talar om det, och inte enbart genom att det vore relevant för tidningens 

läsare att läsa om. Bruns (2008) menar att en del ämnen faktiskt är för viktiga för att 

lämnas i journalisternas händer. Vidare skriver Bruns (2008) att vi måste fråga oss 

vem som ska vara ansvarig för urvalet av händelser att rapportera om när publiken 

också blivit producenter av innehåll. 

Många bloggare driver aktuella debatter, exempelvis den om FRA-lagen. Allt detta 

har lett till att medborgarjournalistik blivit ett allt mer använt begrepp. Här syns också 

förmågan att sätta eller bestämma medieagendan bloggsfären numera har. Problemet 

är att vem som helst kan bli en bloggare, och de kan skriva om vad de vill och det är 

ingenting som säger att det de skriver är sakligt eller sanningsenligt. Den mediemakt 

som bloggare på senare tid fått är påfallande stor och detta kan verka oroväckande, 

men samtidigt fungerar bloggarna som ett komplement till dagspressen då de har be-
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gränsade resurser och utrymme i sina tidningar. Våge et al. (2005) menar att bloggsfä-

ren i sina bästa stunder fungerar som en utspridd expertpanel med förmåga att snabbt 

och mångfaldigt reagera på händelser i omvärlden. Många krönikörer och journalister 

driver debatter på sin blogg som de inte kan göra i tidningen, dessutom kan de ut-

trycka egna åsikter då de skriver som privatpersoner och inte som journalister. Ibland 

kan de på så sätt kringgå de etiska krav och begränsningar som ställs på deras yrkes-

roll.  

I ett demokratiskt samhälle är det en ren nödvändighet att det inte finns begränsningar 

för vem som får uttrycka sina åsikter, men det måste klargöras att frånvaron av exem-

pelvis kontrollorgan är en del av den problematik vi beskriver. Situationen i Kina och 

Iran är enligt Våge et al. (2005) exempel på länder där viljan är stark att få ge uttryck 

för sina personliga tankar och åsikter. Författarna menar att bloggvärlden i dessa län-

der vuxit fram under regimer med ett hårt kontrollerat informations- och nyhetsflöde. 

Här kommer vi också in på en annan roll som bloggvärlden fått, nämligen den som 

granskare av granskarna. Traditionell media har ofta beskrivits som en granskande 

faktor i vårt samhälle, och omnämns ofta som den tredje statsmakten. Våge et al. 

(2005) menar att bloggarna allt mer kommit att bli något de kallar ”media watch 

dogs” som håller koll på journalisterna. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att studera och definiera den påverkan bloggarna har på samhäl-

let. Vi vill också skapa större förståelse för bloggvärlden som fenomen, samt under-

söka deras funktion som agendasättare och hur de förhåller sig till traditionell media. 

1.4 Forskningsfråga 

• Vilken påverkan har bloggarna på samhället?  

• Vilken roll spelar bloggvärlden i opinionsbildningen? 

• Vem granskar granskarna? 
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1.5 Disposition 

Studiens disposition är, som Backman (2008) beskriver, linjär. Det vill säga att det är 

en traditionell och logisk uppläggning med introduktion, problem, metod, resultat och 

diskussion. Enligt författaren följer många forskare inom det kvalitativa perspektivet 

ett linjärt arrangemang. Dispositionen i vår uppsats följer en röd tråd för att bibehålla 

kontinuiteten och skapa en tydlig struktur. De olika kapitlen väger inte riktigt lika 

mycket. Då empirin är vårt insamlade material ser vi den som den viktigaste delen 

och därför omfattar den fler sidor än teorin. Vi har även slagit samman analys och 

diskussion där vi varvar analys med egna reflektioner och åsikter. Eftersom vi utgått 

från en deduktiv ansats i vår forskning är det därför logsikt för oss att presentera de 

olika kapitlen i den ordning de infaller. Bland annat placeras metodkapitlet innan teo-

rikapitlet för att läsaren ska få en inblick i hur vårt tillvägagångssätt för studien sett ut. 

1.6 Avgränsningar 

Bloggvärlden är oändligt stor och utbredd, och därför finns det också otaliga inrikt-

ningar att välja mellan. Vi intresserar oss främst för den effekt bloggarna har på sam-

hället och traditionell media, samt konsekvenserna det får, såväl positiva som negati-

va. Fokus ligger på bloggar med politiska och samhällsinriktade debatter. Därför 

kommer uppsatsen företrädesvis avhandla detta område, och därigenom låta bli andra 

delar av bloggvärlden. Ämnet och avgränsningen är intressant då utvecklingen och 

förändringarna är något som oavbrutet pågår och det är därför relevant att undersöka 

hur det egentligen ligger till. 
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2. Metod 

I följande kapitel redogör vi för en del olika metoder som kan användas vid ett upp-

satsarbete, vi kommer också att presentera de metoder vi använt oss av för att göra 

denna studie möjlig. 

2.1 Forskningsprocessen 

Østbye, Knapskog, Helland, Larsen (2004) säger att forskaren i vetenskapligt arbete 

måste redovisa hela forskningsprocessen öppet. Detta görs för att andra ska kunna ef-

terpröva alla steg i forskningen, och författarna menar att detta rör sig om ett krav på 

intersubjektivitet. 

Patel och Davidson (2003) skriver att forskningsprocessen kan delas upp i följande 

steg, identifiering av problemområdet, formulering av syfte och frågeställningar, litte-

raturgenomgång, eventuell precisering av problemet, val av undersökningsgrupp, val 

av teknik för informationsinsamling, genomförande och analys samt rapportering. 

Den ordning stegen presenteras i är den mest logiska, men att det är en idealbild som 

sällan blir den kronologiska följden i verkligheten. Stegen överlappar till viss del var-

andra och ibland får forskaren, enligt Patel och Davidson (2003), gå tillbaka i arbetet 

och revidera vad som skrivits när ny data och kunskap erhålls under undersökningens 

gång. 

Vi har till största del följt de riktlinjer Patel och Davidson (2003) gett, med en del re-

videringar och justeringar då det som sagt är en idealbild av processen. De revide-

ringar vi gjort har varit små justeringar av frågeställningen och viss ändring av inrikt-

ningar inom vårt valda problemområde. 

2.1.1 Identifiera problemområde 

Till att börja med berättar Patel och Davidson (2003) att forskaren måste bestämma 

sig för vad som är hans eller hennes problem. Ett sådant problemområde uppkommer 

ofta genom att forskaren är nyfiken och undrar hur ett visst fenomen eller en specifik 

sak fungerar. Det kan också identifieras genom att forskaren finner någonting pro-

blematiskt. Østbye et al. (2004) fyller i när de skriver att den enskilda forskarens en-

gagemang och intresse också spelar en stor roll. Det kan också vara uppdragsgivare 
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och kollegers värderingar som styr forskaren, samt det faktum att olika område kan ha 

olika prestige. Det spelar ingen egentlig roll hur problemet uppstått, utan forskaren 

måste alltid granska det utifrån några avseende innan han eller hon kan gå vidare, 

skriver Patel och Davidson (2003). I vårt fall bestämde vi inför uppstarten av vår un-

dersökning möte för ”brainstorming”, där vi båda haft i uppgift att förbereda några 

förslag eller idéer till problemområde. Bloggvärlden och dess påverkan på samhället 

var ett område som vi båda fann intressant, och som vi såg viss problematik kring, 

vilket gjorde att vi ansåg att problemområdet var lämpligt för vår studie. 

Den första frågan som måste ställas är, enligt Patel och Davidson (2003), om det 

verkligen behövs kunskap och forskning kring det problemområde vi identifierat. 

Forskare måste fråga sig om undersökningen kommer bidra till tillväxten av ny kun-

skap i området, och om det kommer finnas en praktisk nytta av resultaten. Liknande 

resonemang driver Østbye et al. (2004) när de skriver att problemställningen måste 

vara givande, att den måste vara viktig enligt samhälleliga eller fackligt-vetenskapliga 

kriterier. Vi är av åsikten att vårt problemområde är ytterst aktuellt, och vi anser att 

det finns ett behov av ytterligare forskning. Fenomenet är fortfarande relativt nytt, och 

genomgår ständig utveckling. Fortsatt forskning är en nödvändighet för att forskare 

regelbundet ska hänga med i utvecklingen, och för att skapa en förståelse i samhället 

om vad bloggvärlden och dess kraftiga spridning innebär. 

Østbye et. al (2004) menar att problemställningen måste ha en rimlig precisionsnivå, 

och att en problemställning som är för specifik ofta blir ointressant, men att det inte 

heller får bli för brett då detta inte lämpar sig för empirisk efterprövning. Patel och 

Davidson (2003) skriver att forskaren måste fundera över om tillräckliga resurser, gäl-

lande både tid och pengar, för att genomföra forskningen finns tillgängliga. 

2.1.2 Problemformulering ‐ Syfte och frågeställningar 

Enligt Patel och Davidson (2003) är det vanligt att ett preliminärt syfte och preliminä-

ra frågeställningar skapas, och att dessa sedan revideras och förfinas genom forsk-

ningsprocessens gång, mycket som en följd av att forskaren arbetar sig igenom rele-

vant litteratur. När forskaren har fått en överblick av den kunskap denne tillgodogjort 

sig, kan arbetet fortsätta med att avgränsa problemet och formulera syfte och fråge-

ställningar. 
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Østbye et al. (2004) menar att problemformuleringen ofta är en tidskrävande process, 

och att forskaren i den processen måste se vad andra kommit fram till och se vilka 

begrepp som finns. Därefter måste forskaren bedöma om dessa begrepp är användbara 

i forskningen eller om egna begrepp ska utvecklas. Detta är en del av problemformu-

leringens anpassning till den befintliga teorin. 

Patel och Davidson (2003) berättar att det i syftet ska framgå vad forskarna övergri-

pande vill uppnå. I frågeställningarna blir det mer specifikt genom att syftet bryts ned. 

En frågeställning kan antingen skrivas i form av en fråga eller genom ett påstående. 

Østbye et al. (2004) menar att en fråga måste vara öppen, för att svaret inte ska vara 

givet på förhand eller vara möjlig att besvara genom ett enkelt ”ja” eller ”nej”. Vårt 

syfte är kort och koncist där vi, som Patel och Davidson (2003) skriver, informerar 

läsaren om vad vi övergripande vill uppnå med studien. 

2.1.3 Sökning och genomgång av litteratur 

Patel och Davidson (2003) skriver att de vanligaste källorna till kunskap är böcker, 

artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter och numera även Internet. Böcker försö-

ker ofta göra sammanställningar och systematiseringar av kunskapen inom ett speci-

fikt område, och författarna menar att det är i böcker det är lättast att hitta teorier och 

modeller. Våra referenser består huvudsakligen av litteratur. Vi fann så pass mycket 

material att vi inte såg något behov av några vetenskapliga artiklar. 

Genom att identifiera viktiga begrepp allt eftersom genomgången av litteratur fort-

skrider kan sökkriterierna, enligt Patel och Davidson (2003), utökas för övrig litteratur 

genom så kallade sökord. I vårt fall använde vi oss av begrepp som opinionsbildning, 

dagordningsteorin, yttrandefrihet och mediemakt för att vidga vår kunskap. Dessa be-

grepp är inte nödvändigtvis helt sammankopplade med bloggar som ämne, men ge-

nom litteratur som specifikt handlade om bloggar märkte vi att dessa begrepp är cen-

trala även i vår studie och att det krävs viss förståelse för dessa termer för att förstå 

vad uppsatsen handlar om. Som Patel och Davidson (2003) skriver utökade vi alltså 

våra sökkriterier efter att vi blivit mer insatta i ämnet. 
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2.2 Primär‐ och sekundärdata 

2.2.1 Primärdata 

Det är, enligt Patel och Davidson (2003), närheten till informationslämnaren som är 

avgörande huruvida det rör sig om primärdata eller sekundärdata. Förstahandsrappor-

teringar och ögonvittnesskildringar är vad som kallas för primärdata medan övriga 

kallas sekundärdata. Data som samlats in för ett särskilt syfte är, enligt Bryman och 

Bell (2005), primära data. 

2.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är, enligt Bryman och Bell (2005), data som tidigare samlats in av andra 

forskare. Ett exempel som författarna ger på sekundärdata är när statistiska myndighe-

ter samlar in data som presenteras i statistisk form och som sedan studenter eller fors-

kare kan analysera och använda sig av istället för att ödsla tid och pengar på ny data-

insamling. Den största fördelen med sekundärdata är användningen av redan tillgäng-

lig data och på så sätt sparas både tid och pengar. 

2.2.3 Val av data 

Vår studie består av primärdata då vi på egen hand samlat in kvalitativ data genom 

intervjuer samt en fallbeskrivning, där vi tittade närmare på ett relevant fall, nämligen 

FRA-debatten. Undersökningen är gjord för ett särskilt syfte, som vi redogör för i ka-

pitel ett, och får därför också räknas som primärdata. 

2.3 Insamling av data 

Vid insamling av data brukar forskare skilja mellan två olika huvudlinjer, nämligen 

kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Backman (2008) skriver att me-

toder som utmynnar i numeriska observationer som till exempel enkäter och fråge-

formulär har kommit att kallas kvantitativa medan metoder som kännetecknas av att 

de inte använder sig av siffror eller matematiska tal, utan av verbala formuleringar, 

kallas för kvalitativa. 
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2.3.1 Kvantitativ data 

Bryman och Bell (2005) håller med Backman (2008) när de skriver att kvantitativ 

forskning handlar om insamling av numeriska data. Detta leder till att beskrivningar 

av små och hårfina skillnader är möjlig när det gäller de variabler som är aktuella. 

Kvantitativa studier utgör också grunden för mer exakta skattningar eller beräkningar, 

till exempel genom sambandsanalyser.  Østbye et al. (2004) menar att syftet med 

kvantitativa data är att hitta samband mellan variabler och visa att dessa samband 

också motsvarar samband i verkligheten. Kvantitativ analys innebär analys av materi-

al i form av siffror eller något som kan räknas. Vidare förklarar författarna att begrep-

pen enhet, variabel och variabelvärde är centrala i kvantitativ forskning. Enkäter är 

vanliga i kvantitativ datainsamling och där utgör varje respondent en enhet, var och 

en av de registrerade uppgifterna är en variabel, och svaren på enskilda frågor är vari-

abelvärden. Den information som framkommer om varje enhet på varje variabel kal-

las alltså för ett variabelvärde. Variabelvärden används för att hitta likheter och olik-

heter bland enheterna. Østbye et al. (2004) skriver också att all kvalitet visar sig i en 

viss kvantitet och utan kvantitet kan det inte finnas någon kvalitet. 

2.3.2 Kvalitativ data 

Bryman och Bell (2005) skriver att kvalitativa studier är en forskningsstrategi där 

tonvikten vid insamling och analys av data oftare ligger på ord än kvantifiering av 

siffror. Patel och Davidson (2003) redogör för syftet med kvalitativa undersökningar 

som att skaffa djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som erhålls vid an-

vändning av kvantitativa metoder. För att bli en bra forskare inom det kvalitativa fäl-

tet måste det finnas en god överblick över hela det kvalitativa forskningsfältet, något 

som kräver ständig reflektion eftersom fältet kontinuerligt förändras. Bryman och Bell 

(2005) menar att kvalitativa forskare ofta använder sig av flera olika metoder i en och 

samma undersökning. Inom kvalitativ forskning rymmer ett flertal olikartade datain-

samlingsmetoder och författarna redogör för deltagande observation, kvalitativa inter-

vjuer, fokusgrupper, diskursanalys och insamling och kvalitativ analys av texter och 

dokument som de viktigaste metoderna.  

