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Abstract 
 
 
Författare:   Erik Bard och Michael Natanaelsson 
 
Handledare:  Matts Halmerius 
 
Titel:  Blogg – ett medium på frammarsch 
 
Ämne:  Medie‐ och kommunikationsvetenskap 
 
År:  2008 
 
Definition:  Här kommer vi att diskutera vad en blogg egentligen är, ramverket för att det
  skall vara en blogg samt hur de används, samt vilka genrer som finns inom
  bloggning, exempelvis politiska bloggar och modebloggar. 
 
Syfte:  Att med hjälp av litteratur, tidningsartiklar och några utvalda bloggar ta reda på 
  hur bloggar kan påverka politik, kommersiella syften, dagsagendan och ifall det
  kan bidra till en bättre demokrati. Vi ska undersöka vilken roll bloggen har
  gentemot de  traditionella medierna och hur bloggen präglar vår åsiktsbildning
  och självbild i offentligheten. 
 
 
Diskussion:   Hur kan bloggen sätta dagsagendan. Hur utnyttjas bloggarna av politiker, journalister,  
  företag och allmänheten. Hur det privata alltmer suddas ut och förflyttas till det 
  offentliga. Vad kan bloggar tillföra de traditionella medierna i framtiden? 
 
 
Nyckelord:   Blogg, demokrati, mediepolitik, offentlig och privat, jaget 
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1. Inledning 
Bloggen som nytt fenomen slog igenom explosionsartat under 2000‐talet. Med hjälp av detta nya 
medium får i princip alla människor på jorden med tillgång till Internet chansen att ha en offentlig 
åsikt. Utvecklingen av bloggtjänster har gett människor chansen att utan några egentliga tekniska 
kunskaper starta och underhålla en egen åsiktskanal på Internet. Personliga åsikter förflyttas från det 
privata till det offentliga och når hela världen via text, bilder och video. Genom att vara ett alternativ 
till traditionella medier skapar bloggen möjligheten till ett helt nytt forum för var mans åsikter, både 
lokalt och globalt. Bloggen bidrar även till att sätta en ny dagordning, då folk i större utsträckning får 
chansen att uttrycka vad man vill se och höra i media. Inflytandet som bloggen har är kraftfullt och 
rätt använt kan den bidra till att stärka demokratin i och med att ett nytt forum för alla har skapats.  
 
I denna uppsats har vi fördjupat oss i bloggen som fenomen och försökt finna svaret på vilken roll 
bloggen spelar i dagens samhälle, som informations‐ och åsiktsförmedlare, mediekanal och som 
kommersiellt skyltfönster. Bloggen har en stor påverkan på exempelvis politik, mode och nyheter och 
bidrar till en djupare diskussion där alla kan delta.  Alla har en åsikt och de flesta har tillgång till att 
förmedla den. 
 
 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken roll bloggen spelar i samhället genom påverkan på våra 
åsikter, identitet och dagsagenda samt stärkandet av demokratin. Vi undersöker även vilka olika 
avatarer man spelar beroende på situation samt hur det personliga jaget förändras när man går från 
det privata till det offentliga. Syftet är också att jämföra och analysera olika genrer av bloggar, som 
alla har olika stil och påverkan på läsarna. 
 
Nedan följer några huvudfrågor som uppsatsen bygger på: 

 

Hur bloggen har kommit att få en etablerad roll i mediesamhället 

Hur kommersiella företag drar nytta av bloggen som fenomen 

Hur det offentliga har ersatt det privata.  

Hur självbilden förändras och vilka avatarrer man skapar.  
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 3. Narrativ analys  

Den narrativa analysen har som mål att undersöka själva historien (Riessman, 1993).  
Heide skriver att syftet är att studera hur människor inför en bestämd ordning bland sina 
erfarenheter, en intrig.  Detta görs för att skapa en viss mening i händelser och handlingar.  

Heide hänvisar till Riessman (1993) som rekommenderar att man börjar analysen med att 
studera strukturen i berättelsen, för att undvika tendensen att bara läsa en berättelses 
innehåll eller att läsa en berättelse för att söka bevis för en tidigare teori.  

Strukturfrågor som har studerats är: hur berättelsen är organiserad, varför personen 
konstruerar berättelsen på detta sätt med denna lyssnare, läsare (Heide, 2000: 13‐ 14). 

Ett annat sätt att tolka berättelser, när de väl är identifierade, är att dekonstruera dem, det 
vill säga att dela upp dem i olika beståndsdelar för att mer kritiskt kunna se vad de består av 
och hur de är sammansatta.  

Heide skriver att det narrativa angreppssättet lägger tyngdpunkten på berättelsernas 
funktion snarare än på dess sanningshalt (Ibid: 14).  

För att sammanfatta så kan man säga att människor tenderar att få en förståelse för sin 
omvärld och sina erfarenheter med hjälp av berättelser. Berättelser är viktiga för att 
människor kommunikation med andra sker oftast med hjälp av någon form av olika 
berättelser. Berättelser kan alltså ses både som ett sätt att resonera och ett 
representationssätt.  

Den narrativa analysen är lämplig att använda för att avtäcka och visa hur olika människor 
skapar ordning och struktur i sina upplevelser och erfarenheter enligt en narrativ struktur. 
Där forskare som utgår ifrån en socialkonstruktionistisk ansats använder den narrativa 
analysen för att bättre kunna förstå människors meningsskapande processer, vilket i sin tur 
leder fram till produktionen av en viss social verklighet. Berättelser ses som konstruktioner 
av deras uppfattning av verkligheten, eller den bild de vill förmedla till andra. 

Ett kännetecken på en berättelse är att den har en intrig: en början, en mitt och ett slut 
(Reissman, 1993; Sherman & Reid 1994). Intrigen länkar samman olika händelser till en 
berättelse, och talar om hur och i vilken ordning en person blir medveten om en händelse 
(Bruner, 1986). Heide skriver att intrigen bestämmer vilken betydelse som händelserna har 
tillsammans det vill säga vad berättelsen innebär.  

I grunden består en berättelse av tre delar: 

• Ett ursprungligt förhållande  
• En handling eller en händelse 
• Konsekvenser av handlingen eller händelsen 

Heide skriver att dessa händelser inte säger särskilt mycket var för sig, utan kräver intrig för 
att de ska bilda en meningsfull helhet. Detta görs på enklaste sätt genom att skapa en 
kronologi. Kronologi förvandlas i läsarens huvud lätt till kausalitet (det ena är resultatet av 
det andra). Om man byter ordningen i listan får man en helt annan berättelse (Heide, 2000: 
5 i Heide; Reissman, 1993; Sherman & Reid 1994; Bruner, 1986).  
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Berättelser har oftast en viss kronologi, överallt upplever och tolkar människor sina liv 
relation till tid (Richardson, 1990). Tid gör så att det är möjligt att ordna erfarenheter i 
sekvenser. Berättelser kan hjälpa människor att lokalisera sina erfarenheter i tid och rum, så 
att de blir konkreta (Bruner, 1986). Enligt Heide så uttrycks människors känslor mer korrekt 
när man berättar en historia (Heide, 2000: 5‐6 i Heide; Richardson, 1990; Bruner, 1986).  