Vi har i vår studie samlat in data genom kvalitativa metoder i form av intervjuer och 

en fallbeskrivning. Kvale (1997) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun är en 

kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas 
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vardagsvärld. Fördelen är att respondenten kan förmedla sin situation till andra ur ett 

eget perspektiv och med egna ord. Öppenheten är den största fördelen med kvalitativa 

intervjuer. Det finns ingen standardteknik eller några regler för en intervjuundersök-

ning utan intervjun är öppen och flexibel, det ska till exempel gå att lämna den ur-

sprungliga intervjuguiden för att följa upp med nya intressanta följdfrågor. Kvale 

(1997) skriver också att forskningsintervjun är en specifik form av samtal, ett samtal 

som har en stuktur och ett syfte. Bryman och Bell (2005) delar upp intervjun i struktu-

rerad, ostrukturerad och semistrukturerad intervju. En strukturerad intervju innebär att 

forskaren ställer frågor till en respondent utifrån ett fastställt frågeschema. Vid en 

ostrukturerad intervju använder sig forskaren av relativt lösa minnesanteckningar som 

hjälp vid genomgången av ett visst antal teman under intervjun. Den semistrukturera-

de intervjun är det tillvägagångssätt som vi i vår studie använt oss av. Det innebär att 

forskaren har klart för sig vilka teman som skall tas upp under intervjun och respon-

denten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Med den semistrukturerade 

intervjun ges också utrymme för följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden. 

Två av våra intervjuer är genomförda ansikte-mot-ansikte och då har vi använt oss av 

bandspelare för att kunna transkribera intervjuerna och därmed undvika att respon-

denten blir felciterad. Fullständiga transkriberingar finns som bilaga i enskilt doku-

ment medan frågorna vi hade med oss, vår intervjuguide, finns bifogat sist i uppsat-

sen. Tre av våra fem intervjuer genomfördes via e-post. Eftersom de intervjuerna var 

med bloggare ansåg vi denna metod vara lämpligast då de sitter framför datorn hela 

dagarna och på så vis känner sig respondenten bekväm och finner inget obehag vid 

denna typ av intervju, och dessutom kringgår vi geografiska begränsningar.  

Vi har också samlat in data genom att vi tittade på ett aktuellt fall, och studerade hur 

det gick till när bloggvärlden fick en agendasättande funktion genom att driva en de-

batt som pressen till att börja med inte gjorde. Vi studerade också en del artiklar som 

kom till som en följd av debatten som drevs av bloggar. Østbye et al. (2004) skriver 

att en fallstudie är en intensiv och detaljerad undersökning av ett enskilt fall. De skri-

ver också att fallstudier används då gränserna mellan fenomen och kontext är oklara. 

Om det finns bra teori på fallstudiens område kan forskaren genom ett genomtänkt val 

av fall bidra till att pröva teorin, menar Østbye et al. (2004). Vi gjorde dock inte en 

fullständig fallstudie, då den inte var tillräckligt intensiv och detaljerad, utan vi valde 
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därför att kalla det för en fallbeskrivning eftersom vi kort redogjorde för ett verkligt 

fall. 

2.4 Urval 

Bryman och Bell (2005) beskriver urval som den del av populationen som väljs ut för 

en forskning. Kvalitativa forskare är ofta tydliga om de använt sig av bekvämlighets- 

eller tillfällighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att frågor om representativitet 

inte är lika viktiga i en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ undersökning ef-

tersom det görs ingående intervjuer som går på djupet med stöd av frågeställningen. 

Tillfällighetsurval kan jämföras med ett stickprov då forskaren väljer ut respondenter 

tillfälligt och ibland genom ett slumpmässigt urval. Østbye et al. (2004) skriver att 

urval görs för att inte behöva intervjua alla personer vi strävar efter att uttala oss om. 

När generalisering av resultaten från ett urval skall göras är det av högsta betydelse att 

veta från vilken population urvalet gjorts, det vill säga den grupp vi vill säga något 

om. Vidare påpekar författarna att även om urvalet är bra, kan ett bortfall göra att re-

presentativiteten hos urvalet försvinner. Vid telefonintervjuer och uppsökande inter-

vjuer är det viktigt att ta kontakt med de utvalda flera gånger för att minska bortfallet. 

Viktigt att tänka på är också att om nya personer ersätter dem som faller bort ger det 

inte samma representativitet. 

Urvalet av intervjupersoner i vår studie är begränsat till för studien relevanta. Där-

ibland Gunilla Sax, tidningschef på Barometern och Oskarshamnstidningen som vi 

har intervjuat angående tidningsredaktionens syn på bloggsfären som ett hot eller som 

ett komplement. Vi har också frågat om hon anser att bloggar bidrar till opinionsbild-

ning och agendasättning. Roland Karlsson som är grundaren av Sveriges största 

bloggportal, blogg.se, har också blivit intervjuad. Dessutom ville Erik Laakso, sam-

hällsintresserad bloggare och politiker, Henrik Alexandersson, bloggare och reklam-

makare, samt Mikael Nilsson, bloggare och en drivande faktor i FRA-debatten, ställa 

upp för intervjuer. Därmed tycker vi att vi fått stor bredd och variation bland respon-

denterna, och vi är mycket nöjda med de tillfrågades positioner i bloggvärlden. Vi har 

också valt ut ett fall från verkligheten där en specifik debatt drivits av bloggare. Den 

debatt vi studerade var FRA-lagen som fick enorm uppmärksamhet i bloggsfären me-

dan medierna höll en låg profil i frågan. FRA-frågan är ett exempel som många av de 
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intervjuade tagit upp och diskuterat kring. Därför ville vi ge läsaren en större inblick 

och djupare förståelse för vad som hände och hur frågan drevs. 

2.5 Metodval 

2.5.1 Relationen mellan teori och empiri 

Patel och Davidson (2003) skriver att forskarnas arbete handlar om att relatera teori 

och verklighet till varandra, och att detta görs genom att skaffa ett underlag i form av 

data och information om den verklighet studien berör. Hur teori och empiri ska kopp-

las till varandra är ett centralt problem i allt vetenskapligt arbete. Författarna menar 

att det finns tre sätt att sammankoppla teori och empiri, dessa är induktion, deduktion 

och abduktion.  

Induktion innebär, enligt Patel och Davidson (2003), att verkligheten undersöks utan 

att de teoretiska referensramarna först studerats, och att forskaren i efterhand, med ny 

empirisk data i handen, försöker formulera en teori och på så vis förklara vad som 

upptäckts. Författarna poängterar dock att detta inte innebär att en forskare med in-

duktiv ansats arbetar förutsättningslöst, utan att dennes egna idéer och föreställningar 

alltid kommer finnas med i bilden och påverka de teorier som sedan tas fram.  

En forskare som väljer en deduktiv ansats väljer till skillnad från induktionen att först 

studera teorin som redan finns och de allmänna principer som gäller, skriver Patel och 

Davidson (2003). Vidare menar de att den deduktiva ansatsen används för att försöka 

bevisa att det som skrivits antingen stämmer överens med verkligheten, eller att det 

inte kan räknas som giltigt för det specifika undersökningsfallet. Det handlar alltså om 

att empiriskt pröva teorin på verkligheten. Patel och Davidson (2003) menar att det 

deduktiva arbetssättet, eftersom de data som ska samlas in bestäms efter redan befint-

lig teori, ger större objektivitet för studien som helhet. Forskningens inriktning blir 

alltså mindre påverkad av forskarens subjektiva uppfattningar. Risken är att det kan 

bli svårt för forskaren att komma fram till ny kunskap då undersökningen styrs och till 

viss del begränsas av den forskning och kunskap som redan finns. 

Abduktion kan sägas vara en kombination av induktion och deduktion, skriver Patel 

och Davidson (2003). Det innebär att en teori, i induktiv anda, formas utifrån ett en-

skilt fall och sedan, genom en deduktiv ansats, testas på verkligheten. Den ursprungli-
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ga teorin kan på så vis utvecklas och göras mer generell. Fördelen med det abduktiva 

arbetssättet är att forskaren inte blir lika låst och styrd, i jämförelse med strikt deduk-

tiva och induktiva ansatser. Författarna påpekar dock att ingen forskning görs förut-

sättningslöst, och att alla forskare påverkas av tidigare erfarenheter och befintlig 

forskning. Risken är då att forskaren omedvetet väljer studieobjekt utifrån dessa fak-

torer, och att den hypotetiska teori som tas fram till och med kan utesluta alternativa 

tolkningar. Patel och Davidson (2003) skriver att den hypotetiska teorin då bara veri-

fieras i abduktionens deduktiva fas. 

2.5.2 Val av ansats 

Vi har valt att använda oss av en deduktiv forskningsansats, vilket alltså innebär att vi 

utifrån den befintliga teorin formulerat frågeställningar som vi sedan testat på verk-

ligheten genom en empirisk undersökning. Det känns både intressant och relevant att 

undersöka huruvida den mer generella kommunikationsteorin fortfarande stämmer 

överens med bloggvärlden efter den explosionsartade utveckling vi sett under de se-

naste tio åren. Samtidigt får vi möjlighet att undersöka huruvida den litteratur som är 

specifik för bloggar som fenomen har ett verklighetsnära innehåll. 

2.6 Analysmetod 

Backman (2008) skriver att i analysen tolkas observationsutfallet och sedan relateras 

det till den ursprungliga problemställningen. Han menar samtidigt att det inte betyder 

att problemet är löst, utan det är först i tolkningsfasen som resultatet av analysen ges 

en mening eller ett innehåll. Kvale (1997) redogör för att syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att beskriva och tolka. I analysavsnittet i vår studie har vi jäm-

fört befintlig teori inom problemområdet med den empiri vi samlat in, samt även 

kompletterat med egna åsikter, tankar och tolkningar av resultatet. 

Enligt Backman (2008) måste den insamlade datamassan organiseras, struktureras och 

tolkas. Det är precis vad vi har gjort i vår analys. Vi samlade in data genom muntliga 

intervjuer som vi spelade in på band för att sedan kunna transkribera intervjuerna för 

att få stuktur som underlättade arbetet. Vår analys är dessutom varvad med diskussion 

där vi gör vår egen röst hörd och tolkar den insamlade datamassan för att få större 

bredd och djup i arbetet. 
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2.7 Validitet och reliabilitet 

Østbye et al. (2004) skriver att termen validitet innebär giltighet och att den i huvud-

sak gäller hur pass relevanta data och analyser är i förhållande till problemformule-

ringen. Övergripande kan sägas att validitet innebär att forskaren verkligen mäter det 

som avses mätas. Författarna poängterar att validitet som begrepp är så omfattande att 

det vore svårt att ge en helhetstäckande definition. Patel och Davidson (2003) skriver 

att begreppet har olika innebörd beroende på om undersökningen är kvantitativ eller 

kvalitativ. I kvantitativa studier innebär det att rätt företeelse studeras, medan det i en 

kvalitativ undersökning snarare gäller hela forskningsprocessen. Validiteten kan här 

kopplas till hur väl forskaren lyckas tillämpa och använda den förförståelse han eller 

hon har. Bryman och Bell (2005) menar att validitet är en samlingsbeteckning för oli-

ka typer av validitet, och ger intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet 

som några exempel, men poängterar att begreppet validitet normalt står för mätnings-

validitet. Vid utformandet av våra intervjufrågor var vi noga med att knyta dessa till 

de områden vi valt att undersöka. På så vis säkerställde vi att vi faktiskt undersökte 

det vi gett oss ut för att undersöka, och därmed uppnår vi god validitet. Fullständiga 

transkriberingar av intervjuerna visar också på öppenhet och fungerar dessutom som 

bevis på den validitet vi uppnått. 

Reliabilitet betyder, enligt Østbye et al. (2004), tillförlitlighet och gäller kvaliteten på 

insamling, bearbetning och analys av data. Användning av bandinspelning istället för 

anteckningar vid kvalitativa intervjuer är ett sätt att säkerställa en högre reliabilitet. 

Generellt kan det sägas att kvantitativa analyser har sin styrka i att hålla en hög relia-

bilitet, medan kvalitativa analyser har lättare att komma in på djupet av ett ämne och 

därmed öka validiteten. Även Patel och Davidson (2003) diskuterar fördelen med att 

spela in en intervju på band.  De menar att det kan användas för att kontrollera inter-

bedömarreliabiliteten, alltså när två personer observerar samma sak för att säkerställa 

att båda dessa personer uppfattar svaret på en fråga på samma vis. I enlighet med både 

Patel och Davidson (2003) och Østbye et al. (2004), använde vi oss av bandspelare 

vid intervjuerna för att säkerställa en hög reliabilitet i behandlingen av insamlad data. 

Vi gjorde sedan fullständiga transkriberingar för att ytterligare stärka reliabiliteten. 
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2.8 Metodreflektion   

Den deduktiva ansatsen lät oss testa befintlig teori på ett ständigt framskridande om-

råde, vilket var väldigt intressant och lärorikt. Ett induktivt arbetssätt hade troligtvis 

också varit givande, men vi tror att risken med en induktiv process är att objektivite-

ten skadas då den trots allt baseras på egna uppfattningar av fallet. En deduktiv studie 

är förvisso inte heller helt objektiv då den utgår från befintliga resonemang fastställd 

av andra forskare, men eftersom utgångspunkten för studien tas fram från material av 

flera olika vetenskapliga forskare blir det en, i vårt tycke, mer nyanserad bild. 

Vi valde att genomföra kvalitativa studier istället för kvantitativa studier för att möj-

liggöra en djupare inblick i frågan. För oss var det viktigare att intervjua ett fåtal per-

soner som är sakkunniga än att ha med ett hundratal människor med bristande kun-

skap inom just vårt intresseområde. Med tanke på detta var vi också mycket noga när 

vi valde ut våra respondenter. En kvantitativ studie hade tillåtit oss att göra större ge-

neraliseringar, men det var aldrig vårt huvudsakliga mål. 

Transkriberingarna av intervjuerna var en väldigt tidskrävande process men visade sig 

vara till stor nytta. Vi fick genom arbetet med att transkribera intervjuerna en god 

överblick av de data vi samlat in och kunde med lätthet orientera oss i ett annars stort 

och omfattande material. Vi känner oss också trygga i den öppenhet vi ger läsaren ge-

nom att en fullständig redovisning av intervjuerna finns tillgänglig. Tilläggas skall 

också att tre intervjuer genomfördes via e-post, något som var smidigt och bekvämt, 

men kanske inte allra bäst lämpad i kvalitativ forskning. Vi kände ändå att vi inte 

hade något annat val då telefonintervjuer uteslöts eftersom en av respondenterna är 

bosatt i Bryssel och de andra inte offentliggjorde sina telefonnummer. 

Då samtliga respondenter berört FRA-frågan i sina svar, valde vi att göra en fallbe-

skrivning av debatten, och detta fungerade bra som ett komplement till våra intervju-

er. Fallbeskrivningen gav oss också ytterligare en dimension, även om vi ändå inte 

uppfyllde fullständig triangulering, alltså att se problemet ur flera synvinklar. 

2.9 Källkritik 

En del litteratur är aningen föråldrad, något som kanske inte är optimalt då vi skrivit 

om ett ämne som hela tiden genomgår förändringar. Flera av våra huvudområden är 
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dock inte nya fenomen. Opinionsbildning och dagordningsteorin är båda ämnen som 

varit med länge. Överlag finner vi den litteratur vi använt oss av tillräckligt aktuell. I 

efterhand är vi medvetna om att vi även borde använt oss av vetenskapliga artiklar för 

att stärka trovärdigheten. Dock nådde vi snabbt teoretisk mättnad i genomgången lit-

teratur och vi ville då inte komplicera undersökningen mer än nödvändigt då vi trots 

allt har stort förtroende på den litteratur vi valt. Det fanns heller inget behov av att 

bredda oss mer än vi redan gjort. 

Vi är också medvetna om att svaren från e-postintervjuerna inte blev så djupa som de 

hade blivit med en samtalande intervju. Om vi behövt ytterligare information från 

våra respondenter hade det inte varit några problem att ställa följdfrågor, men vi tyck-

te att de svar vi fick var väldigt välskrivna och konkreta. 

Vår undersökning handlade om samhällspåverkan, och med facit i hand hade det möj-

ligen varit mer lämpligt att intervjua ett företag som inriktar sig på att tillhandahålla 

den typen av bloggar. Detta är dock inte lätt att hitta då det, precis som Karlsson sa, är 

väldigt vanligt att så pass seriösa bloggare driver sina bloggar på egna domäner. Vi är 

nöjda med intervjun med Karlsson, och tycker att vi fick fram mycket intressant, men 

hans företag, blogg.se, har trots allt valt att koncentrera sig på livsstilsbloggar istället 

för politiska och samhällsdebatterande bloggar. Även om företaget inte var helt ulti-

mat för studien, är vi i slutändan glada att vi genomförde intervjun då det gav oss yt-

terligare en infallsvinkel, vilket gjorde att undersökningen fick större bredd. 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenterar vi de teorier som är referenskällor inom vårt problem-

område för att du som läsare ska få en inblick och förståelse av ämnet. Det finns i re-

gel fler teorier än de vi valt ut, men följande teorier är de vi anser vara mest relevan-

ta för undersökningens syfte. 

3.1 Yttrandefrihet 

Eftersom yttrandefrihet är en förutsättning för att bloggvärlden överhuvudtaget ska 

kunna existera, redogör vi här för vad begreppet innebär. 

Enligt Olsson (2006) har tre av våra fyra grundlagar regler om yttrandefrihet. Nämli-

gen regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Yttran-

defrihet är rätten att utrycka tankar, åsikter och känslor. Redan i det inledande kapitlet 

av regeringsformen går det att läsa att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. 

Vidare skriver Olsson (2006) att ett starkt skydd för yttrandefriheten ges av de grund-

lagar som räknar upp innebörden hos rättigheterna och dess begränsningar, såsom 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I båda grundlagarna beskrivs 

när och hur staten får ingripa mot yttranden i tryckt skrift samt yttranden i radio, tv, 

eller andra medier. Den viktigaste grundlagen när det gäller att skydda yttranden är, 

enligt Olsson (2006), tryckfrihetsförordningen som trädde i kraft redan 1766. Det var 

ingen idé för makthavarna att förbjuda yttranden som exempelvis kom från teatersce-

nen då dessa ändå kunde publiceras i tidningen dagen efter. 

Olsson (2006) redogör för yttrandefrihetsgrundlagen som en relativt ny lag som ska 

säkra yttrandefriheten i medier som ligger utanför den tryckta skriften. Lagen garante-

rar medborgarna rätten att fritt yttra sig i ljud- och videoupptagningar. De yttranden 

som yttrandefrihetsgrundlagen ska skydda kan inte spridas lika enkelt och okontrolle-

rat som tryckta skrifter kan. Anledningen beror delvis på att alla medborgare inte kan 

garanteras rätten att sända radio eller tv då det inte finns utrymme i etern för hur 

många kanaler som helst. 
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3.2 Vad är makt? 

Då vår hypotes grundar sig i en uppfattning om att bloggarna tilldelas en viss makt, 

beskriver vi här vad begreppet ”makt” innebär. 

Jackson och Carter (2002) definierar makt som förmågan att få någon att göra något 

som denne inte vill göra. Makt är godtycklig och kan användas för vilken avsikt som 

helst då personer med makt kan driva människor som saknar makt att göra vad de vill 

att de skall göra, oavsett om det bidrar till ett kort- eller långsiktigt mål. Även Engels-

tad (2006) är inne på samma linje vid definieringen av begreppet makt, nämligen att 

makt är förmågan att få något att hända, en stor eller liten social förändring. Makten 

är fördelad på många och det råder konkurrens mellan olika aktörer som utövar makt. 

Vidare redogör författaren för kommunikativ makt där kraften i överlägsna argument 

ses som en form av makt som är kopplad till ett ideal där den fria diskussionen är 

grunden för demokratisk styrning. Engelstad (2006) skriver också att språk är makt. 

Språket får makt eftersom varje språkyttring är en tolkning som också kräver en tolk-

ning för att förstås. Det är något som gäller i alla kommunikationssituationer där de 

viktigaste aspekterna är urval, inramning, värdering och kunskap om bakomliggande 

orsaker. 

Engelstad (2006) skriver att det inte finns någon given maktfördelning, utan den för-

ändras ständigt.  Det kan bero på förändringar i omgivningen eller att aktörernas kun-

skaper, planer, ambitioner och självuppfattning ändras olika snabbt. Författaren hän-

visar till sociologen Michael Mann då han redogör för fyra olika sfärer vad gäller 

maktförhållanden, nämligen militär makt, ekonomisk makt, politisk makt och ideolo-

gisk makt. De olika sfärerna används olika beroende på kontext, det vill säga vad för 

slags problem som skall lösas och vilka medel som finns att tillgå. Mellan medbor-

garna och politiker finns, enligt Engelstad (2006), det offentliga rummet för diskus-

sion och opinionsbildning. Medierna intar en ställning där de fungerar som förmed-

lingskanal mellan medborgarna och makthavarna. Massmedias makt vilar till viss del 

på dess förmåga att sätta dagordningen. Genom medierna lär medborgaren känna sto-

ra delar av världen och medborgaren håller sig till medias beskrivningar då de ska ta 

ställning i en fråga. 
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3.2.1 Mediemakt – den tredje statsmakten 

Johansson (2006) skriver att massmedierna påverkar oss och att de är centrala för hur 

vi uppfattar verkligheten. Politiker tror att allmänheten påverkas mer av medier jäm-

fört med andra sätt att bilda åsikter som till exempel personliga erfarenheter. Medier-

na har ofta bidragit till medieförklaringar av olika samhällsfenomen, allt ifrån popu-

lärkulturella fenomen till politisk journalistik. Mediernas sätt att bevaka ett politiskt 

parti är ofta av avgörande betydelse för dess framgångar och motgångar. Strömbäck 

(2000) förklarar att medierna innehar en central roll i det moderna samhället, både 

som arena men även som aktör. Medierna utgör den främsta kanalen för bland annat 

politiker som vill nå ut, samtidigt som medierna utgör den främsta källan till informa-

tionsinsamling om politik och frågor som berör medborgarna. På så vis får de makt, 

men inte makten att bestämma utan makten att starkt påverka och influera dagord-

ningen. 

Angående mediernas makt över väljarna skriver Johansson (2006) att politikerna ge-

nerellt sett har en stor tilltro till mediernas möjlighet att påverka väljarna. Däremot är 

mediernas påverkan på opinionen kortsiktig eftersom människor hela tiden läser nya 

artiklar och då inte minns vad som skrevs i media för några dagar sedan. Medierna 

har en påverkansmakt som gör att allmänheten har en uppfattning om personen, efter-

som han eller hon är omskriven i media, även innan de träffats. Något som stärks av 

Strömbäck (2000) då han skriver att medierna har makt över människors tankar. Han 

skriver också att den formen av makt är ”ett resultat av en omedvetenhet hos männi-

skor om hur medierna kan påverka de egna tankarna” (2000:255). 

3.2.2 Makten inom bloggvärlden 

Våge et al. (2005) skriver att bloggvärlden inte har någon central organisation, utan 

att den bygger på decentralisering, och att det sedermera inte finns något samförstånd 

i ideologiska sakfrågor. 

Trots decentraliseringen finns det en tydlig hierarki inom bloggvärlden, skriver Våge 

et al. (2005). Maktfördelningen grundas mycket på antalet läsare och in-länkar, alltså 

antalet andra bloggar som länkar till en specifik blogg. Författarna menar också att de 

bloggar som får mycket uppmärksamhet från övriga bloggar blir fokuspunkter för 
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journalister som letar efter nytt material att rapportera om till sin redaktion, eller för 

andra bloggare som vill ha tips på vad som är nytt och trendigt att skriva om. 

Att ett fåtal bloggar blir centrala är en ren nödvändighet för att utomstående observa-

törer överhuvudtaget ska kunna överblicka och ta till sig material från bloggvärlden, 

menar Våge et. al (2005), och liknar dessa bloggar vid ett filter för vad som är rele-

vant och intressant. 

Genom att välja ut specifika frågor och koncentrera sig på dessa under längre tid kan 

bloggsfären bestämma agendan för reguljära nyhetsmedier, skriver Våge et al. (2005). 

Särskilt stor blir den förmågan när de centrala bloggarna påverkar andra bloggar att 

också ta upp samma ämne som de valt att fokusera sig på. Enligt författarna kan detta 

ske antingen medvetet, eller genom att många personer finner samma ämne intressant 

vid samma tidpunkt oberoende av varandra. Det finns dock exempel på mer systema-

tiska sätt att bygga opinion genom bloggar. Våge et al. (2005) tar upp bloggen ”Pas-

sion of the Present” som ett exempel. Där satte Joanne Cipolla Moore upp en blogg 

som samlade information och nyheter om situationen i Darfur, innan övriga nyhets-

medier tog situationen på allvar. Författarna skriver att Moore riktade sig till ett antal 

kända bloggare och bad de skriva om folkmorden i Sudan samt länka till hennes 

blogg, och på så vis fick ”Passion of the Present” snabbt stor uppmärksamhet. 

3.3 Att påverka samhället 

3.3.1 Dagordningsteorin 

Lowery och DeFleur (1995) skriver att det var Maxwell McCombs och Donald Shaw 

som, efter studier av diverse kognitiva effekter av massmedia, presenterade den empi-

riska grund som ledde till att dagordningsteorin föddes. Enligt författarna innebär 

dagordningsteorin att de som kontrollerar nyhetsmedierna bestämmer vad som ska 

rapporteras till offentligheten. Vidare finns det en hög överensstämmelse mellan 

mängden och typen av information kring, exempelvis, ett speciellt politiskt ämne, och 

den grad av betydelse som detta ämne får hos allmänheten. Detta antyder dock inte att 

massmedia talar om för folk vad de ska tycka, utan snarare vad de ska tycka någon-

ting om, skriver Lowery och DeFleur (1995). 
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McCombs (2006) påpekar att dagsordningsteorin inte är en tillbakagång till ”hyper-

dermic theory” eller ”bullet theory” om medieeffekter som allsmäktiga, och att dag-

ordningsteorin inte liknar läsare, lyssnare och tittare med robotar som väntar på pro-

grammering av massmedia. Dock har nyhetsmedierna en central roll i att föra upp 

frågor på allmänhetens dagordning. 

McCombs (2006) inser dock att massmedierna inte är helt ensamma när det gäller att 

påverka hur en viss fråga upplevs, och menar att det även har sin grund i personliga 

erfarenheter och den allmänna kulturen. Han menar att trender i den allmänna opinio-

nen formas av yttre händelser, nya generationer och massmedier. Det är ändå, enligt 

McCombs (2006), en allmän tes att journalister har ett betydande inflytande över sin 

publiks världsbild. 

Medborgarna är, enligt McCombs (2006), delaktiga i en ständig läroprocess om of-

fentliga angelägenheter. Medborgarnas svar på opinionsundersökningar stämmer väl 

överens med mediernas rapportering under de fyra till åtta närmast föregående veck-

orna. I figur 1.1 ger McCombs (2006) en illustration av hur massmediernas dagord-

ning länkas samman med allmänhetens uppfattning om vad som är viktigt. 

 

 

3.3.2 Opinionsbildning 

Opinionsbildning kan, enligt Larsson (2005), omfatta hela processen från att en opini-

on skapas eller formas, till hur den sprids och vilken effekt aktiviteten får. Författaren 

Figur 1.1 Massmediernas dagordningsfunktion. Källa: McCombs (2006:27) 
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konstaterar också att påverkansaktiviteter ofta har positiva effekter, sett med den bak-

omliggande kraftens ögon. 

Holmberg och Weibull (1998) menar att opinioner har blivit en alltmer betydelsefull 

dimension i dagens samhälle. De menar att vi idag lever i ett opinionssamhälle. 

Larsson (2005) skriver att medierna deltar i opinionsbildningen, eller till och med 

skapar den, genom att förmedla utvalda agendor och opinioner. Våge et al. (2005) 

menar att bloggar har blivit en maktfaktor att räkna med inom opinionsbildningen. 

Vidare menar författarna att bloggvärlden utmanar traditionella medier i deras roll 

som opinionsbildningsaktör genom att vara mer subjektiva, ha fler åsikter och vara 

mer diversifierad. Bloggvärlden utnyttjar också det nätverk som uppstått av oberoen-

de skribenter, skriver Våge et al. (2005). 

Nord (2001) diskuterar den fria opinionsbildningen. Han menar att fri åsiktsbildning 

är en absolut vital del av ett demokratiskt samhälle, och ger sig själv medhåll av andra 

forskare. Den fria opinionsbildningen liknas vid ett offentligt samtal och hänvisar till 

forskare med ett mer frihetligt perspektiv när han understryker betydelsen av en plats 

där allmänheten kan ta del av olika källor och skapa en egen orientering av de vikti-

gaste samhällsfrågorna. Vidare menar Nord (2001) att de grundlagsfasta fri- och rät-

tigheterna, exempelvis yttrandefriheten, är avgörande för att skapa den fria opinions-

bildningen. 

3.4 Bloggar som en form av journalistik – komplement eller hot? 

Våge et al. (2005) menar att bloggare kommit att bli oberoende aktörer som utmanar 

de traditionella medierna. De skriver att dessa bloggare genom att vara snabbare, mer 

subjektiva och ha en bredare åsiktsarsenal och kanske främst genom att använda nät-

verket av oberoende skribenter skapat en ny form av snöbollseffekt som sprider in-

formation och åsikter fortare än någonsin tidigare. 

3.4.1 Inte bara konkurrenter 

Våge et al. (2005) påvisar också ett ömsesidigt beroende mellan bloggare och tradi-

tionell media, när de skriver att bloggare ofta samarbetar med de stora mediekanaler-

na trots att de annars ställt sig i motsats till just dessa kanaler. Vidare menar Våge et 

al. (2005) att de traditionella mediekanalerna utnyttjar de snabba och hungriga nätka-
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nalerna för att vinna nya läsare på en allt trängre informationsmarknad. Bruns (2008) 

vidareutvecklar denna observation när han skriver att både de traditionella medierna 

och en ny rad av mellanhänder utnyttjar sig av bloggares, och andra medborgarjourna-

listers, ansträngningar för att göra dessa till en del av sina egna produktioner. Samti-

digt menar författaren att utnyttjandet syns åt båda hållen, och nämner att en medbor-

garjournalistisk Internetsida vid namn NowPublic tillhandahåller avancerade verktyg 

för att hjälpa bloggare att kommentera och citera på innehåll i andra typer av medier. 