Heide skriver att människor inte ger endast mening åt och tolkar någon händelse, utan 
organiserar i själva verket sina erfarenheter genom berättelser och genom att återberätta 
berättelser (Laird, 1994). Detta innebär att människor aktivt skapar sin sociala verklighet det 
vill säga det sätt på vilket man ser på och uppfattar sin verklighet (Heide, 2000: 6‐7; Laird, 
1994).  

Heide skriver att det finns en vetenskapssyn bakom all analys, bakom den narrativa finns 
socialkonstruktionism. Socialkonstruktionism utgår ifrån att verkligheten inte är given,  utan 
socialt konstruerad, det vill säga att det inte existerar någon objektiv verklighet. Vilket 
innebär att människor uppfattar och fäster sig vid olika delar av verkligheten och tolkar dem 
på sitt eget sätt. Genom att kommunicera med andra människor tillskriver de händelser och 
saker vissa betydelser. Därmed placeras bloggen i en viss ordning i tillvaron – en ordning som 
den enskilde personen kan förstå (Ericson, 1998). Således reagerar människor inte passivt på 
vad som sker omkring dem, utan producerar aktivt sin sociala verklighet. 

Följden blir enligt Ericson, av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv att verkligheten inte blir 
det intressanta utan de uppfattningarna och föreställningarna som råder om ett visst 
fenomen. Därför är det inte intressant att tala om ”fakta” om verkligheten, eftersom det inte 
existerar någon helt objektiv sanning. Heide skriver att människor hela tiden skapar sin egna 
sociala verklighet, och i denna process har språket en avgörande betydelse. Människors 
språk och tankar styrs av hur människor uppfattar verkligheten,  språket och tankarna 
används av människor för att skapa en viss ordning och reda i en dynamisk och mångtydig 
verklighet (Säljö, 1999). Heide utvecklar denna tankegång och menar att språket dessutom 
erbjuder vissa termer och begrepp för att ordna människors omvärld. Alla gör sina egna 
tolkningar och delger till andra om deras erfarenhet och vad de anser om bloggen (Heide, 
2000: 10‐11).  

Ytterligare en viktig faktor för skapandet av människors sociala verklighet som Heide skriver 
om är, kulturen. Kultur kan beskrivas som gemensamma normer och värderingar för en viss 
skara människor, exempelvis en grupp, organisation eller en nation. Dessa olika normer och 
värderingar som finns bland kulturer påverkar människors handlingar, beteenden och 
tänkande. Dessa påverkar också individers konstruktion av verkligheten (Heide, 2000: 12). 

 

4. Bloggen som fenomen 
Bloggen kan ses som de senare årens stora mediala fenomen och har utvecklats i rasande 
fart. Att dem välkomnar och uppmuntrar nya röster och idéer är det som i slutändan 
utvecklar webben och dess fenomen samt status (Powazek, 2002:.5‐6). Bloggen härstammar 
i stora drag från det just detta. Det mänskliga begäret att ge en röst till våra idéer, att få våra 
idéer förstådda och ihågkomna (Kline, 2005: 240).  
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Derek M. Powazek påpekar att Internet fortfarande är ett väldigt färskt medium och 
innovationer kommer från personer som gör saker annorlunda än den stora massan.  
Han menar att alla som klamrar sig fast i inskränkta ideologier får en rättmätig plats i den 
bortglömda historien. Fenomenet blogg älskas för att det är ett annorlunda, tillika folkligt 
medium och en ny möjlighet för människor att uttrycka sig på online. Bloggar är fulla av 
länkar och fulla av liv, faktum är att det är riktiga personer som ställer ut sitt privata liv till 
den offentliga massan (Powazek, 2002:.5‐6).  

4.1. Vad är en blogg?  
Inom bloggvärlden är det ofta svårt att definiera vad ett innehåll egentligen är. Douglas 
Rushkoff gör i en liknelse till flingpaket, är det flingorna eller seriefiguren man får i paketet 
som är innehållet? Vi ser ofta ett medium som en källa som levererar innehåll, men det 
levererade innehållet är ett medium i sig själv. Innehållet kan ses som ett medium för 
interaktion mellan människor (Rushkoff, 2002: 117). Det innehåll vi samlar på oss genom 
media kan ses som ”ammunition” att använda i en diskussion vid ett annat tillfälle. Detta 
fenomen benämns av Rushkoff som ”social valuta”, om man delger information till någon 
annan som väcker intresse betyder det att valutan är värdefull nog för att förtjäna respons 
(Ibid: 118). 

Eftersom bloggen har utvecklats så snabbt på senare år har definitionen av vad en blogg 
egentligen är förändrats i samma takt. Den litteratur som publicerats innan bloggen 
exploderade som medium definierar naturligtvis bloggen annorlunda än vad definitionen är 
idag. Cameron Barrett gav år 1999 sin definition av vad en blogg är; en mindre webbsida som 
vanligen underhålls av en enskild person och som uppdateras på regelbunden basis med en 
hög koncentration av återkommande besökare (Barret, 2002. 25). 

Lars Våge skriver att många har försökt specificera bloggen som fenomen och lägger 
tyngdpunkten på olika egenskaper, men det går att ganska enkelt formulera det som utgör 
bloggens grundidé. En blogg är en ofta uppdaterad webbplats vars startsida karakteriseras 
av förekomsten av ett antal daterade texter arrangerade i omvänd kronologisk ordning så att 
de senaste skrivna texterna kommer överst.  Förutom de rent textorienterade som utgjorde 
bloggar förr, så har det tillkommit andra experimentella varianter i form av fotobloggar, 
ljudbloggar och videobloggar. Nuförtiden förekommer det även bloggportaler som erbjuder 
en blandning av dessa tjänster. Ett exempel på detta är: resdagboken.se.  

Våge nämner även att bloggar kan ha ett mycket varierande innehåll och formen används för 
allt från nyhetsrapporter, kunskapsförmedling, åsikter och skvaller till rent 
dagboksskrivande. Ett annat kännetecken för bloggar är att det mycket enklare och snabbare 
än att skapa vanliga hemsidor. De vanliga bloggtexterna är informellt hållna och kortfattade, 
men det finns många undantag och det finns inga inbyggda hinder i bloggsystemen för att 
skriva längre texter. De flesta bloggar skapas i ett webbgränssnitt, men även e‐post och 
mobiltelefoner används för att uppdatera dem. Majoriteten av de som bloggar gör det utan 
att behöva betala något för bloggtjänsten (Våge, 2005: 9‐10). 

I slutet av 1990‐talet fanns inga utvecklade bloggföretag som gav människor utan 
programmeringskunskaper en möjlighet att underhålla en blogg. Endast personer som hade 
grunder i programmering hade kunskap som krävdes för att publicera material på Internet 
och därmed göra sin röst hörd. Utvecklingen av bloggsidor med ”färdiga” gränssnitt för just 
detta ändamål har gett folk möjligheten till en egen blogg, utan några förkunskaper i 
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programmering. Rebecca Blood menar att bloggar är ett självuttryckande utbrott. Varje 
specifik blogg ger auktoritet åt individer på många nivåer och minskar klyftor mellan 
åhörare/publik samt mellan konsument och producent (Blood, 2002: 16).   