3.5 Bloggen vs. Tidningsredaktionen 

Enligt Olsson, Karlsson, Ilshammar (2007) visar undersökningar att de flesta blogga-

re, men även bloggläsare, tillhör samma välutbildade och välavlönade grupper som 

redan sitter på inflytelserika positioner i traditionella organisationer och medier. En 

mångfald av nya röster har tillkommit i och med bloggarna, men medieklasseliten 

som börjat blogga bidrar bara till likriktning av medierna. Ilshammar (2007) menar att 

bloggen representerar mediernas besatthet av medier och de etablerade proffstyckar-

nas rätt att förändra ännu ett medium. Det finns också motstridiga tendenser hos blog-

garna som bidrar till ett hätskt drev i de etablerade medierna och åt föreställningen om 

bloggen som journalistikens räddare. 

Ilshammar (2007) skriver att i viljan att sätta sig över den senaste medietekniken lig-

ger en del tankefel. Ett fel är att betrakta olika medieformer som konkurrenter till var-

andra. Tidningen försvann inte för att radion kom, radion dog inte när tv:n kom, nya 

böcker och filmer introduceras starkt i såväl radio som tv. Liksom bloggar och andra 

webbplatser refererar till varandra, men även till andra medier. Hela denna process är 

känd som remediering. Bolter och Grusin (1999) hävdar att medierna behöver var-

andra och att de kommenterar och reproducerar varandras innehåll. Ilshammar (2007) 

skriver att det går att urskilja ett medielandskap som blir allt mer sammansatt med allt 

fler medier som står till medborgarens förfogande, istället för att medierna tar ut var-

andra. Våge et al. (2005) skriver att journalister på olika tidningar startat egna bloggar 

där de fått skriva i takt med resten av bloggsfären. Det är ett billigt sätt att erbjuda 

gratis innehåll för läsaren genom att driva bloggar på sina nyhetswebbplatser som 

präglas av snabba kommentarer med länkar till annat material. Förhoppningsvis för-

anleder detta fler prenumeranter och köpare av artiklar. En viktig faktor som sådana 
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bloggare kan ha är en expertis eller specialkunskap för att vara en tillgång för journa-

lister som ofta är generalister. Vidare menar Våge et al. (2005) att redaktionssträckan 

är mycket kortare för bloggaren då de skriver följande: 

”/…/ avsaknaden av en redaktionell process gör att man kan agera mycket 
fort, och förhoppningen finns att faktagranskning och kommentarer från lä-
sare och vidare diskussion i andra bloggar ska bidra till en sann bild av verk-
ligheten” (2005:73). 

Ilshammar (2007) redogör för att bloggen erbjuder nya energier till det offentliga 

rummets kallnade meningsutbyten. Genom bloggen har det uppstått en pånyttfödelse 

för direktkommunikation och det personliga samtalet. 

3.6 Granskare av granskarna 

När somliga bloggar försöker uppmärksamma medierna om nyheter de borde skriva 

om, lägger andra bloggar sin tid på att hålla koll på de reguljära medierna och rappor-

tera vad som är intressant till resten av bloggvärlden. Bruns (2008) introducerar ett 

nytt begrepp, Gatewatching, med vilket han syftar på den bevakande funktion en del 

bloggkollektiv, såväl som individuella bloggar, tagit på sig. Genom att ständigt funge-

ra som ”media watch dogs” sållar dessa bloggar, enligt Bruns (2008), inte enbart ut 

relevant från irrelevant utan ifrågasätter också riktigheten i det som skrivs av vanliga 

medier och letar faktafel och andra oegentligheter i deras publikationer, och gör detta 

till nya nyheter. 

Rettberg (2008) menar att ett av de mest kända exemplen på detta ägde rum när Dan 

Rather, en populär nyhetsankare på CBS Evening News, publicerade dokument som 

ifrågasatte president Bushs militära bakgrund och förklarade att dessa dokument var 

skapade på 1970-talet. Det tog bara några timmar innan bloggvärlden började tvivla 

på äktheten på dokumenten. Bloggarna menade att typsnitten som användes i doku-

menten inte fanns på 1970-talet. Rettberg (2008) skriver att detta snabbt uppmärk-

sammades av övrig media och att Rather sedan blev degraderad. Detta är ett exempel 

på hur faktafel såväl som rena lögner, när de uppmärksammas av bloggare, hittar till-

baka till nyhetsredaktionerna, och att gatewatchers på så vis skapar en återkopplings-

loop i medievärlden. 
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3.7 Trovärdighet 

Hedquist (2002) beskriver trovärdighet som en given omständighet för att skapa för-

troende. Det finns ett antal viktiga aspekter i att uppnå trovärdighet i sin kommunika-

tion. Exempel på dessa är god kunskap, öppenhet och tillförlitlighet. 

Våge et al. (2005) påpekar att medierapporteringen påverkas av bloggarnas innehåll 

då journalister läser bloggar, men kan vi verkligen lita på vad som skrivs i bloggarna? 

Författarna skriver vidare att bloggarna saknar en redaktörs- och faktagransknings-

kontroll som minskar trovärdigheten. Rettberg (2008) skriver att det inte behövs nå-

gon form av licens för att kunna kalla sig för journalist utan du kan kalla dig för jour-

nalist om du har det till yrke. För inte alltför lång tid sedan var en journalist någon 

som fick sina texter publicerade i en tidning eller om arbetet var förlagt på en tv- eller 

radiostation. Idag kan vem som helst kalla sig för journalist, allt som behövs är en 

blogg. 

McCullagh (2002) skriver att Internets förmåga att erbjuda användaren anonymitet 

via pseudonymer och anonymitetsservrar ses av somliga som en fara eftersom det 

möjliggör falsk information och förtal. Andra ser det som en möjlighet för totalt öppet 

deltagande och avslöjande. 

Olsson, Karlsson, Ilshammar (2007) hänvisar till Gillmor (2004:18) då Karlsson dis-

kuterar huruvida läsarna är kunnigare än journalisterna och därmed har möjlighet att 

göra nyheterna bättre, dels genom att själv producera nyheterna inom specifika ex-

pertområden, samt genom att ge konstruktiv kritik till tidningarna. Problematiken som 

Karlsson (2007) belyser är att det är svårt för en journalist att särskilja de bra läsar-

kommentarerna från de dåliga, även om det, som Karlsson (2007) också menar, är 

fullt logiskt att det bland fyra miljoner läsare på aftonbladets nätupplaga finns minst 

en person som är mer sakkunnig än journalisten som skrivit artikeln. 
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4. Resultatredovisning 

I följande kapitel redogörs och presenteras det resultat vi erhållit från de data vi sam-

lat in med hjälp av den kvalitativa metodarsenalen, både genom intervjuer och genom 

en exemplifiering och beskrivning av ett verkligt fall. 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Presentation av respondenterna 

Henrik Alexandersson är frilansskribent och reklammakare, bosatt i Bryssel. Han 

bloggar för att påverka beslut som fattas och visa på saker i Sverige och EU som 

“gammelmedia” missar, men även för att det är kul. I debatterna kring FRA-lagen, 

ACTA och EU:s bloggreglering med flera har Henrik Alexandersson varit en drivan-

de och delaktig kraft. 

Roland Karlsson är grundare och VD för den första och numera största svenska 

bloggtjänsten, blogg.se. Han har arbetat mycket med IT-utveckling genom åren och 

han intresserar sig för hur vanliga människor beter sig och använder internet. 

Erik Laakso är en samhällsintresserad bloggare som varit politiskt aktiv i hela sitt liv, 

men partipolitiskt aktiv sedan 2002. Bloggandet har han sysslat med i fyra års tid och 

har själv varit initiativdragare i ett par olika frågor som fått uppmärksamhet i blogg-

världen. 

Mikael Nilsson är doktorand i medieteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. Han är bloggare och styrelsemedlem i Piratpartiet. Tillsammans med sin 

sambo startade han webbplatsen stoppaFRAlagen.nu som hade till syfte att samla in-

formationen i bloggvärlden och försöka tränga in i traditionell media. 

Gunilla Sax är tidningschef för de lokala tidningarna Barometern och Oskarshamns-

tidningen. Hon är både chefredaktör, ekonomiskt ansvarig och ansvarig utgivare, vil-

ket gör henne ansvarig för allt som skrivs i tidningen samt dess ekonomi. 
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4.2 Yttrandefrihet 

Yttrandefriheten är att en person får säga precis vad han eller hon vill under visst an-

svar, berättar Sax. Det skulle inte fungera om alla gick runt och yttrade allt de hade 

inom sig. Folk skulle bli så sårade och kränkta att de skulle anmäla och hota varandra, 

och då skulle människor ändå inte få någon yttrandefrihet, säger Sax. Då Sax diskute-

rar hur yttrandefriheten utnyttjas i bloggvärlden säger hon: ”Yttrandefriheten har väl 

aldrig utnyttjats av så många som just nu” (2009-04-15).  

4.3 Bloggar 

Under de fyra år Laakso bloggat har mycket förändrats, och den främsta skillnaden är 

enligt honom att fler och fler läser bloggar idag. Mediebevakningen på bloggar har 

också ökat, och numera fungerar bloggare både som opinionsbildare och som lobby-

personligheter, menar Laakso. Detta tvingar såväl politiker som medier och andra be-

slutsfattare att följa vad som skrivs, och så var det inte förut, säger Laakso. 

Alexandersson menar att bloggvärlden har blivit proffsigare idag än 2005, då han bör-

jade blogga. Även Nilsson ser förändringar då han säger: ”Framförallt ser jag ett ökat 

självförtroende, att bloggarna märker att de kan göra skillnad. Det ändrar hela spel-

planen” (2009-04-20). 

Karlsson beskriver traditionell medias syn på bloggar som ”någonting man släpat in” 

(2009-04-07). Han menar att bloggarna inte längre är något som vanlig media kan 

bortse från. Karlsson berättar att det snarare är så att tidningarna har vänt, och numera 

nästan driver den här processen, som han kallar det. Det handlar dock inte om att tid-

ningarna driver bloggar för att värna om det fria ordet, utan tidningarna gör detta en-

bart för att det skapar mer trafik till deras övriga sidor, säger Karlsson. Sax berättar att 

de använder bloggar på sina nätupplagor och hon tycker att det är roligt med bloggar. 

Sax påpekar att de från Barometerns och Oskarshamnstidningens sida vill göra nät-

upplagan specifik, det ska inte enbart vara en papperstidning som publiceras på nätet 

och då anser Sax att bloggar blir ett naturligt element i sammanhanget. Sax säger:  

”Om bloggar är ett hot, nej, det kan jag inte säga. Då är journalistiken dålig. 
Den skall kunna tåla både konkurrens och kritik. Om det sedan sker i blogg-
form eller om man ger ut en helt annan tidning, det beror lite grann på vad 
man menar med bloggen och vad den innehåller.” (Gunilla Sax, 2009-04-15) 
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Angående bloggarnas position i mediesamhället vill Laakso hålla med ledningen för 

svenska handelskammaren som säger att bloggare är som vilka medier som helst. 

Ämnen som tas upp i tidningar kan, som Karlsson berättar, sedan leva kvar längre i 

bloggsfären, och fortsätta debatteras tills det anses färdigdiskuterat. Detta ser han som 

ett stort plus. 

4.4 Makten inom bloggvärlden 

Nilsson säger att det finns en form av meritokrati. Han förklarar att ”den som bidrar 

med mycket, under lång tid och som visar sig hålla för granskning, får automatiskt en 

hög position” (2009-04-20). Genom att ha välfungerande nätverk av supporters stär-

ker bloggaren sin ställning. Nilsson påpekar att grunden är förtroende, samtidigt som 

det är väldigt dynamiskt. Om bloggaren ligger lågt med sitt bloggande tappar han el-

ler hon snabbt mark. Skulle bloggaren förlora greppet och skriva mindre underbyggt 

går folk någon annanstans istället. Nilsson beskriver det som en ständigt växlande 

mångfacetterad hierarki, eller snarare som många hierarkier. ”/…/ varje intressesfär 

har sin egen hierarki oberoende av de andra. Det finns utrymme för många dimensio-

ner”, förklarar Nilsson (2009-04-20). 

En del bloggar har större inflytande än andra, men då har de också förtjänat det, påpe-

kar Karlsson. Genom att alltid ha en vass penna, skriva initierat och göra skarpa ana-

lyser, menar han att det är naturligt för dessa bloggar att uppfattas som något väldigt 

speciellt. Karlsson säger att det inte är något fel med maktfördelningen, utan om ett 

par bloggar har mer inflytande i en fråga är det faktiskt de här bloggarna som är vikti-

gast i just det berörda ämnet. Laakso är inte lika säker på att det finns en hierarki i 

bloggvärlden. ”Den som skriver intressant är relevant och den som inte skriver intres-

sant får gärna fortsätta med det om den själv tycker det är roligt”, säger Laakso 

(2009-04-15).  Alexandersson anser att maktfördelningen inom bloggvärlden är väl-

digt informell. ”Naturligtvis har de största bloggarna mer inflytande än de små. Men 

jag tycker att man samarbetar rätt bra”, berättar Alexandersson (2009-04-19). 
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4.5 Att påverka samhället 

4.5.1. Dagordningsteorin 

Sax berättar att det för en tid sedan var en stor diskussion i bloggsfären angående 

Kalmar FF:s nya arena, då de ställde sig kritiska till att kommunen skulle gå in med 

en kommunal borgen för ett nybygge. Något som det sedan blev en artikel av i tid-

ningen. På detta sätt påverkade bloggvärlden tidningens innehåll. 

Alexandersson säger att ”vi är duktiga på att gräva fram sådant som kan vara viktigt” 

(2009-04-19). Många medier använder bloggar som källor, hävdar Alexandersson och 

säger också att ”bloggvärlden driver frågor som media sedan hakar på” (2009-04-

19). 

Karlsson tror att bloggvärlden kan påverka hela samhället, men menar att det är svårt 

att kvantifiera det. FRA-lagen hade aldrig debatterats lika mycket om det inte varit för 

att bloggvärlden arbetat så hårt med den frågan, och likadant menar han att det är med 

Ipred-lagen. Det var tack vare att bloggvärlden vägrade ge sig som dessa ämnen fick 

genomslag, Karlsson säger att ”vanliga medier går nog ibland lite mer i politikernas 

ledband än vad man tror” (2009-04-07). Rent politiskt menar Karlsson att de här 

bloggupproren nog gjort att både politiker och mediefolk tänker på vad som skulle 

hända om de fick en bloggstorm på sig och då är lite mer försiktiga och eftertänk-

samma i hur de ska hantera ett ämne. Sax nämner att bloggarnas extrema ökning har 

rubbat mediemaktordningen. Angående FRA-frågan säger Sax: 

”Det var ju inte en fråga som var så stor i de vanliga traditionella medierna 
förrän den lyftes av bloggvärlden och då har den ju rubbat ett många tid-
ningars gemensamma uppfattning. Tidningarna snackar inte ihop sig heller, 
utan många tidningar såg inte kraften i den här frågan eller hur stor den var. 
Då tycker jag att det är ganska bra, att det finns andra som publicerar saker 
som ju ändrar på mediernas dagordning, plötsligt fick alla medier ta upp det 
här.” (Gunilla Sax, 2009-04-15) 

Nilsson berättar att både Liza Marklundskandalen och FRA-frågan var två kompletta 

misslyckanden i traditionella mediers bedömning av vad som engagerar folk. Detta 

scenario tror inte Nilsson kommer hända särskilt många gånger till. Han tror snarare 

att agendan kommer sättas mer interaktivt, genom att massmedierna blir mer lyhörda 

för strömningar i bloggvärlden och skapar nyheter i samverkan med bloggare. 
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Alexandersson menar att bloggvärldens agendasättande funktion i Liza Marklund-

skandalen och FRA-frågan har varit mycket viktig. Bloggar lyfter fram saker som 

vanliga medier inte hinner med, eller orkar ta tag i, fortsätter Alexandersson. 