J. D. Lasica skriver i sin studie: blogging as a form of journalism, att även om bloggen aldrig 
kommer att ersätta de etablerade medieorganisationerna som största nyhets‐ och 
informationsförmedlare så kommer de fortsätta att vara ett komplement till konventionella 
medier. Bloggar är personliga publikationer som förhoppningsvis underbyggs med fakta, 
erfarenheter eller övertygelser. Ett annat övertag som bloggare är att man inte är totalt i 
händerna på de stora medierna.  Istället tillåts man skriva om princip det område som man 
bryr sig om. Bloggar är personlig journalism som har ett eget system för information och 
korrigering av uppgifter (Lasica, 2002: 170). 

 

4.2. Olika sorters bloggar och genrer 
David Kline hävdar att bloggar, podcasts och on‐demand sändningar har börjat befolka ett 
rikt och varierande landskap av medborgarskapat media. Exempel på detta är 
dokumenterande av privatliv, religion och politisk åskådning, skapande och distribution av 
filmer och delande av foton. Han påpekar att det är tack vare Internet som det numera är 
möjligt att distribuera amatörskapat innehåll till en global publik. Bloggar hjälper till att bryta 
anonymiteten och isolationen i det moderna livet (Kline, 2005: 247). 

Weblogs described as the ”pirate radiostations” of the web. They are also the 
freshest example of how people use the Net to make their own radically different 
new media (Katz, 2002: 17). 

Den dominerande typen av bloggar är de som specialiserats kring ett speciellt ämne eller 
område. Det finns oändligt många genrer att blogga om, även om vissa huvudämnen blir 
grundstenen i många bloggar. Några av de stora huvudämnena är politik, mode, ordinära 
nyheter eller en personlig dagbok i bloggform. Egentligen finns inga begränsningar om vad 
man kan blogga om, det hela handlar om att ha en egen röst i ett offentligt medium. En fiktiv 
blogg eller en blogg underhållen av en pseudonym kan vara lika populär som en välbesökt 
kändisblogg. 

Lasica skriver att bloggen är en ”antinyhetstidning”, där korrektur och textredigering läggs åt 
sidan. Bloggar tenderar att vara råa, ärliga och passionerade med en känslofylld touch.  
I takt med att fler människor intresserar sig för bloggar och får förtroende för dessa kommer 
bloggfenomenet att hjälpa oss skapa vårt eget personliga medieuniversum.  
Detta leder till att de stora medieorganisationerna kommer ägna stor kraft åt att integrera 
bloggarna till deras egna webbsidor som ett viktigt tillägg i den journalistiska verktygslådan 
(Lasica, 2002: 170).  

 

4.3. Bloggens historia 
Lars Våge (2005) skriver bland annat att en person vid namn Tim Barnes‐Lee från slutet av 
1991 och något år framöver hade en webbsida där han lade ut adresser till nya webbplatser. 
Somliga betraktar denna webbsida som den första föregångaren till bloggen eller rent av den 
första bloggen. Som förebild räknas också den nyhetssida (What´s new) som Marc 
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Andreesen, skaparen av den första grafiska webbläsaren Mosaic, underhöll från juni 1993. 
Denna fanns i tre år och under samma tid fanns en liknande nyhetssida på webbläsarens 
Netscapes webbplats. Även dagböcker på webben dök upp väldigt tidigt och i mitten av 
1990‐talet var online journals eller e‐zines (Internettidningar) också väl etablerade.  

Man kan säga att de tryckta medierna hittade ett nytt forum som uppdateras frekvent (Ibid: 
10‐12). 
Bloggens utveckling har växt tack vare en snabbare tillkomst att publicera sina egna åsikter. 
Det har dykt upp många pionjärer genom resans gång som konstant har bidragit till att 
utveckla bloggen till vad den är idag. Äran för att ha uppfunnit ordet weblog går till Jorn 
Barger som hade en egen blogg kallad Robot Wisdom. I denna myntade han under december 
1997 uttrycket weblog för att beskriva sin egen och liknande webbsidor. Men den största 
pionjären är programmeraren Dave Winer som startade företaget Userland i Kalifornien. 
Han spelade en stor roll i utvecklandet av bloggformen och skapande bland mycket annat 
publiceringsverktyget Manila och senare bloggprogrammet Radio Userland. Winer skrev 
också i bloggform om sina program och tankar på webbplatsen Scripting.com, som räknas 
som en ”äkta” blogg eftersom han här både skrev nyheter, kommentarer och länkade till 
intressanta webbplatser Dave Winer räknas fortfarande som en av de 50 viktigaste 
personerna på Internet (Ibid: 9‐12).  

 

4.4. Bloggens genombrott  
Våge menar att genombrottet som ledde till en explosion av bloggande  kom under 
sommaren 1999, då det för första gången skapades gränssnitt där 
programmeringskunskaper inte var nödvändiga. De nya verktygen innebar framför allt att 
det blev lätt att publicera sig för vem som helst med tillgång till Internet. En annan 
bidragande orsak till en vidare definition av bloggandet kan ha varit tillkomsten av den första 
portalen för bloggar. Den hette Eatonweb Portal och skapades av den engelska bloggaren 
Brigitte Eaton under 1999.  

Eatonweb hade bland annat en webbkatalog med bloggar som efterhand indelades efter 
ämnen, språk och länder. Under 1999 tillkom det ytterligen en viktig tjänst. Det var 
studenten Brad Fitzpatricks LiveJournal. I mars 1999 lanserade han den webbaserade 
tjänsten som han skapat året innan för att kunna arbeta med sin webbtidskrift. Nu tillkom 
möjligheterna för vem som helst att dra nytta av hans program. Webbplatsen blev en stor 
succé och år 2005  hade LiveJournal 2,5 miljoner aktiva användare. 1999 blev också året då 
media uppmärksammade bloggfenomenet på allvar för första gången. I artikeln ”Online 
Digest help readers cope with information avalanche”, av Andy Wang i NEW YORK TIMES 
den 2 augusti: 

Summaries of news predate the Internet, of course. But in the digital era, when 
virtually anyone with Net access can operate an electronic clipping service, the 
genre has spawned thousands of news hounds ‐‐ not to mention the news links on 
big portal sites like Yahoo and Excite. Yet, largely through grass‐roots, word‐of‐
mouse popularity, sites like Romenesko's are catching on with a discerning crowd ‐‐ 
including reporters and editors of many news organizations, who rely on the sites to 
help filter the welter of information on the Web. 
(http://www.nytimes.com/library/tech/99/08/biztech/articles/02link.html) 
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Under år 2000 växte bloggandet kraftigt och då kunde man börja räkna bloggarna i tusentals 
snarare än i dussin. En viktig nyhet introducerades inom bloggvärlden genom tillkomsten av 
den så kallade permalänken. Våge skriver att bloggar fram tills dess hade fungerat på så sätt 
att ett bestämt antal, oftast 10‐20 stycken, blogginlägg visades på bloggens startsida. Om 
man ville ta del av äldre inlägg var man tvungen att navigera till någon slags arkivsida. Det 
problemet löste man någon gång under våren 2000 genom att exakt identifiera ett inlägg 
med en unik webbadress. Man kallade dessa ”permanenta länkar”, permalänkar. Detta gav i 
sin tur nya möjligheter för bloggarna att referera till vad de själva skrivit eller andra bloggare 
skrivit. Detta gav en god grund för att starta diskussioner bloggare emellan inom ramen för 
bloggandet.  