Vidare menar Karlsson att om bloggarna kan hjälpa till med att belysa orättvisor, gra-

va felaktigheter och övertramp från maktelitens sida på den lilla människan är det en 

positiv sak. Ett exempel som Sax nämner är fallet med Maria Borelius där en bloggare 

hade forskat i hennes bakgrund. Bloggaren som avslöjade Borelius var socialdemo-

krat och Sax tror att han kanske hade den drivkraften att han ville granska den nya 

regeringen lite extra, något han gjorde på ett lysande sätt. Det fick verkligen konse-

kvenser i praktiken och det drog igång många andra bloggare också, säger Sax. 

Även icke-politiska bloggar påverkar samhället, säger Karlsson. Han fortsätter med 

att säga: 

”Bloggen är ju öppen till sitt format, och det betyder ju att alla kan läsa vad 
man skriver och så, och det finns väldigt mycket aggressioner ute hos männi-
skor och att man vill förgöra andra och man kan skriva illa om dem. Man har 
fått ett redskap till sig som gör att man kan förgöra andra människor, och en 
del väljer att göra det då va. Och vissa frontfigurer som får stort genomslag, 
och som säger dumma saker och att det får stå oemotsagt och får ligga där 
som publicerat i all framtid, det får konsekvenser för hur folk ser på sin när-
varo på nätet då med sitt namn till exempel.” (Roland Karlsson, 2009-04-07) 

Sax uttrycker: ”jag tror att många lokala orter har små lokala bloggdebatter som ald-

rig kommer till nationell kännedom” (2009-04-15). Karlsson säger att vi har fått ett 

övervakande samhälle, men att det är våra grannar och de som bloggar i vår närhet 

som övervakar oss, och inte polismakten. Övervakandet av individen sköts på ett mer 

sofistikerat sätt, menar Karlsson, och sådana effekter var det kanske ingen som räknat 

med. 

4.5.2 Opinionsbildning 

Sax tror att bloggarna är viktiga i opinionsbildningen. ”Jag tror att deras opinionsbil-

dande roll har ökat, den är väldigt stark när den sätter igång”, säger Sax (2009-04-

15). Angående opinionsbildning menar Laakso att det handlar mycket om grupparbe-

te. Alexandersson menar att just grupparbete och andra samarbeten har blivit vanliga-

re de senaste åren, och han säger att det började med FRA-striden. 
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”Visst kan en enskild bloggare göra skillnad, men riktig effekt blir det först när 

många skriver om olika vinklar på samma ämne”, säger Laakso (2009-04-15). Om 

inte många är intresserade av att skriva om en fråga går det inte att sätta agendan. 

Nilsson menar att en blogg påverkar ytterst lite, men framhåller ändå att flera bloggar 

tillsammans kan ha en viss påverkan på både läsare och medier. Laakso säger att ”/…/ 

dessutom fungerar det sällan med megafonkampanjer utan det är bra att det blir olika 

ståndpunkter som kommer fram, det är när det blir en debatt mellan bloggar som en 

agenda sätts.” (2009-04-15). 

Gällande bloggarnas bidrag till opinionsbildningen säger Nilsson: 

”Bloggare kan bedriva effektiva långsiktig opinionsbildning, vilket vi ser i 
FRA-frågan, i fildelningfrågan med mera. Men det görs på ett nytt sätt - ge-
nom långa, välunderbyggda, envisa, faktabetonade, resonerande kampanjer 
bygger man upp ett förtroende genom att öka kunskapen hos läsekretsen. 
Opinionsbildningen sker på så vis genom nätverk byggda av förtroende istäl-
let för genom kampanjer byggda av pengar.” (Mikael Nilsson, 2009-04-20) 

Genom att ledarsidor och samhällsdebattörer plockar upp det som bloggarna skriver 

om, menar Alexandersson att bloggarna blivit en allt mer bidragande del av opinions-

bildningen. Samhälls- och debattprogram börjar dessutom bli mer intresserade av vad 

bloggvärlden har att säga. Detta syns inte minst genom att bloggare ofta bjuds in att 

skriva debattartiklar, menar Alexandersson.  Bloggarnas förmåga att lyfta fram frågor 

som ligger utanför den vanliga dagordningen, är också något de bidrar med, säger 

Alexandersson. 

Karlsson säger att även små bloggar kan vara viktiga i opinionsbildningen. Det kan 

finnas korn till något som blir väldigt stort, även om det bara finns 20 läsare på just 

den bloggen, menar Karlsson. Vidare anser han att de som jobbar med opinionsbild-

ning, exempelvis PR-byråer, gjort bort sig gentemot bloggarna för att de inte förstått 

mediet. Karlsson säger att PR-byråer måste lära sig att det ofta finns en väldig integri-

tet hos de politiska bloggarna, och att de inte låter sig luras av texter som skrivits på 

speciella vis för att framstå som positiva när de i själva verket är negativa. Sax påpe-

kar att om debatterna som förts i bloggar inte hade tagit plats i de traditionella medi-

erna och blivit en del av nyheterna hade omvärlden inte vetat om det. Sax pratar om 

FRA-frågan och säger att ”plötsligt skulle alla tycka någonting om den, och det var 
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tack vare att det hade blivit framlyft i radio och tv som det fick så stort genomslag” 

(2009-04-15). 

Laakso menar: 

”Ingen kan längre ignorera det som skrivs av bloggare, läser man något är 
det viktigt att överväga och värdera hur det kommer påverka, det tror jag 
de flesta har fattat idag.” (Erik Laakso, 2009-04-20) 

4.6 Bloggen vs. Tidningsredaktionen 

Journalistiken får inte ha prestige eller vara grundad i vad en person tycker och det är 

det som är den stora skillnaden mellan en blogg och en tidningsredaktion, säger Sax. 

Vanligtvis grundas bloggarna på vad en person tycker, men Sax menar samtidigt att 

det i den stora bloggvärlden finns bloggare som har mer eller mindre journalistiska 

ambitioner. Sax nämner bloggaren som avslöjade Maria Borelius som ett exempel, 

och säger att det var en journalistisk blogg, han hade i alla fall arbetat som en journa-

list då han forskat och grävt fram. Sax säger också att en bloggare kan kalla sig för 

journalist om denne arbetar som en journalist, men då måste de sätta sitt eget tyckan-

de åt sidan och vara noga med att vara neutral och sanningssökande. Nilsson säger att 

interaktionen, utbytet av kunskap och nyheter, mellan traditionella medier och blog-

gare har ökat betydligt på senare tid. 

Karlsson berättar att ”det finns ju en del som på fullt allvar trott att journalistkåren är 

utdöende, och att det ska övertas helt och hållet av bloggvärlden” (2009-04-07). Vi-

dare menar Karlsson att det måste finnas pengar till allt som gör att det finns nödvän-

dig tid till att lägga ner på att granska fakta och höra flera sidor, och detta gör att vi 

kanske får se en ökad koncentration av medierna då allt färre medier kommer ha re-

surserna som krävs. Både Alexandersson och Laakso håller med Karlsson om att just 

pengarna och resurserna som tidningar har är en skillnad gentemot bloggvärlden. 

Dessa kan användas åt att gräva och hitta nyheter, medan en bloggare ofta får göra allt 

med egna medel och på egen tid, förklarar Laakso.  

Alexandersson pekar på ytterligare en skillnad, nämligen att bloggaren äger sin egen 

mediekanal. Vanliga medier är fortfarande de största megafonerna, det måste alla ha 

helt klart för sig, säger Karlsson, även om bloggarna kan ha många läsare. Sax säger 

att även om tusentals bloggare skriver och diskuterar en och samma fråga uppmärk-
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sammas det inte av övriga samhället om det inte kommer i ett massmedium. ”Frågan 

måste lyftas in i ett massmedium för att få genomslag. Annars stannar det i en annan 

krets”, förklarar Sax (2009-04-15). 

En skillnad mellan bloggar och tidningsredaktioner, menar Karlsson, är den personli-

ga touchen. Han menar att i en blogg handlar det om att sätta ett avtryck medan han 

tror att det på en tidningsredaktion ska lyftas upp till en sådan abstraktionsnivå att det 

är tidningens åsikter, och inte journalistens. Karlsson säger att ”/…/ det är tidningens 

bild av skeendet och inte min bild av det. I en blogg får man vara och ska vara per-

sonlig.” (2009-04-07). 

Vidare menar Karlsson att bloggar är snabbare, och har kortare ledtider. Om en blog-

gare ser någonting intressant, kan det skrivas och rapporteras med en gång, medan en 

tidning har längre ledtider för grävande reportage och dylikt. Karlsson varnar tidning-

arna för att det mer direkta arbetssättet hos bloggarna är något som tidningarna måste 

se upp för i framtiden. Bloggarnas förmåga att publicera direkt när någonting händer, 

gör att de kan vara först med att rapportera om en nyhet. 

Laakso tycker att den största skillnaden är frågan om ansvarsutkrävande och den lag-

stadgade rätten att skydda källor skiljer bloggar och tidningar åt. Laakso berättar: 

”Många bloggare skyddar sina källor lika väl som en redaktion gör men ef-
tersom de [tidningsredaktionen] har lagrätten att göra det så kan man inte 
riktigt lita på att bloggaren håller sina källor skyddade om det blir riktig 
kris.” (Erik Laakso, 2009-04-15) 

4.7 Granskare av granskarna 

Nilsson menar att bloggarna har en viktig roll i samhället, genom att de uppmärk-

sammar felaktigheter om nyheter. När människor märker den funktionen bli bra blog-

gar intressantare att läsa. Bloggare når andra bloggare och bloggläsare på ett bra sätt. 

Än så länge är det inte en majoritet av befolkningen som bevakar nyheter den vägen, 

men det ökar, förklarar Nilsson. 

Sax berättar att den tredje statsmakten, mediemakten, har fått kritik för att det inte 

funnits någon som granskat den. Kritiken har också rört demokratin, och frågor som 

”Vem granskar granskarna?” har börjat ställas, säger Sax. Att det finns någon som 

kan granska medierna i ett nytt medium, tror Sax är bra. För att vara självkritisk tyck-
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er Sax att medierna är ganska dåliga på att kritisera varandra. Det är inte ofta en tid-

ning tar upp vad andra tidningar har skrivit. En av anledningarna till detta är att det är 

svårt att gå in och granska andra redaktioners arbete. Att granska källor etc. är tids-

krävande, och då menar Sax att det är lättare att hålla sig till sitt eget material. 

Angående bloggar som ytterligare en statsmakt som granskare av granskarna säger 

Sax: 

”Jag vet inte om jag skulle vilja kalla det för ytterligare en statsmakt för den 
är ju inte särskilt organiserad, den kan väl vara en typ av makt ändå, men 
den har ju inte något ansvar för att göra en helkritisk granskning av medier-
na. Utan det kan ju bli där det hamnar, där någon finner finns rent lokalt så 
det blir lite slumpmässig granskning. Men jag tycker att det är av godo att 
man belyser hur vi jobbar.” (Erik Laakso, 2009-04-15) 

Om det ska finnas en riktigt pålitlig mediegranskning måste den vara systematisk, sä-

ger Sax. Den måste på något sätt söka av mediemarknaden, och då är det lätt att 

komma tillbaka till de redaktionella principerna. Sax menar att de som granskar måste 

veta vilket uppdrag de har, att de ska granska hela mediemarknaden och att de ska gå 

in på djupet med det. Då behöver de skriva sanningssökande och objektivt, samt ta in 

båda sidorna. Ett sådant system skulle innebära en ordentligt genomarbetad trovärdig-

hetsstämpel för medierna, menar Sax. Detta skulle försäkra läsarna om att landets 

medier är granskade. En fri bloggvärld kan tyvärr inte ensamt ha det ansvaret så länge 

den är oorganiserad och osystematisk. Vem som ska granska granskarna tycker Sax 

fortfarande är en stor fråga. 

Karlsson diskuterar den återkopplingsloop som finns mellan tidningar och bloggar 

som en följd av den kritiska och granskande inställningen många bloggar har. Han 

förklarar: 

”/…/ ämnen som inte anses färdigdebatterade de kommer tillbaka, och det 
kan man nog tacka bloggarna för. Är det någon som liksom inte är nöjd med 
och tycker att de har inte drivit det här ända till sin spets, då är det någon 
som fortfarande ligger där och hackar med nya blogginlägg och diskuterar 
detta.” (Roland Karlsson, 2009-04-07) 

Karlsson menar att det var detta som hände i FRA-debatten och att det var därför den 

blev så lång och stor. ”Det visade sig att det fanns flera saker bakom, i dokument och 
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sånt, som ingen brytt sig om att titta djupare in i då, men så var det någon som gjorde 

det och som grävde lite djupare i det här”, säger Karlsson (2009-04-07). 

4.8 Trovärdighet 

Angående trovärdigheten i vad som skrivs på en blogg, tycker inte Alexandersson att 

det borde finnas etiska krav på en bloggare. Han anser att det istället är upp till läsaren 

att lära sig att vara kritiska och bedöma olika avsändares trovärdighet. Karlsson anser 

att folk har lärt sig kritisera och fundera över vem det är som skriver och varför. Möj-

ligen kan de allra yngsta ha svårt att göra dessa övervägande, men Karlsson förklarar 

att det sker en väldigt stor mognad hos personer under andra eller tredje året på gym-

nasiet.  Sax säger att det inte går att lita på vad som skrivs på en blogg utan att det 

granskas källkritiskt. En journalist på en tidningsredaktion kan inte lita på vad någon 

säger. Det är samma sak med bloggarna, menar Sax. ”/.../ de är varken mer eller 

mindre trovärdiga än någon annan källa”, säger Sax (2009-04-15). 

När en läsare ser att det är en blogg tas det som står med en nypa salt och trovärdighe-

ten börjar därför en bra bit ner på skalan. Publicisten får sedan arbeta sig uppåt, menar 

Karlsson. Hos traditionella medier säger Karlsson att trovärdigheten börjar väldigt 

högt, men att den sen sjunker i takt med att läsaren analyserar innehållet. 

Om behovet av etiska regler och lagar ska finnas för bloggarna säger Laakso: 

”/…/ det finns inga garantier att det som skrivs skulle bli bättre eller mer tro-
värdigt om det fanns ett regelverk. Just öppenheten är garantin för trovärdig-
heten, den som inte är transparent tappar i trovärdighet, den godtycklige blir 
ett skämt för läsarna och den som överskrider normalt sunt förnuft får inget 
inflytande.” (Erik Laakso, 2009-04-15) 

 Alexandersson säger att det finns mycket självsanering i bloggvärlden, och att blog-

garna håller koll på varandra. Laakso berättar att den som överskrider gränsen för 

vanligt sunt förnuft inte får något inflytande. 

För att öka sin trovärdighet som bloggare är Laakso mån om att vara öppen, person-

lig, frågande och prövande. Han har endast i ett fåtal fall tagit bort kommentarer, för 

han tycker ofta att den efterföljande debatten är minst lika intressant och givande som 

den ursprungliga texten är. Alexandersson är noga med källkritik, och att göra korrek-

ta källhänvisningar. Nilsson länkar alltid till primärkällor för att folk ska kunna läsa 
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på egen hand. Det är det viktigaste. Han försöker svara på kritik, men även vara be-

redd att byta ståndpunkt. Nilsson säger att han både före och efter ett inlägg försöker 

följa debatten noga för att se vad folk skriver om det han sagt. 