Nästa steg i bloggformens utveckling blev ännu mer avgörande för dess framtid och var en 
naturlig följd av permalänkar. Våge menar att bloggsystemet nu lade till möjligheten för vem 
som helst att kommentera de individuella inläggen, det vill säga att vem som helt kunde 
kommentera och svara på en bloggares inlägg och därmed starta en diskussion. Förutom de 
webbaserade bloggsystemen dök nu också programvaror upp som kunde installeras på den 
egna datorn och med dessa kunde man själv driva sin blogg och styra utformandet fritt 
(Våge, 2005: 12‐16).  

2001 var på många sätt ett år som bloggarna blev kända och de kom att kommenteras och 
diskuteras i allt större utsträckning av traditionella medier som började ställa sig frågan om 
de var hotade och om de borde hoppa på trenden. Våge skriver att den enskilda händelsen 
som kraftfullast påverkade denna utveckling var attentatet mot World Trade Center den 11 
september 2001. Det gick inte längre att undgå en reaktion på den mängd bloggar som dök 
upp ur intet och spred värdefull information kring denna händelse. Plötsligt var det inte bara 
IT‐folk som producerade bloggar (Ibid: 16‐17). Bloggformens styrka ligger i den snabbhet 
med vilken man kan publicera sig på nätet och kommer verkligen till sin rätt i situationer som 
denna. Detta beskrevs bland annat i en artikel med rubriken ”When blogging came of age”, 
på Cnet News den 21 september (http://www.news.com/2010‐1071‐
281560.html?legacy=cnet).  

I artikeln skriver Charles Cooper att sedan den 11 september 2001 har bloggandet tagit fart 
på ett fantastiskt sätt. På något sätt så har bloggarna kompletterat och gjort nytta när de 
traditionella medierna har misslyckats. Inte långt efter terrordåden startades den första 
bloggen av journalister i den traditionella medievärlden. Det var dagstidningen The Christian 
Science Monitor som började producera bloggen, A Changed World, där attackerna och dess 
konsekvenser kommenterades. Detta var en av de första i raden av bloggar som kom att 
kallas warblogs och som skulle få allt större utrymme i takt med upptrappningen av kriget 
mot terrorismen.  

Våge påpekar också att 2001 också var året då journalister och medieforskare på allvar 
började analysera och diskutera fenomenet bloggar och försökte att relatera dessa till 
journalistiken. I maj publicerade den webbaserade Online Journalism Rewiev en artikel med 
titeln ”Blogging as a form of journalism”. Denna följdes upp året därpå med en fortsättning 
kallad ”weblogs: a new source of news”, där bland andra Dave Winer intervjuades. 
Bloggarna uppmärksammades under 2001 också för första gången av de företag som 
skapade sökmotorer och ett par viktiga söktjänster uppstod där man kunde söka i bloggarnas 
innehåll. I juli 2001 kom det en tjänst som kunde hålla reda på flera tusentals bloggar och 
studera deras olika utlänkar med hjälp av en sökmotorspindel (kallas Crawler). Med detta 
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redskap kunde man sen presentera och hålla reda på de webbsidor som flest bloggare har 
länkat till. Idén bakom detta var att kunna kartlägga vad som var mest omtalat och 
populärast att diskutera i bloggvärlden. Ett exempel på denna tjänst är Blogdex (Våge, 2005: 
16‐19).  
 

4.5. Blogg i Sverige 
Stattin hävdar att i Sverige har bloggandet på kort tid gått från att ha en liten grupp utövare 
till en stor samling människor med olika bakgrunder och olika syften med sitt bloggande. Ett 
startskott till bloggens popularitet var när svenska medier och näringsliv började intressera 
sig för vad som diskuterades och skrevs bland bloggarna. Bevakningen började dock handla 
om själva bloggen som företeelse. Men allteftersom de första och större exemplen dök upp 
visade bloggarna att de skulle kunna vara agendasättande eller influera det dagliga 
nyhetsflödet eller debatten. Exempel på detta är Aftonbladets krönikör, Alex Schulman, som 
blev anställd som bloggare, Carl Bildts blogg, och diverse antivålds‐bloggar.  Den svenska 
bloggsfären är fylld av unika erfarenheter, berättelser, reflektioner, åsikter, länkar, bilder och 
filmer (Stattin, 2005: 76)  

 

Stattin menar också att värdet av en bloggsfär (bloggportal, bloggcommunitys) hänger 
mycket på hur stor den är och vilken sorts bloggar som ingår i den. Antalet bloggar i Sverige 
har ökat markant de senaste åren och sätten att sprida sin blogg har också ökat. En populär 
sida för detta är bloggportalen.se, där svenska bloggare kan ”pinga” sina nya inlägg. Pinga 
innebär att man anmäler sin blogg till en sida som bloggportalen som i sin tur uppdaterar, 
olika bloggars nya inlägg och länkar till dem via en ”crawler”, se ovan.  
Vilket skapar och ger bloggarna en större läsarkrets och publikation. På bloggportalen.se 
hittar man lite mer än 18 000 bloggar. Det är svårt att göra några uppskattningar av hur 
många aktiva bloggar det finns i Sverige idag. Men man kan dock konstatera att tillväxten är 
och har varit stark genom de senaste åren. En populär bloggform i Sverige är 
dagboksformen, det vill säga att de innehåller reflektioner över vardags‐ och privatliv. Men 
det ska påpekas och understrykas att tillväxten av bloggar som kommenterar dagshändelser 
och nyheter har ökat stort, detta i samband med att medier och näringsliven har 
uppmärksammat bloggande (Stattin, 2005:76‐78).  

IT‐debattören Mikael Pawlo kritiserar bristen på djupare diskussioner och fokus på 
dagsaktuella händelser i en krönika sommaren 2004. Han påpekar att den potential som 
bloggarna hittills tillskrivits, att vara en motkraft till likgiltigheten i vanliga medier, att ge 
alternativa synvinklar, att gräva fram gömda fakta eller göra kopplingar som ingen annan 
uppmärksammat hittills, fortfarande saknas i den svenska bloggsfären. Han pekar i 
synnerhet på avsaknaden av inlägg om situationen i Darfur, och att detta knappt omnämnts 
av svenska bloggare. Krönikan ledde till stor debatt bland bloggar, om vilket ansvar man har 
att skriva om världshändelser och huruvida man behöver besitta någon särskild expertis för 
att vara kvalificerad. Den mediekritiska hållningen som har blivit ett kännetecken för 
bloggkulturen finns också i Sverige. Detta sker i form av bloggar som uttryckligen följer en 
viss nyhetskanal och faktagranskar samt kritiserar rapporteringen. I bloggen TT‐kritik 
(http://tt‐kritik.blogspot.com) kan man följa en kritisk bevakning av nyhetsbyrån TT:s 
rapporter (Ibid: 76‐78).  
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Ett exempel bloggen TT‐kritik tar upp och påstår är att TT censurerar Amnesty. Här skriver 
bloggen att TT har gjort betydande förändringar och ”förbättringar” i innehållet som 
nyhetsbyrån fått ta del av från Amnesty (http://tt‐kritik.blogspot.com/2007/10/tt‐
censurerar‐amnesty.html). 
 