Flera oberoende källor är också bra att ha, förklarar Alexandersson. Det gäller att inte 

vinkla en story mer än det finns täckning för, även om det skulle innebära att en bra 

story inte blir av, säger Alexandersson. Om det inte finns täckning för det som skrivs 

på en blogg, tar bloggens ställning stryk, förklarar Alexandersson. 

4.9 Livsstilsbloggar vs. Politiska bloggar 

Karlsson berättar att det är stor skillnad på antalet besökare på en populär livsstilsb-

logg och de mest populära politik- eller samhällsbloggar. Karlsson menar att Jinge 

räknas som den sannolikt största bloggen där författaren driver en samhällsdebatt, och 

han har ungefär 20-30 000 besökare i månaden säger Karlsson. Jämfört med Blon-

dinBellas, i runda slängar, 200 000 besökare per månad ter det sig förstås som ganska 

få. Det är också i livsstilsbloggandet och dokusåpabloggandet som pengarna finns, 

säger Karlsson och lägger till att ”man blir aldrig fet på politiska åsikter” (2009-04-

07). 

Laakso tycker inte att de politiska bloggarna har kommit i skymundan för de bloggar 

som handlar om vardagsbetraktelser och dylikt. Möjligen kan det kännas lite konstigt 

när Blondinbella framhålls som representant för hela bloggvärlden, säger Alexanders-

son. Laakso menar dock att det är efterfrågan och tillgång som styr. Alexandersson är 

inne på samma linje, och menar att det är olika publik. Nilsson säger att ”det är natur-

ligt att det finns lite av varje. Folk läser det de vill läsa. På Internet konkurrerar man 

inte om utrymme på samma sätt som i en papperstidning eller i TV” (2009-04-20). 

Om intresset för politiska bloggar vore större hade de bloggarna också haft fler besö-

kare, säger Laakso. Samtidigt påpekar Laakso att det kanske inte är antalet läsare som 

är viktigast: 

”Men det kanske inte är viktigt att ha 100 000 dagliga läsare bara för den sa-
kens skull. Jag har hellre 200 läsare ur rätt målgrupp, ledarskribenter, be-
slutsfattare, politiker, debattörer och opinionsbildare.” (Erik Laakso, 2009-
04-20) 
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4.10 Fallbeskrivning 

För att påvisa och stärka vår hypotes om att bloggar har en viss makt i samhället har 

vi därför beskrivit ett exempel hämtat ur verkligheten, som komplement till de kvali-

tativa forskningsintervjuerna. Många av respondenterna har berört FRA-frågan i sina 

utlägg, och därför vill vi ge dig som läsare en större och djupare inblick i vad som 

hände. Fallbeskrivningen är en sammanställning av information hämtad från dn.se, 

blogspot.com, fokus.se, metro.se samt svd.se. Fullständiga länkar redovisas i referens-

listan. 

4.10.1 Vad innebär FRA‐lagen? 

FRA-lagen innebär försvarets radioanstalts rätt att spana i radio- och kabeltrafik så-

som Internet och telefonledningar. Spaningen får ske för att kartlägga yttre hot mot 

landet. Ett kriterium för vad som får avlyssnas är att trafiken skall passera landsgrän-

sen, men numera korsar nästan all kommunikation landets gräns via exempelvis serv-

rar utomlands. E-post, sms, webbtrafik och mobilsamtal kan alla avlyssnas. 

4.10.2 Bloggarna driver frågan 

FRA-frågan kom att bli en het debatt på Internet då hundratals bloggare fört kampan-

jer mot lagförslaget. Bloggare började länka till varandra och kopiera listor med län-

kar om FRA för att hamna högt i bloggmätningarna och det var de här mätningarna 

som födde begreppet bloggbävning. 

De flesta blogginläggen präglades av frustration mot politiker och mot medierna som 

inte belyst frågan tillräckligt. Bloggarna har klivit in i debatten som ett komplement 

till medierna då de försökt få politiker att rösta nej till lagförslaget och uppmanat poli-

tikerna att rösta efter hjärtat och inte efter partitillhörighet. Rättsäkerheten och den 

personliga integriteten försvagas menar motståndarna till lagen. Ett annat argument 

bloggarna använt sig mycket av är om det går att lita på FRA. Övervakning har tidiga-

re missbrukats då Säpo har samarbetat över gränserna och samtidigt läckt ut känslig 

information, enligt uppgift från Dagens Nyheter. Bloggarna trycker också på att lagen 

hotar källskyddet och menar att det utgör ett hot mot pressfriheten. Veckorna före om-

röstningen var det nästan helt tyst i traditionell media och det var i princip enbart i 

bloggvärlden som FRA-lagen diskuterades under de veckor då riksdagsbeslutet skulle 

tas. 
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Ett exempel på hur stor genomslagskraft denna fråga fått i bloggvärlden visade sig 

måndagen efter det att lagförslaget gått igenom då Amanda Brihed startade en sorge-

demonstration över den svenska demokratin. Det blev starten på nätverket Svart mån-

dag som samarbetade med intresseorganisationer och samtliga politiska ungdomsför-

bund. 

4.10.3 Tidningarnas del i kampen mot FRA‐lagen. 

Tidningarna har agerat plattform för debattinlägg skrivna av såväl doktorander och 

politiker, som civila medborgare och bloggare. Genom tidningarna har motståndarna 

till FRA-lagen nått ut till svenska folket och det utrymme som viks åt debatter och 

diskussioner har möjliggjort en vid spridning av budskapen, även till människor som 

inte själv läser bloggar eller är politiskt insatta. Rikstäckande tidningar med god tro-

värdighet som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har tidvis tagit ställning, och 

Dagens Nyheter publicerade till och med en sorts guide till att undvika FRA-spaning 

när de skrev artikeln ”Så förblir du anonym på Internet” och där ger tips på företag 

som tillhandahåller anonymitetstjänster etc. 

På stoppaFRAlagen.nu länkar skaparna, respondent Nilsson och hans sambo, till alla 

debattinlägg de fått publicerade i diverse tidningar och andra traditionella medier. Lis-

tan innehåller bland andra SVT Opinion, SvD Brännpunkt, Aftonbladet Debatt och 

DN debatt. Det är alltså tydligt att debatten inte bara förts på egna bloggar utan att 

motståndarna till FRA-lagen också sträckt sig längre än så och lyckats få utrymme i 

traditionell media. Det är omöjligt att bedöma exakt hur mycket vetskapen om FRA-

lagens existens hade spridits utan övriga mediers samarbetsvillighet, men det slår oss 

som troligt att samspelet mellan bloggvärlden och traditionell media varit av största 

vikt för att verkligen nå ut till massorna. 

FRA-lagen är ett lysande exempel på hur bloggvärlden kan påverka övrig press att 

uppmärksamma viktiga samhällsfrågor, och resultatet av dessa ansträngningar från 

både bloggar och tidningar ger ett gott styrkebesked om deras möjlighet att påverka 

vad människor har en åsikt om. FRA-lagen röstades trots detta igenom, dock efter vis-

sa revideringar, men genom engagemanget från bloggar och tidningar har det svenska 

folket åtminstone bildat sig en uppfattning i ett ämne som länge framskred under ra-

darn. Det såg under lång tid ut som att politikerna tänkte rösta igenom lagen utan att 
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medborgarna ens var medvetna om det, och utan påtryckningar från bloggar och tid-

ningar hade de revideringar som gjordes troligtvis aldrig kommit till. 

”Det var demonstrationerna, mejlen, telefonsamtalen och sms:en, som gjorde att vi 

kunde förändra den här lagen”, bekräftar Fredrick Federley i DN:s artikel om “gräs-

rötter som effektiv pr”. 



40 

 

5. Analys och diskussion 

I följande kapitel analyserar och jämför vi teorin med de empiriska data vi samlat in. 

Vi testar teorin på verkligheten genom den deduktiva ansats vi arbetat utefter. Dess-

utom diskuterar vi det analyserade resultatet med egna reflektioner och åsikter. 

5.1 Yttrandefrihet 

Olsson (2006) förklarar att lagen om yttrandefrihet innebär en rätt för alla medborgare 

att uttrycka åsikter, tankar och känslor. Sax lägger till att det ändå finns ett visst an-

svar. Om folk, skyddade av lagen, sa precis vad som helst till varandra skulle många 

bli sårade och kränkta, menar Sax. Konsekvensen av det här skulle, som Sax säger, bli 

att många skulle anmäla och hota varandra. Vi håller med Sax om att det trots allt 

måste finnas vissa gränser för vad som får sägas. Rörande yttrandefrihetens påverkan 

på bloggvärldens existens och utveckling har den tveklöst varit enormt viktig, men 

även i länder som är hårt förtryckta finns det en bloggsfär. Vi finner det svårt att av-

göra hur den svenska bloggsfären skulle sett ut utan en lag om yttrandefrihet. Vi tror 

att många i Sverige ser yttrandefrihet som en självklarhet. 

5.2 Vad är makt? 

Begreppet makt innebär, enligt Engelstad (2006), förmågan att få någonting att hända, 

en stor eller liten social förändring. Makten är fördelad på många och det råder kon-

kurrens mellan olika aktörer som utövar makt. Karlsson räknar Jinge som den mäkti-

gaste bloggaren trots att BlondinBella har tio gånger fler besökare per månad, samti-

digt som han påpekar att det är i livsstilsbloggandet som pengarna finns. Nilsson 

tycker att det är naturligt att det finns olika aktörer på marknaden och på Internet kon-

kurrerar inte skribenter om utrymme på samma sätt som i en papperstidning. Han sä-

ger också att varje intressesfär har sin egen hierarki oberoende av de andra. 

Vi är av uppfattningen att alla bloggare har makt på ett eller annat sätt. Precis som 

Nilsson säger angående att varje intressesfär har sin egen hierarki, anser vi att om en 

bloggare är intresserad av exempelvis fågelåskådning finns det alltid någon som delar 

det intresset och som vänder sig till bloggen för att få bekräftelse eller liknande. Där-

med tycker vi att bloggaren har utövat makt. Han har, som Jackson och Carter (2002) 
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skriver, fått någon att göra något denna inte annars hade gjort. Hade bloggen inte fun-

nits hade läsaren inte rört sig i dessa kretsar. 

BlondinBella utövar också makt, konsumentmakt, då hon får någon att handla de klä-

der hon skriver om på bloggen och så vidare. Det är inte vad vi vanligtvis tänker på 

när vi tänker på makt, utan makten utövas först när läsarens åsikter påverkas av blog-

gen, där ser vi politiska bloggar som ett starkt lysande exempel. Sedan ska det poäng-

teras att det finns många olika typer av makt, liksom många olika typer av bloggar. 

5.2.1 Mediemakt – den tredje statsmakten 

Enligt Johansson (2006) tror politiker att allmänheten påverkas mer av medier jämfört 

med andra sätt att bilda åsikter. Laakso, däremot, menar att bloggar kan göra skillnad, 

men det är först när många skriver om samma sak, från flera olika vinklar, som riktig 

effekt och påverkan uppnås. Strömbäck (2000) skriver att medierna har en central roll 

i det moderna samhället, både som aktör och som arena. Medierna är den främsta ka-

nalen för politiker som vill nå ut samtidigt som det är den främsta källan till informa-

tionsinsamling om politik och annat som rör medborgarna. Laakso är av uppfattning-

en att bloggar är som vilka medier som helst. Karlsson berättar att en del ämnen som 

tas upp i massmedia sedan lever kvar i bloggsfären. Strömbäck (2000) menar också 

att medierna inte har makten att bestämma utan makten att starkt påverka och influera 

dagordningen. Nilsson belyser att både Liza Marklundskandalen och FRA-frågan var 

misslyckanden i traditionella mediers bedömning av vad som engagerar folk. Nilsson 

tror också att i framtiden kommer agendan att sättas tillsammans med bloggarna. 

Självklart har massmedia stor makt och utan massmedia skulle medborgarna inte veta 

någonting om händelser i övriga världen och då skulle de inte heller ha någon åsikt i 

frågan. Vi ser bloggen som ett komplement till medierna då de har möjlighet att täcka 

av större områden som media inte har utrymme till, dessutom är det en utmärkt platt-

form för diskussion mellan medborgare som media inte berör. När Laakso säger att 

bloggar är som vilka medier som helst, ställer vi oss kritiska och menar att det är fel 

att dra alla bloggar över en och samma kam. Visst finns det bloggar som fungerar som 

traditionella medier men de är i minoritet. För att kunna räknas som media måste det 

som skrivs styrkas på ett eller annat sätt så att andra senare kan använda dessa som 

källor. Där är vi inte riktigt idag men vi är övertygade om att det om några år kommer 
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upprättas bloggportaler som fungerar som en tidningsredaktion där inget som inte är 

sakligt eller objektivt publiceras. Så småningom kommer också bloggar att accepteras 

som giltiga referenser i vetenskapligt arbete eller liknande, tror vi. 

5.2.2 Makten inom bloggvärlden 

Karlsson säger att en del bloggare har större inflytande än andra. Nilsson beskriver 

det som en form av meritokrati. Den som bidrar med mycket, under lång tid och som 

visar sig hålla för granskning får automatiskt en hög position, och om bloggaren lig-

ger lågt tappar han eller hon snabbt mark. De här resonemangen stärks av Engelstad 

(2006) som skriver att det inte finns någon given maktfördelning, utan den förändras 

ständigt. Förändringarna kan bero på förändringar i omgivningen eller att aktörernas 

kunskaper, planer, ambitioner eller självuppfattning ändras olika snabbt. 

Våge et al. (2005) skriver att det finns en tydlig hierarki inom bloggvärlden och att 

maktfördelningen grundas mycket på antalet läsare. Laakso är inte säker på om det 

finns någon hierarki i bloggvärlden och tror inte att det alltid är viktigt med antalet 

läsare, utan att vikten ska läggas vid vilka läsarna är. Alexandersson anser att makt-

fördelningen inom bloggvärlden är väldigt informell och menar att det är självklart att 

de största bloggarna har mer inflytande än de små men att samarbetet i bloggvärlden 

ändå är relativt bra. 

Vidare menar Våge et al. (2005) att de uppmärksammade bloggarna blir fokuspunkter 

för journalister som letar efter nytt material att rapportera om. Sax säger att bloggarna 

påverkade tidningarna om vad som är relevant och viktigt i debatterna kring FRA-

lagen. Sax menar att frågan inte var stor i de traditionella medierna innan den lyftes 

av bloggvärlden, men hade frågan å andra sidan inte lyfts i massmedia hade omvärl-

den inte vetat om det, säger Sax. Just det här bekräftas i fallbeskrivningen angående 

hur FRA-debatten genomfördes, då bloggvärlden behövde, och fick, utrymme i tradi-

tionell media och att det var först då som det riktiga genomslaget kom. På så vis nåd-

de bloggvärlden ut till personer utanför deras egna läsarkretsar. Sax tycker att det är 

viktigt att det finns någon utanför det redaktionella som publicerar något som ändrar 

på mediernas dagordning. Även Alexandersson tycker att den agendasättande funk-

tion som bloggvärlden har är viktig, inte minst i Liza Marklundskandalen och FRA-

frågan. Våge et al. (2005) skriver också att det är en nödvändighet att det finns blog-
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gar som är väldigt inflytelserika för att utomstående observatörer ska kunna över-

blicka och ta till sig material från bloggvärlden. Karlsson menar dock att varje person 

själv måste välja ut vad som är relevant och viktigt för honom eller henne. Laakso 

tycker att det är viktigt att överväga och värdera hur det som skrivs på bloggar kom-

mer att påverka, och han tror att idag har de flesta förstått detta. 

Debatterna som fördes i bloggvärlden angående FRA-frågan uppmärksammades av 

journalister som sedan skrev om detta i tidningarna. Vi ser en liten risk med denna typ 

av journalistik. Med tanke på att allt hela tiden ska gå så fruktansvärt snabbt finns det 

en risk för att journalisten inte granskar källorna, utan tror helt och hållet på vad som 

står i bloggen, vilket i sin tur minskar tidningens trovärdighet. Sax berättade att en 

journalist alltid måste granska den information de får och källorna bakom, och det 

gäller givetvis också bloggar, menade hon. Vi är dock inte övertygade om att det all-

tid finns tid för tillräcklig granskning, även om ambitionen finns. Risken för att lockas 

till att ta genvägar när stressen ökar bedöms av oss som för stor. Vem som får makt 

inom bloggvärlden tror vi inte alls har med antalet läsare att göra, utan makten fås ge-

nom att föra upp en fråga som blir diskuterad av andra bloggare. Den som var först 

med att ge utrymme åt FRA-frågan eller Liza Marklundskandalen i sin blogg fick en 

enorm makt. Han eller hon fick många andra att också skriva och diskutera frågan. 

5.3 Att påverka samhället 

5.3.1 Dagordningsteorin 

Lowery och DeFleur (1995) menar att de som kontrollerar nyhetsmedierna också be-

stämmer vad som rapporteras till offentligheten. Alexandersson hävdar att många me-

dier använder bloggar som källor, och således har bloggarna möjlighet att påverka 

dagordningen. Karlsson påpekar att bloggvärlden genom hårt och envist arbetande 

närmast tvingat upp frågor som FRA och Ipred på mediernas dagordning. Nilsson tror 

att medier och bloggar kommer samarbeta mer framöver, och att agendan kommer 

sättas mer interaktivt. Under arbetet med uppsatsen har vi inte kunnat undgå att ställa 

oss frågande till var alla lagförslag om reglering av Internet kom från, och kan inte 

låta bli att fundera på om Internet redan nu bedöms som alldeles för kraftfullt och 

svårkontrollerat av makteliten. 
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Enligt McCombs (2006) har journalister ett betydande inflytande på sin publiks 

världsbild. Författaren inser dock att även andra faktorer kan påverka hur en fråga 

upplevs. Nilsson menar att medierna misstolkat sin publik i FRA-frågan och Liza 

Marklundskandalen.  Sax berättar att bloggarna har rubbat många tidningars gemen-

samma uppfattning om vad som är relevant och viktigt.  

Lowery och DeFleur (1995) skriver att överensstämmelsen är hög mellan vad det 

skrivs mycket om, och vad allmänheten betraktar som viktigt. Respondenterna ger 

dock en bild av att detta även gäller åt andra hållet, särskilt om bloggarna ses som re-

presentanter för allmänheten. Sax berättar att Barometern påverkades av en stor dis-

kussion i bloggsfären till att skriva en artikel om ett borgenåtagande av den lokala 

kommunen. Ämnet framstod alltså redan som tillräckligt viktigt för allmänheten, och 

de drev då den debatten själva. Holmberg och Weibull (1998) skriver att vi idag lever 

i ett opinionssamhälle, och då tycker vi det är logiskt att medborgarna också börjar 

skapa åsikter även om saker som inte tas upp i medierna. Vi tror det är riskfullt att 

underskatta människors engagemang för hjärtefrågor, och att en tidning kan tappa lä-

sare om det händer. En tidning som inte skriver om de saker som bedöms som viktiga 

av läsaren fyller ingen egentlig funktion för just den personen.  

Sax tycker det är bra att det finns andra som publicerar saker som ändrar mediernas 

dagordning. Alexandersson menar att bloggar lyfter fram saker som vanliga medier, 

av olika anledningar, inte tar tag i. McCombs (2006) framhåller dock att nyhetsmedi-

erna fortfarande har en central roll i att föra upp frågor på allmänhetens dagordning. 

Karlsson säger att det inte råder någon tvekan om att massmedia fortfarande har de 

största megafonerna. Som vi tidigare varit inne på i fallbeskrivningen, insåg bloggar-

na det och arbetade hårt med att använda massmedia i eget syfte. Vi tror det finns äm-

nen som är för stora och för viktiga för att enbart överlåtas till journalisterna att rap-

portera om. Ibland kommer det inte räcka för att tillfredställa alla läsares behov. Det 

skadar, enligt vår uppfattning, aldrig med mångfald när en nyhet ska delges resten av 

samhället.  

McCombs (2006) skriver att medborgarna är delaktiga i en ständig läroprocess om 

offentliga angelägenheter. Karlsson tycker det är positivt om bloggarna kan medverka 

och belysa orättvisor och grava felaktigheter. Alexandersson säger att bloggarna är 

duktiga på att gräva fram viktiga saker, och att få media att rapportera om dessa. Vår 
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uppfattning är att det är naturligt att alla ska ha möjlighet att påverka det offentliga 

rummet, särskilt med tanke på att vi lever i ett demokratiskt samhälle. 

Våge et al. (2005) menar att bloggsfären kan bestämma agendan för reguljära ny-

hetsmedier genom att koncentrera sig på utvalda ämnen under en längre tid. Alexan-

dersson menar att sådana samarbeten blivit vanligare inom bloggvärlden och att detta 

började med FRA-frågan, vilket var ett bra exempel på de grupparbete flera respon-

denter fäst stor vikt vid i opinionsbildningen. Just i FRA-debatten drevs frågan, som 

fallbeskrivningen visar, av flera hundra bloggar samtidigt. När bloggvärlden väl ser 

att de kan göra skillnad, vilket Nilsson är inne på, tror vi de kommer försöka påverka 

opinionen i allt fler frågor. Det kan i så fall få en stegrande effekt för bloggvärlden där 

de, genom större och bredare engagemang, ökar sitt inflytande just genom att omvärl-

den blir medveten om vikten av att använda bloggvärlden på rätt sätt. 

5.3.2 Opinionsbildning 

Holmberg och Weibull (1998) menar att vi lever i ett opinionssamhälle. Sax säger an-

gående FRA-frågans genomslag att ”plötsligt skulle alla tycka någonting om den”. 

Våge et al. (2005) skriver att bloggarna utmanar traditionella medier i deras roll som 

opinionsbildningsaktörer, och Sax säger att bloggarna är väldigt starka när de väl sät-

ter igång. Alexandersson berättar att bloggare har fått allt större möjlighet att medver-

ka i såväl tv-program som i tidningarnas ledarsidor etc. Om vi antar att bloggarna ut-

manar traditionella medier, tycker vi att det får räknas som en stor framgång för 

bloggvärlden att ta större och större plats i just de medier de tagit sig för att utmana. 

Vi tycker att det är en närmast briljant strategi att lägga mycket energi på att slå sig in 

i de medier som redan har en opinionsbildande roll, om ambitionen är att utöka sin 

egen möjlighet att påverka. 

5.4 Bloggar som en form av journalistisk – komplement eller hot? 

Bloggare har kommit att bli oberoende aktörer som utmanar de traditionella medierna, 

skriver Våge et al. (2005). Sax är av en annan uppfattning och menar att om bloggar-

na utgör ett hot mot traditionell journalistik är journalistiken dålig. Journalistiken ska 

tåla både konkurrens och kritik, och då spelar det ingen roll att det sker i bloggform, 

säger Sax. Karlsson berättar att det finns de som tror att journalistkåren är utdöende 
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och att det helt och hållet kommer att övertas av bloggvärlden, men Karlsson under-

stryker också att det måste finnas pengar till allt som görs. Vi tycker att bloggarna ska 

ses som ett komplement till traditionell journalistik eftersom de kan täcka av större 

områden än vad tidningar eller andra medier kan göra. Dessutom kan bloggarnas 

mångfald bidra med större djup och bredare sakkunskaper. Genom samarbete tror vi 

att dessa medier kan hjälpa till att utveckla varandra i en framåtgående riktning. Att 

det finns ekonomiska skillnader mellan en privatperson och ett företag är naturligt, 

men ibland tror vi att personligt engagemang kan vara väl så viktigt som kapital. 

5.4.1 Inte bara konkurrenter 

Enligt Bruns (2008) utnyttjar de traditionella medierna bloggares ansträngningar för 

att göra de till en del av sina egna produktioner. Sax ger ett exempel på detta hämtat 

ur verkligheten, då de skrev en artikel i tidningen om diskussionerna kring Kalmar 

FF:s nya arena som fanns bland bloggarna. Laakso säger att ingen kan ignorera det 

som skrivs av bloggare. Våge et al. (2005) menar att de traditionella mediekanalerna 

utnyttjar de snabba nätkanalerna för att på så sätt vinna nya läsare på en allt trängre 

informationsmarknad. Sax berättar att de använder sig av bloggar på deras webbase-

rade tidningar, och menar att det blir ett naturligt element i sammanhanget då de inte 

vill att nätupplagan ska vara en exakt kopia av papperstidningen. Sax tycker också att 

en bloggare har rätt att kalla sig journalist om denne arbetar på ett journalistiskt vis, 

det vill säga att hela tiden vara sanningssökande och objektiv. 

Precis som Våge et al. (2005) skriver utnyttjas Internet av traditionella medier. Vi 

minns att det var likadant under 90-talet då nästan alla tidningar etablerade sig på in-

ternet, och alla ville haka på den nya tekniken. Samma situation gäller idag med blog-

gar, allt fler tidningar har bloggar på sina nätupplagor, möjligen är ambitionen att tid-

ningen ska kännas mer levande. Vi tycker att det borde finnas fler journalister eller 

krönikörer som bloggar på sina tidningar, istället för lokalkändisar eller liknande som 

exempelvis Barometern har i form av Henrik Rydström, lagkapten för fotbollslaget 

Kalmar FF. Då skulle journalisten kunna uttrycka egna tankar och åsikter utanför det 

redaktionella, något han eller hon inte får göra i tidningen. Karlsson menar att just 

möjligheten till en personlig touch är en av skillnaderna mellan bloggar och tidningar, 

och vi tror att om journalisterna får bloggutrymme i nätupplagan kan tidningarna 

överbrygga detta. 
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5.5 Bloggen vs. Tidningsredaktionen 

Ilshammar (2007) skriver att det är fel att betrakta olika medieformer som konkurren-

ter till varandra. Författaren poängterar att tidningen inte försvann när radion kom och 

radion försvann inte när tv-apparaterna introducerades på marknaden. Nilsson menar 

att utbytet av kunskap och nyheter mellan traditionella medier och bloggare har ökat 

betydligt på senare tid. Ilshammar (2007) menar att istället för att medierna tar ut var-

andra så kan vi urskilja ett medielandskap som blir allt mer sammansatt med allt fler 

medier som står till medborgarens förfogande. Vi ser redan idag tendenser som pekar 

åt just denna interaktion. Inte minst när Aftonbladet skapade löpsedlar av bloggdebat-

terna kring Liza Marklundskandalen. Där handlade det om att tidningen tog efter vad 

bloggarna hade skrivit och skrev om samma sak. I framtiden tror vi att bloggen kom-

mer känna sig mer delaktig och journalisterna kommer nog diskutera med bloggaren 

vad som är relevant och viktigt, något som Nilsson också diskuterade. 

Både Karlsson och Våge et al. (2005) diskuterar att det som skiljer bloggen från tid-

ningsredaktionen är avsaknaden av redaktionell process som gör att bloggaren kan 

agera snabbare än tidningsredaktionen. Karlsson säger också att det finns kortare led-

tider för bloggaren. Enligt Ilshammar (2007) erbjuder bloggen nya energier till det 

offentliga rummets meningsutbyten, och menar att det genom bloggen har det uppstått 

en pånyttfödelse för direktkommunikation och det personliga samtalet. Karlsson är 

inne på samma linje när han säger att en skillnad mellan en blogg och en tidningsre-

daktion är den personliga touchen som bloggen erbjuder. Sax redogör också för sam-

ma sak då hon säger att journalistiken inte får vara grundad i vad en person tycker, 

medan bloggarna vanligtvis grundas på eget tyckande. Våge et al. (2005) skriver att 

en viktig faktor som bloggare kan ha är en expertis eller specialkunskap för att vara en 

tillgång för journalister som ofta är generalister. Karlsson säger att det finns de som 

tror att hela journalistkåren är utdöende och kommer att övertas av bloggarna. Vi tror 

inte att bloggarna kommer att ta över journalistkåren utan, precis som Våge et al. 

(2005) skriver, tror vi snarare att de blir en tillgång för journalisterna. Naturligtvis har 

inte journalister djupgående förkunskaper om allt de skriver artiklar om och då är det 

bra att utnyttja den expertis en del bloggare besitter. 
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5.6 Granskare av granskarna 

Bruns (2008) menar att bloggvärlden har kommit att bli en granskare av granskarna. 

Han kallar det för ”media watch dogs”. Bloggar har börjat hålla koll på andra medier 

och granska riktigheten i det som publiceras. Sax är positiv till att någon håller koll på 

hur de arbetar, och gillar framförallt att det sker i ett nytt medium. Sax är dock inte 

övertygad om att bloggvärlden, som den ser ut och fungerar idag, är tillräckligt ut-

vecklad för att fungera som en mediegranskare. Sax berättar att en pålitlig granskning 

av mediernas innehåll måste vara systematisk, vilket hon inte anser att bloggvärlden 

idag är. Det blir för slumpmässigt, menar Sax. All granskning är bra, anser vi, men 

förstår också Sax tankar om att det riskerar att bli godtyckligt. Den risk vi ser är att de 

medier eller journalister som inte ligger i linje med allmänhetens opinioner, men för 

den sakens skull ändå gör lika gott arbete som någon annan, granskas hårdare än 

andra. En sådan situation är farlig då det skulle innebära att populistiska aktörer har 

möjlighet att exempelvis ”krydda” sina artiklar med små felaktigheter utan att det 

skulle uppmärksammas. Dock är bloggvärlden redan idag oerhört diversifierad, och vi 

tror därför risken för att någon helt slipper undan granskning är liten, men problema-

tiken tål definitivt att belysas. 

Sax berättar vidare att det tidigare uppkommit kritik mot att tidningarna inte granskats 

tillräckligt, och även hon är av åsikten att medierna tidigare varit dåliga på att granska 

varandra. Vi tycker att det Sax säger onekligen förstärker behovet av fortsatt utveck-

ling och mognad av bloggvärlden. 

Rettberg (2008) skriver att det skapas en återkopplingsloop i medievärlden när felak-

tigheter i vanliga medier uppmärksammas av bloggvärlden och sedan tas upp och rät-

tas i medierna igen. Karlsson menar att en sådan loop kan bildas även om det inte 

finns några egentliga felaktigheter. Om ett ämne inte anses färdigdebatterat förlänger 

bloggarna livslängden för ämnet genom att fortsätta ta upp det, menar Karlsson. Efter 

ett tag kan det då komma upp på medieagendan igen, fortsätter Karlsson. Rätten att 

diskutera ett ämne tills det anses färdigt av alla parter, slår oss som naturlig, och då 

tycker vi att det är positivt att vanlig media kan gå tillbaka till ett ämne, även om de 

en gång bedömt det som avklarat. Vi ser här exempel på det som McCombs (2006) 

skriver om att medborgarna är delaktiga i en läroprocess om offentliga angelägenhe-
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ter. Att spåret inte är enkelspårigt, utan att medierna också kan lära och ta till sig av 

allmänhetens åsikter är för oss mycket positivt. 