Amnesty international kom nyss ut med en skarp rapport om Fatah och Hamas 
övergrepp. Ett pressmeddelande på svenska spreds av Amnestys Stockholmskontor. 
En lagom liten notis om detta kom även ut i dagspressen under rubrik "Amnesty 
kritiserar Fatah och Hamas", bärande TT:s signatur. Språkvändningarna i TTs text är 
påfallande lika Amnestys pressrelease. Innehållet däremot har genomgått 
betydande ”förbättringar”.  
 
Som brukligt är i pressmeddelanden, lades de tyngst vägande uppgifterna fram i 
portalmeningen. Amnesty skriver:  

"I striderna mellan Hamas och Fatah i Gazaremsan tidigare i år dödades 350 
palestinier".

TT väljer att hoppa över den besvärliga meningen helt och hållet, och börjar läsa 
från andra meningen:  

"Striderna mellan de rivaliserande palestinska grupperna al‐Fatah och Hamas har 
lett till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, säger Amnesty 
International i en ny rapport".

 

Denna form av uppmärksamhet av censur bevisar att Sveriges bloggvärld inte bara 
använder bloggarna längre till att skriva om bloggens fenomen utan har tagit ytterligare 
steg i roll som media watchdogs .  

Stattin tar upp exempel och skriver att det politiska eller samhällskommenterande 
bloggandet i Sverige mest har förekommit på högerkanten av den politiska skalan, personer 
med tillhörighet hos något borgerligt parti. Debattörer som Johan Norberg 
(http://www.johannorberg.net) och Dick Erixon (http://www.erixon.com) från näringslivets 
expertgrupp Timbro har fått stor uppmärksamhet för sina bloggar och har en stor läsarkrets. 
Svenska Dagbladet blev den första dagstidningen att starta en blogg, en ledarblogg där den 
politiske chefredaktören, PJ Anders Linders, bland annat skriver blogginlägg som 
kommenterar dagshändelser och fungerar som en ständigt uppdaterad ledarsida med 
länkar till annat material på nätet. Flera berömda politiker har startat bloggar, bland andra 
Margot Wallström (http://weblog.jrc.cec.eu.int/page/wallstrom), som i sin roll som PR‐
general för EU‐kommissionen skriver en blogg med kommentarer om EU‐politik, om resor 
och studiebesök, men också personliga kommentarer och reflektioner kring hennes arbete. 
Utrikesministern Carl Bildt är en annan av de celebra politiker som startat en blogg 
(http://bildt.blogspot.com), där han skriver kommentarer till världshändelser och använder 
bloggen som ett nyhetsbrev, fast ett nyhetsbrev som har större räckvidd. Sedan hösten 
2004 har medierna i Sverige intresserat sig allt mer för vad som händer i den svenska 
bloggvärlden. Detta har förmodligen resulterat i att större delen av den svenska 
allmänheten fick upp ögonen för fenomenet. I november 2004 hölls den första debatten i 
medier om vilken roll bloggar har haft, men framför allt kan komma att få i den politiska 
debatten och som medieaktör (Stattin, 2005: 78‐79).  
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Per Gudmundson, före detta journalist och redaktör på SVT:s digitala kanal SVT24, 
uppmärksammades när han fått veta av sin arbetsgivare att hans populära blogg, 
(http://gudmundson.blogspot.com), inte var förenlig med uppdraget som anställd på ett 
public serviceföretag. Gudmundson hade skrivit ett flertal inlägg där han tydligt markerade 
sin politiska uppfattning i en rad frågor. I ett sista inlägg förklarade han varför han var 
tvungen att välja sin anställning före sitt bloggande.  

”Kanal‐ledningen har bestämt sig för att de program jag är redaktör för ska få vara 
kvar under det kommande året. Och jobbet är mitt, om jag vill ha det.  

Men jag får inte fortsätta skriva. Min chef har konstaterat att skriverierna strider 
emot kravet "att i offentliga sammanhang avhålla sig från uttalanden och åtgärder 
som kan medföra att företagets opartiskhet med fog kan ifrågasättas", om jag 
förstod den muntliga informationen korrekt.  
 
Och det där är inget svårt val för mig. Jag har alltid varit till salu, som alla andra 
journalister.”  

http://gudmundson.blogspot.com/2004_11_01_archive.html

Detta är ett kort utdrag från Gudmundson´s blogg som han slutade publicera efter detta. 
Men nu har bloggen återigen väckts till liv efter det att Gudmundson valde att inte förlänga 
sitt kontrakt med SVT och börja frilansa istället. Händelsen uppmärksammade det faktum 
att den övervägande majoriteten av svenska bloggar är ideellt drivna utan några 
ekonomiska intressen, även om en del försöker finansiera sina omkostnader med hjälp av 
reklam. Det finns många kreativa bloggar med avsikt att roa och väcka tankar snarare än att 
debattera och föra fram åsikter. Stattin nämner Bloggaren bakom ”Hedgehog in a storm”, 
Sara Holm‐Stålhand, som använde sin blogg för att protestera mot en reklambild från 
skönhetsföretaget L´Oreal som porträtterade vad hon uppfattade som en pedofil situation. 
Förutom att skriva ut sina åsikter på sin blogg så anmälde hon även bilden till det Etiska 
Rådet mot Könsdiskriminerade reklam och kontaktade medier, som i sin tur tog upp bilden i 
sin nyhetsförmedling.  Om det var hennes insats och bloggande som bidrog till att L´Oreal 
drog tillbaka den versionen av sin annonskampanj finns det inga direkta bevis på och det 
kan bara spekuleras om det var hennes förtjänst.  

 

Ett annat exempel stattin tar upp är där Bloggen Alicio i underlandet 
(http://alunder.blogspot.com) ansåg att det granskade programmet Faktum inte hade lagt 
fram alla fakta i ett reportage om begreppet terrorism. Bloggen hävdade att det var 
ideologiskt vinklat i Faktum och styrt av att reportagets skapare hade varit aktiv kommunist, 
vilket fick uppmärksamhet bland många liberala och högerinriktade bloggar. Det 
uppmärksammades också instämmande på DN:s ledarsida (Stattin, 2005: 79‐81). 

Med detta i åtanke så vill vi understryka att det är viktigt för svenskt näringsliv och politiker 
att ha en bra insyn på vad som skrivs om de även utanför de traditionella medierna. 
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Dessa exempel påvisar ett ökat inflytande men samtidigt en misstro till bloggar i Sverige. 
Den svenska bloggkulturen har mer och mer tagit efter den amerikanska, även om den inte 
existerar i samma utsträckning som den amerikanska. Det viktiga är att se hur bloggen kan 
ha en påverkan och att man kan leva ut sin yttrandefrihet. Även om detta i vissa fall kan 
censureras eller begränsas i kontrast till annat. Som fallet var med Gudmundssons blogg. 