5.7 Trovärdighet 

Rettberg (2008) förklarar att för några år sedan var en journalist en person som publi-

cerade texter i en tidning. Idag kan vem som helst kan kalla sig journalist om han eller 

hon har en blogg, menar Rettberg (2008). Sax däremot säger att bloggaren måste ar-

beta som en journalist på sin blogg för att ge sig själv denna titel, det vill säga att 

bloggen är objektiv och sanningssökande. Vi håller med Sax och tycker att det är det 

som utmärker en trovärdig blogg, innehållet i bloggen ska vara sant och det ska gå att 

lita på det som skrivs. De bloggande respondenterna Alexandersson, Laakso och Nils-

son arbetar alla aktivt med att öka trovärdigheten på sina bloggar. Nilsson länkar all-

tid till primärkällor, Alexandersson är noga med källkritik och Laakso är mån om att 

vara personlig, öppen, frågande och prövande. Att alltid vara öppen, diskuterar även 

Hedquist (2002) när han skriver att god kunskap, öppenhet och tillförlitlighet är vik-

tigt för att uppnå trovärdighet i sin kommunikation. 

Vi anser att trovärdighet på en blogg kan uppnås på olika sätt. En blogg som diskute-

rar vardagsbetraktelser är trovärdig utan källor eftersom den bygger på individens 

kunnande och tyckande. Däremot måste en blogg som har till syfte att fungera som 

komplement till massmedia och agera informationsspridare, länka till källor för att 

läsaren ska kunna tro på det som skrivs. Bedömningen av en bloggs trovärdighet är 

alltså beroende av bloggens syfte. 
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6. Slutdiskussion  

I följande kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till efter att ha genomfört 

denna studie. Vi kommer att besvara de forskningsfrågor vi inledningsvis ställde. Ge-

nom detta knyter vi an till vårt syfte och tydliggör relevanta resultat. 

Vilken påverkan har bloggarna på samhället?  

Efter genomförd studie har vi kommit fram till att den påverkan bloggarna har på 

samhället framförallt är att de bidragit till större bredd i åsiktsbildningen då vem som 

helst kan starta en blogg och uttrycka sina åsikter i aktuella frågor. Som Sax sade: 

”Yttrandefriheten har väl aldrig utnyttjats av så många som just nu”. Vi ser blogg-

världen och dess spridning som ett resultat av ett demokratiskt samhälle där alla med-

borgare kan yttra sig. Med möjligheten att yttra sig ökar också viljan att vara insatt i 

diverse ämnesområde. Det blir plötsligt mer intressant och givande att faktiskt ha en 

åsikt och sprida denna. Vi lever, som Holmberg och Weibull (1998) skrev, i ett opini-

onssamhälle, och i det har bloggen kommit att spela en viktig roll i allmänhetens jakt 

på åsikter och möjligheten att göra sig själv hörd. Medborgarna har till synes blivit 

allt mer kritiskt inställda och granskande i takt med att bloggarnas framväxt. Det kan 

även vara så att människor med stark vilja att yttra sig i diverse frågor helt enkelt fått 

en ny arena för detta, en ny plats för det offentliga samtalet, som den tyske sociologen 

och filosofen Habermas förmodligen skulle uttrycka det. 

Traditionell media har också anpassat sig efter bloggvärldens diskussioner och lyft 

frågor som annars inte tagit plats i etern. Vi ser här en ökad interaktivitet mellan 

bloggare och tidningsredaktioner, något som Nilsson också tror kommer öka i framti-

den. 

Vilken roll spelar bloggvärlden i opinionsbildningen?  

Bloggen har kommit att bli en viktig faktor i opinionsbildningen, exempel på det är 

hämtat ur debatterna kring FRA-lagen som varit vanligt förekommande i bloggsfären. 

Plötsligt skulle alla tycka till om den nya lagen, och hade inte bloggarna funnits hade 

lagen aldrig skapat så starka reaktioner. En anledning till detta är att utan bloggvärl-

dens påtryckningar hade massmedia aldrig tagit upp frågan på sin agenda och därmed 

hade större delen av allmänheten inte vetat om lagens existens. 
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Det har blivit allt vanligare för opinionsbildare att vända sig till bloggvärlden för att 

sprida sina budskap. Bloggen är numera ett etablerat verktyg i opinionsbildningsarse-

nalen. Hösten 2010 kommer det vara riksdagsval i Sverige och då är vi övertygade om 

att bloggen kommer spela en stor och viktig roll i de olika partiernas arbete med att 

locka till sig väljare. 

Vem granskar granskarna? 

Under studiens gång har det dykt upp delade meningar om bloggarnas roll som ”me-

dia watch dog”. Behovet av att granska granskarna har både respondenter och teoreti-

ker varit överens om, men det har funnits olika uppfattningar om huruvida bloggvärl-

den i sin nuvarande utformning är lämplig för uppgiften. 

Vi ställer oss, precis som Sax, osäkra till om det går att överlåta en så viktig funktion i 

samhället till en värld som är så decentraliserad och styrd av många olika viljor. Dock 

kan dessa skilda viljor vara en positiv sak, som garanterar att granskningen blir rätt-

vis, men det förutsätter att alla bloggar har lika god chans att göra sig hörda, vilket 

inte riktigt är fallet då det skiljer oerhört i antalet läsare och inflytande mellan diverse 

bloggar. 

Bloggvärlden måste fortsätta utvecklas och det är möjligt att någon form av intresse-

organisation borde bildas, om de verkligen vill tas på allvar som en garant för en 

granskad medievärld. Trovärdigheten i det som skrivs på bloggar kommer förmodli-

gen även fortsättningsvis ha en något lägre utgångspunkt än det som skrivs i andra 

medier, men i takt med att bloggvärlden etablerar sig allt mer och betraktas som ett 

vanligt medium tror vi deras inflytande kommer öka än mer. 

Vi ser det som nödvändigt att traditionell media finner sig i att det numera finns en 

form av granskare, och inte är bakåtsträvande i sitt förhållande till bloggarna. Tradi-

tionell media bör ha ett öppet förhållningssätt till sina granskare, och även i fortsätt-

ningen låta bloggare vara en del av deras värld. Tydliga tendenser till detta syns i hur 

vanlig media bjudit in bloggare till debattprogram och publiceringen av krönikor 

skrivna av inflytelserika bloggare. Samarbetet mellan dessa olika parter tycker vi är 

ett gott tecken på en sund inställning till varandra och sina respektive uppgifter i sam-

hället. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 

I följande kapitel lägger vi fram förslag till vidare forskning inom området som skulle 

vara intressant att studera för att få större djup och kunskap om bloggen som feno-

menen. 

Bloggvärlden är ett ständigt växande fenomen som genomgår ständig utveckling. Där-

för tycker vi att det är viktigt att regelbundet bedriva forskning i takt med utveckling-

en. Vi har i vår uppsats studerat hur bloggvärldens framväxt påverkat samhället, och 

naturligtvis är detta något som också ändras hela tiden. Då tycker vi att denna studie 

bör uppdateras vart fjärde år eller liknande för att senare göra jämförelser som påvisar 

den snabba utvecklingen. 

Vi skulle också tycka att det var intressant att i senare forskning studera hur blogg-

världen skulle kunna samordnas utan att skada den decentralisering den bygger och 

vinner på. 

Företags användning av bloggar som marknadsföring är ett annat intressant område 

att studera. Det finns också företag som länkar till blogginlägg om deras produkter för 

att på så vis skapa större förtroende hos kunden. Effekten av det här vore även det in-

tressant att undersöka. 

Att vi avgränsat oss från bloggar om vardagsbetraktelser innebär inte att ämnet i sig 

vore ointressant. Snarare tror vi att en sådan studie skulle behöva större resurser och 

mer tid då den onekligen skulle bli mer omfattande. 

Ytterligare ett intressant forskningsområde är bloggens funktion som stöd för läropro-

cessen, vilket vi kort nämner i analysavsnittet. Samspelet mellan medier och medbor-

gare är ett exempel på den interaktivitet som vi flera gånger stött på under arbetets 

gång. Det tycks vara ett relevant område att undersöka i jakten på förståelse för medi-

ers fortsatta utveckling. 
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Bilaga  1  –  Intervjuguide,  frågor  till  Henrik  Alexandersson, 
bloggare, 2009‐04‐19 [e‐post] 
 
1. Vem är du? 

2. Varför bloggar du? 

3. Har bloggvärlden förändrats under din tid som bloggare? 

4. Vilken position i mediesamhället tycket du att bloggar har idag? 

5. Hur bidrar bloggar till opinionsbildning? 

6. Vilken, tycker du, är bloggvärldens största framgång? 

7. Finns det någon hierarki inom bloggvärlden och hur fungerar den i så fall? 

8. Liza Marklundskandalen och FRA-frågan är båda exempel på debatter som drivits 
av bloggvärlden, hur ser du på den agendasättande funktion bloggvärlden tycks ha? 

9. Har du själv varit delaktig i att driva någon specifik fråga? 

10. Vad är det för skillnad mellan en blogg och en tidningsredaktion när vem som 
helst kan agera journalist? 

11. Hur påverkas trovärdigheten i det som skrivs på en blogg av att vem som helst kan 
skapa en blogg? Borde det finnas några etiska krav på en bloggare? 

12. Arbetar du på ett särskilt sätt för att uppnå trovärdighet på din blogg? Och i så fall 
hur? 

13. Tycker du att de politiska bloggarna kommit i skymundan för alla bloggar om 
vardagsbetraktelser och dylikt? 
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Bilaga  2  –  Intervjuguide,  frågor  till  Roland  Karlsson,  VD  och 
grundare av Blogg.se, 2009‐04‐07 
 
1. Vem är du? 

2. Vad är en blogg för dig? 

3. Vad kännetecknar en framgångsrik och relevant blogg för dig? 

4. Beskriv vilken ställning du tycker att bloggsfären har idag? 

5. Anser du att bloggvärlden kan påverka den övriga medievärlden? 

6. Har bloggarnas massiva spridning påverkat samhället? 

7. Kan en bloggare kalla sig journalist? 

8. Är bloggar ett komplement eller ett alternativ till traditionell journalistik?  

9. Ser du någon fara med att vem som helst kan skapa en blogg? 

10. Hur ser du på trovärdigheten i det som skrivs på en blogg? 

11. Vilken effekt kan ett fåtal mer uppmärksammade bloggar ha på övriga bloggar, 
gällande opinionsbildning etc.? 

12. Hur uppfattar du de situationer där bloggvärlden drivit en fråga som sedan tagits 
upp i vanliga medier? Ex. Liza Marklund och FRA. 

13. I USA har flera sådana situationer uppstått, har bloggarna nu fått sitt definitiva 
genomslag som medieaktör även i Sverige?  

14. Vilken roll spelar bloggar i opinionsbildningen? 

15. Vad ser du för skillnader mellan en blogg och en tidningsredaktion?  

16. Har bloggvärlden orsakat en förändring i mediemakten, eller är det en separat 
värld oberoende av traditionell media? 

17. Enligt en del forskare har bloggar inte bara en agendasättande förmåga, utan har 
också kommit att bli granskare av granskarna. Är detta något du tänkt på och hur artar 
det sig?  

18. Vem är Sveriges mäktigaste bloggare? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide, frågor till Erik Laakso, bloggare, 2009‐
04‐15 [e‐post] 

 
1. Vem är du? 

2. Varför bloggar du? 

3. Har bloggvärlden förändrats under din tid som bloggare? 

4. Vilken position i mediesamhället tycket du att bloggar har idag? 

5. Hur bidrar bloggar till opinionsbildning? 

6. Vilken, tycker du, är bloggvärldens största framgång? 

7. Finns det någon hierarki inom bloggvärlden och hur fungerar den i så fall? 

8. Liza Marklundskandalen och FRA-frågan är båda exempel på debatter som drivits 
av bloggvärlden, hur ser du på den agendasättande funktion bloggvärlden tycks ha? 

9. Har du själv varit delaktig i att driva någon specifik fråga? 

10. Vad är det för skillnad mellan en blogg och en tidningsredaktion när vem som 
helst kan agera journalist? 

11. Hur påverkas trovärdigheten i det som skrivs på en blogg av att vem som helst kan 
skapa en blogg? Borde det finnas några etiska krav på en bloggare? 

12. Arbetar du på ett särskilt sätt för att uppnå trovärdighet på din blogg? Och i så fall 
hur? 

13. Tycker du att de politiska bloggarna kommit i skymundan för alla bloggar om 
vardagsbetraktelser och dylikt? 
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Bilaga  4  –  Intervjuguide,  frågor  till Mikael  Nilsson,  bloggare, 
2009‐04‐20 [e‐post] 

 
1. Vem är du? 

2. Varför bloggar du? 

3. Har bloggvärlden förändrats under din tid som bloggare? 

4. Vilken position i mediesamhället tycket du att bloggar har idag? 

5. Hur bidrar bloggar till opinionsbildning? 

6. Finns det någon hierarki inom bloggvärlden och hur fungerar den i så fall? 

7. Liza Marklundskandalen och FRA-frågan är båda exempel på debatter som drivits 
av bloggvärlden, hur ser du på den agendasättande funktion bloggvärlden tycks ha? 

8. Hur bidrog du i att driva FRA-frågan? 

9. Arbetar du på ett särskilt sätt för att uppnå trovärdighet? Och i så fall hur? 

10. Tycker du att de politiska bloggarna kommit i skymundan för alla bloggar om 
vardagsbetraktelser och dylikt? 
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Bilaga  5  –  Intervjuguide,  frågor  till  Gunilla  Sax,  tidningschef 
och  ansvarig  utgivare,  Barometern  och  Oskarshamnstidning‐
en, 2009‐04‐15 

1. Vem är du? 

2. Vad blir en nyhet? Hur hamnar man i tidningen?  

3. Hur ser ni på bloggar, är det ett komplement till traditionell journalistik eller möj-

ligtvis ett hot?  

4. Använder ni bloggar för att nå ut till en annan målgrupp?  

5. Händer det att ni tittar på vad som skrivs i bloggar för att sedan bestämma innehål-

let i tidningen?  

6. Har ni någon gång haft en konflikt med en bloggare? T.ex. att en blogg letat fakta-

fel i någon av era tidningar och sedan gjort detta till nya nyheter.  

7. Medier och tidningar har kallats för den tredje statsmakten. Ser du bloggsfärens 

extrema ökning som en faktor som kan rubba mediemaktsordningen?  

8. Vad ser du för skillnad mellan en blogg och en tidningsredaktion?  

9. Kan en bloggare kalla sig journalist?  

10. Låt oss anta att många journalister läser bloggar och hänger med i bloggsfärens 

debatter. Är detta något som kan bli farligt för den tryckta tidningen då det som skrivs 

i bloggar inte genomgår någon faktagranskningskontroll som minskar trovärdigheten? 

En typ av ond cirkel som gör att tidningens trovärdighet också minskar.  

11. Hur ser du på tidningens roll i opinionsbildningen i samhället?  

12. Hur svårt är det att som lokaltidning låta bli att skriva om frågor som inte bedöms 

som relevanta för era läsare, men som rikstäckande tidningar lagt på sin agenda?  

13. Spelar bloggar en stor del i opinionsbildningen, och kommer användandet av 

bloggar som ett verktyg för opinionsbildning öka?  

14. Har ni drabbats av någon s.k. bloggbävning?  

15. Vilken framtid ser du för bloggvärlden?  

16. Vad innebär yttrandefrihet för dig?  

17. Var tror du det svenska samhället varit om vi inte haft tryck- och yttrandefrihet? 