 

4.6. Bloggar och mediepolitik 
David Kline (2005) skriver i sin studie att människors rädsla för bloggning, kring ett ämne 
man inte är fullständigt insatt i, kan spåras till historien. Språkutveckling och 
diskursförändringar på bred front skedde redan för hundra år sedan när telegrafen och 
telefonen introducerades. Liknande rädslor uttrycktes redan då, men kontentan blev att 
demokratin förstärktes med dessa nya medium. Bloggen har skapat ett ytterligare forum att 
skapa en offentlig debatt i. Världen utvecklas till ett demokratiskt samhälle där alla har en 
röst, även om kanske inte varje röst är smart, rätt eller artig. Den enda skillnaden är dock att 
alla slutligen har fått en röst, det kan man tacka bloggen för (Kline, 2005: 251‐252). 

Kline anser att det vore väldigt naivt att inte bry sig om det enorma inflytande som bloggare 
börjar besitta på den politiska scenen. Bloggare gör om den politiska processen själva och 
påverkar medborgarnas relation till densamma. Rätt utnyttjat leder detta till en mer 
representativ och deltagande demokrati. I november 2004 fanns 33 miljoner läsare av 
bloggar, varav en tredjedel av 33 miljoner läste politiska bloggar. Om man inkluderar samtliga 
medier i den politiska diskussionen når antalet 75 miljoner. Politiska bloggar har alltså kommit 
att bli en betydande källa bland nyheter och åsikter för miljoner av personer och bekräftat 
som ett alternativ till traditionella tidningar och TV. Enligt Kline har detta en bakgrund i att 
medierna på senare tid har förlorat respekt och förtroende samtidigt som nya medier 
uppkommit, exempelvis bloggen (Ibid: 5). 
Han fortsätter med att skriva; varje snedsteg som görs av konventionella medierna får i 
dagens samhälle allt större konsekvenser eftersom trovärdigheten på senare tid sjunkit allt 
mer, människor förlitar sig helt enkelt inte längre på vad som sägs och skrivs i TV och 
tidningar på samma sätt som tidigare.  
En anledning till detta kan vara att bloggen skapat en ny nyans till nyhetsrapporteringen, det 
vill säga att det finns ett ytterligare perspektiv. De konventionella medierna sätter agendan 
kring den politiska diskussionen och det är i mångt och mycket revolten kring detta som 
skapar en publik till de politiska bloggarna. Läsarna har blivit ”mätta” på konventionella 
mediers styre och balans i de politiska diskussionerna och söker sig till nya medier med en 
större bredd av röster. Möjligheten finns till förstahands information istället för bearbetade 
nyheter som gynnar exempelvis en tidnings åsikter, Kline menar att detta får man av en blogg. 
En ny sorts medborgarjournalistik har brutit barriärer till ”de stora medierna” och lyckats 
förmedla nya röster och nya fräscha åsikter till nationens (USA) politiska diskurs. Bloggen har 
skapat sig utrymme som ett nytt medium där människor numera hämtar sina politiska 
nyheter och åsikter ifrån. En blogg med många läsare kan mobilisera och ena en stor grupp 
människor och får därmed en viktig roll i den politiska debatten. Politiska bloggar har 
förvandlat politiken från en åskådarsport till ett deltagande (Kline, 2005: 6‐7, 9‐10, 14‐15). 
 
Kline skriver att strategin för att bloggen har kommit att bli så framgångsrik är förändringarna 
i tillgången av information. Ända in på 2000‐talet var tillgången till information klart 
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reserverad för människor med makt, i synnerhet politiker. Idag kan bloggare ta del av 
omröstningsdata, aktiekurvor, pressmeddelanden och så vidare. Numera får man en större 
inblick i vad media täcker i den politiska diskussionen och vad de inte täcker. Med denna 
informationstillgång underbygger bloggarna sina åsikter med relevanta källor och får därmed 
helt annan tyngd och anseende. Kort sagt kan man säga att bloggningen ökar när 
informationstillgängligheten ökar (Ibid: 252). 

Lars Våge instämmer med David Kline och skriver att bloggarna började allt mer att spela en 
roll i det politiska livet i USA under 2002. Ett tydligt exempel på detta är när senatorn Trent 
Lott vid en fest fällde en rasistisk kommentar. Mediernas bristande intresse för detta 
uppmärksammades av ett antal bloggare, vilka skapade en sådan debatt kring händelsen att 
Lott blev tvungen att offentligt be om ursäkt för sitt uttalande och senare avgå. Andra 
politiker fick upp ögonen för bloggens makt och började istället utnyttja bloggformen för sina 
egna syften, till exempel sprida valkampanjsinformation med hjälp av egna bloggar, som den 
demokratiska guvernören och presidentkandidaten Howard Dean. 

”Warblogs” drevs av såväl förespråkare som motståndare till USA:s internationella krig mot 
terrorismen. Under invasionen av Irak våren 2003 bloggade både soldater och inbäddade 
journalister. Med det var en irakisk students rapporter från Bagdad före och under kriget 
som blev den mest omtalade bloggen. Studenten vid namnet Salam Pax gav världen 
verklighetsnära dokumentära beskrivningar ur de angripnas synvinkel samtidigt som de stora 
massmedierna spottade ut ”tvättade” versioner av vad som hände. Brittiska The Guardian 
valde att publicera utdrag från Salam Pax blogg Where is Raed och bidrog senare till att 
publicera denna i bokform med titeln The Baghdad Blog (Våge, 2005: 19‐20).  

En annan roll, enligt Våge, som bloggarna allt mer kommit att spela speciellt i USA är att 
fungera som media watchdogs som håller ett öga på journalisterna. Detta kan illustreras 
med exemplet så kallat Rathergate‐skandalen i september 2004. Det var när CBS‐mannen 
Dan Rather presenterade bevis i TV som rörde George W. Bushs militära karriär. I 
bloggvärlden spreds åsikten att dessa bevis var fabricerade, vilket de också visade sig vara. 
CBS News tvingades medge detta och be presidenten om ursäkt och Rather själv fick lämna 
CBS. Denna händelse skakade om medievärlden rejält och bloggarnas tilltagande medie‐
inflytande blev något man inte längre hade råd att ignorera. Detta kan understrykas med ett 
annat exempel där CNN chefen, Eason Jordan i februari 2005, efter 23 års anställning fick 
sluta efter att en mängd bloggare skapat en debatt om ett uttalande han gjort om att 
amerikanska soldater medvetet dödat journalister i Irak (Ibid: 19‐20).  

Våge påpekar även att i länder där yttrandefriheten är begränsad och nyhetsrapporteringen 
är hårt censurerad, har bloggen kommit att spela en stor roll som uttrycksmedium under de 
senaste åren, länder som Iran, Irak och Kina. Det var tack vare en utvandrad Iranier i Kanada 
som man kunde använda en bloggportal på språket farsi redan i slutet av 2001. Till en början 
förekom ingen censur mot bloggar i Iran och under år 2002 kom mängder av datorkunniga 
kvinnor i landet att börja vädra sina tankar och åsikter i bloggar. Bloggexplosionen i Iran blev 
så stor att farsi var i slutet av 2003 det fjärde största språket vid en undersökning av 
bloggsfären. I början av 2005 började det införas censur mot bloggar i Iran och ett flertal 
bloggande journalister drabbades hårt. En person under pseudonymen Arash Sigarchi 
protesterade mot beslutet och dömdes till fjorton års fängelse.  
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Våge nämner även att det var under hösten 2002 som bloggandet i Kina tog fart, men utan 
någon förvarning blockerade i januari 2003 myndigheterna tillgången till den bloggtjänst 
som var populärast i Kina. Då uppstod istället flera mindre, inhemska webbplatser där 
kineserna kunde blogga.  

Om 11 september 2001 var den första värdemätaren på vad bloggarna skulle kunna betyda 
för nyhetsrapporteringen vid sidan av traditionella medier och ockupationen av Irak 2003 var 
bekräftelsen, så var tsunamikatastrofen i december 2004 ett bevis på vad bloggen kan bidra 
med. Bara några få timmar efter vågen satte en bloggare i Indien upp en blogg med två 
medhjälpare. Denna fick namnet South‐ East Asia Earthquake and Tsunami Blog (SEA‐ EAT) 
och hade en viktig roll som en medelpunkt för informationen kring katastrofen. (Våge, 2005: 
21‐23)  

 

4.6.1. Förtrycket mot bloggar 
Erik Stattin skriver i sitt kapitel ”Bloggar under förtryck”, att i länder där informationsflödet 
är hårt kontrollerat kan de möjligheter som bloggen erbjuder i form av anonymitet och 
decentralisering vara ett effektivare medium än de traditionella medierna för att få ett 
budskap eller öppet diskutera känsliga frågor. Det finns och har förekommit olika sätt att 
stoppa bloggens verksamhet, exempel genom att blockera åtkomsten, eller använda sig av 
filtreringsteknologi för att begränsa åtkomsten till utländska bloggar eller 
nyhetswebbplatser. Det förekommer även att man statuerar ett exempel genom att straffa 
personer som engagerar sig. Iran och Kina är två länder där bloggandet har vuxit starkt 
under regimer med ett hårt kontrollerat informations‐ och nyhetsflöde, och där man sett 
exempel på flera sätt att försöka stoppa eller hindra verksamheten. Enligt Stattin så har det 
iranska bloggsamfundet utsatts för sanktioner från regimen, som ett led i den kampanj som 
pågått sedan år 2000 för att slå ner regimkritiska medier. Organisationer som Reporters 
Whitout Borders, Opennet och StopCensoringUS har rapporterat att den iranska regimen 
genomfört kampanjer för att hindra yttrandefriheten på Internet under sommaren 2004. 
Men försök att fysiskt hindra nätjournalister och bloggar från att ägna sig åt sina 
verksamheter har också förekommit liksom ett antal godtyckliga arresteringar av personer.  

Stattin påpekar att i Kina så är det svårt att göra uppskattningar om antalet bloggar och 
kartlägga hur mediet används. Eftersom risken är stor att regimen slår ut hela webbplatser 
och blockerar åtkomsten till dem så sker det mycket självcensur bland bloggarna i Kina och 
de kan inte användas som en fri röst, även om möjligheterna finns att vara anonym. Dels att 
man inte vill stöta sig med myndigheterna så att bloggarnas stängs ner och dels att man 
måste skriva kontrakt med myndigheterna ifall man ska starta en bloggportal. Där man 
måste bedriva självcensur och sätta upp brandväggar som nekar åtkomsten till andra 
webbplatser (Stattin, 2005: 62‐66).  

 

4.7. Politisk ekonomi  
Den politiska ekonomin har enligt Barret fått en kritisk innebörd som är associerat med 
ägande och kontroll.  Jakten på en publik och annonsörer har blivit allt mer påtagligt. (Boyd‐
Barrett, 1995:186). Detta kan ses i modebloggar och reklambloggar där det tydligt framgår 
att man ska byta livsstil genom att köpa nya produkter och det är så annonsörerna jagar 
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publiken. Bloggen blir som ett skyltfönster för företagen som annonserar. Modebloggare 
som Ebba Von Sydow som skriver för veckorevyn och gör reklam genom att skriva och bära 
olika företags produkter. 

Och där faller ännu ett år. Okej, gott nytt bloggläsare och TUSEN tack!  
 
Åh, vilket roligt år det varit ‐ och mest av allt tack vare er som läser och kommer 
med så många sköna, roliga, smarta idéer.  
Tack för att feedback och alla kommentarer. Ja, okej inte alla ‐ men många... Lova 
att fortsätta med det 2008 (som för övrigt kommer att bli ett riktigt, riktigt bra år, 
jag lovar). Tack! Nu trippar jag iväg till nyårsmiddag i min svartvita Sass & bide. 

 

I slutet av detta citat från Ebbas blogg så är meningen ”min svartvita Sass & 
bide.” länkad till en reklambild på Ebba med just det klädesplagget. Vilket bevisar 
hur hon använder sin blogg på veckorevyn för kommersiella syften och företagen 
jagar den modemedvetna publiken som ofta läser eller tittar runt på Ebbas 
blogg.  

 
”Political economy has always been critical, if perhaps not quite as critical, of the 
public as of the privately controlled media” (Curran i Boyd‐Barrett, 1995:191) 
 

En av de mest grundläggande frågorna, ur ett politisk‐ekonomiskt perspektiv, är hur makt 
fördelas mellan de olika parter som är inblandade. Vem har egentligen det sista ordet, 
konsumenten, medborgaren, producenten eller distributören? Makten kommer att samlas i 
allt färre händer och så som utvecklingen ser ut just nu kommer olika marknader att styras 
av två till tre stora företag i var bransch. Strukturen blir att framkalla en konsumtionskultur, 
uppfyller man inte vissa villkor (vanligen betalning) så har man inte tillgång till en viss kanal. 
Edward Herman anser att kommersiell television är ett praktexempel på att publiken inte 
fått vad den efterfrågar utan har misslyckats i både teori och praktik (Dahlgren, 2002:281‐
283). Ett exempel på detta är pay‐per‐view kanalerna som fått större utrymme de senaste 
åren.  
 
Internet utvecklas till ett konsumentmedium, det blir allt svårare att se tydliga skillnader 
mellan det kommersiella och icke‐kommersiella på Internet. Kulturella frågor, makt och 
ideologi blir därmed centrala begrepp för diskussion. Internet tenderar att skapa samma 
behov i människors liv som televisionen har utvecklat, dock med en tydligare utveckling till 
ett konsumtionssamhälle. Robert McChesney, som ofta hyser ett stort förakt mot 
kommersialiseringen, anser att kommersiella krafter har ett stort grepp över innehållet på 
Internet än över något annat medieinnehåll. I Internets fall finns större möjligheter att lyckas 
för kommersialiseringen inom ett medium (Dahlgren, 2002:281). 
 

Inatt drömde jag att... 

...Jag hittade en Mulberry Mabel i rött på 50% rea. Jag fick välja mellan svart och 
rött, men valde till slut den röda. Den var perfekt. Agyness (lila snakeskin) har 
den, Keira (röd), Lily Cole (grå lack), Kate Bosworth (röd), Lindsay Lohan (lila lack) 
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och Kate Moss (svart) har den. Och jag med. Jag var lycklig. Mellandagsrean har 
nu nått mina drömmar. Hjälp. 

Detta citat från Ebbas blogg visar hur kommersialiseringen har lyckats inom ett medium. 
Självklart så var väskorna på rea under julen och företaget har säkerligen anställt Ebba att 
skriva om den. Sen exemplifierar Ebba en eftertraktad livsstil genom att nämna flera 
kändisar som har likadana väskor vilket får produkten att se ännu bättre ut. Detta är en 
produktplacering och Ebbas läsare strävar efter hennes modetips. Detta vet företagen väl 
och utnyttjar i detta fall Ebbas blogg för att kunna fånga sin publik. På Bloggportalen.se så är 
Ebbas blogg listad som den mest besökte proffsbloggaren i kategorin mode och design. Hon 
har ca 60 000 läsare i veckan. Detta är en stor publik för företagen, de slipper också leta upp 
målgruppen eftersom den redan finns tillgänglig och publiken söker sig själva till företagen 
och får vägledning via bloggen. Läsarna blir helt plötsligt kunder som eftersträvar ett 
vackrare jag.  

 
4.8. Blogg och företagande  
Internet förändras med unik hastighet och alla försök till förutsägelser i dessa tider är enligt 
Robert McChesney praktiskt taget dömda att misslyckas. Internet är ett sant globalt 
medium, otvivelaktigt det första i världshistorien. Enligt många utsagor får det oerhörda 
följder för den globala kulturen och politiken men även för den globala integrationen av 
ekonomin, anser McChesney. Med detta som skäl blir Internet och dess medium allt 
viktigare för stora företag när de utvecklar verksamheten globalt (McChesney, 1999:184‐
185). 
 
Företagare försöker att finna ett sätt att tjäna pengar på fenomenet blogg, precis det som 
alltid händer när ny teknologi eller sociala trender introduceras. David Kline skriver att det 
intressanta i detta fall inte är hur mycket pengar som går att tjäna på bloggen, snarare hur 
företagsvärlden kan utnyttja och lära sig detta nya medium på ett intelligent sätt och dra 
fördel av det. Mycket är dock oklart hur pass mycket bloggen kommer att omfatta 
företagsvärlden. Affärsintresset i bloggfenomenet är fortfarande primärt fokuserat på 
bloggen som ett marknadsföringsverktyg, bloggen kommer ha en stor roll i företagsvärlden i 
framtiden, inte minst i motståndet av den industriella kapitalismen. Företagen kommer 
enligt Kline att få kämpa mot ett medium som förespråkar en mindre hierarkisk 
företagsvärld och ett mindre avstånd till sina kunder (Kline, 2005:102‐103). Detta kan 
kopplas till bloggar som började med att blogga och diskutera kring olika reklamer och 
marknadsföring, den kommersiella marknaden uppmärksammade detta och anställde olika 
populära reklambloggare till att skriva om deras reklamer, ett sådant exempel är bloggen, 
http://reklam2punkt0.blogspot.com/ och Ebba Von Sydows blogg på veckorevyn.se. Han 
som sköter bloggen reklam2punkt2 skriver att han gör det under förutsättningen att han vill 
blogga om tankar, idéer och funderingar om nästa generation reklammarknad. Vad händer 
inom reklambranschen framöver? Men det framgår tydligt att han lobbar olika produkter. 
Därför är det viktigt att vara bekant med källkritik i dagens mediala samhälle. Som vi tog 
innan under rubriken politisk ekonomi så utnyttjas bloggar som ett kommersiellt medium, 
jakten mellan publik och annonsörer, företagen når en lättfångad publik genom att använda 
sig av exempelvis Ebbas blogg. Läsarna har förmodligen redan ett intresse för mode 
eftersom dem söker sig till en modeblogg för tips av ett proffs.   
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Kline menar att bloggandet bryter barriärer mellan producenter och konsumenter och 
främjar en bättre kommunikation samt ett större ansvar från producenternas sida, samtidigt 
som man ger ett ansikte till ”konsumenten”. Detta tvingar företagen att bli mer ansvarsfulla. 
Kline ställer sig frågan om huruvida bloggen kommer integreras i företagsvärlden, bryter den 
ner existerande industrier eller skapar den nya? Hursomhelst kan man betrakta bloggen som 
en mycket viktig inflytelsepunkt i företagsvärlden (Ibid: 102‐103). 

Med detta i åtanke så kan man se att bloggen inte har brutit ner några existerande industrier 
utan den har skapat nya och integreras med redan existerande företag. De nya är genre 
riktade bloggar som reklambloggar och modebloggar. Bloggare blir säljare med andra ord. 
Bloggen har skapat en annonsplats för industrierna där deras målgrupper redan är samlade. 
De behöver inte längre leta upp sin publik eftersom publiken söker sig till dem.  

Många företag, med USA som exempel, har enligt Kline gått i fällan att utnyttja bloggen på 
helt fel sätt.  Att skapa förvirring eller ljuga i en blogg skapar så pass negativa reaktioner att 
oavsett ett företags intentioner blir det platt fall. Företagen kämpar mot oerhört starka 
krafter eftersom det är riktiga personers åsikter. Konsumenten har en så pass stark kraft att 
dem kan skapa eller fälla en produkt, Kline hävdar att framtidens melodi är interaktion och 
inte enbart en envägskommunikation kring en handelsvara. Faktumet att bloggar är drivna 
av författare i större mån än läsardrivna kommer i framtiden troligen ses som en brist i vår 
nuvarande bloggdesign. Detta menas med att läsarna fortfarande inte har den makt som de i 
framtiden kan tänkas besitta.  

Med tanke på att det finns bloggar som inte kommersiellt bundna till annonsörer, chefer och 
andra tänkbara faktorer som kan styra ens material. Så kan det förekomma bloggar som inte 
skriver positivt om ett företags produkter. Jakten mellan publiken och annonsörerna har 
utvecklats och blivit en tvåvägskommunikation eftersom helt plötsligt kan man kommunicera 
med företagen exempelvis genom bloggar.   

Företagsvärldens uppmärksamhet har fokuserat på den potentiella marknadsföringen med 
hjälp av blogg efter att en produkt har släppts. För många företag är det likväl så att de stora 
fördelarna och vinsterna med bloggning kan fås genom att blogga redan innan man 
bestämmer sig för att utveckla en ny produkt. På detta sätt menar Kline att man integrerar 
konsumenterna i större utsträckning och låter dessa ge en röst och förslag på en kommande 
produkt (Ibid: 105, 110). Detta startar en slags agenda‐setting för produkten i marknaden, 
exempelvis spekulationer kring Coca Colas nya smak med pepparkaka. Det bidrar med en 
efterfråga och nyfikenhet innan produkten har officiellt bekräftats och lanserats.   

Detta är återigen en jakt mellan publik och annonsörer, fast här anställer man inte en 
proffsbloggaren som Ebba utan man startar en egen blogg som sprider ut information om 
produkten. Detta för att starta en ny dagsagenda i bloggvärlden, vilket i sin tur tas upp av de 
större traditionella medierna. Helt plötsligt så har man sålt in en produkt hos allmänheten 
alldeles gratis innan den ens har släppts. Man använder precis som Dahlgren förutspådde 
kommersialisering inom ett medium (Dahlgren, 2002:281). 

Vi lever i spännande tider, bloggen främjar nya och stora förändringar, vare sig det handlar 
om exempelvis företagande eller politik. Genom att blogga om produktens definition får 
man, som Kline skriver, en större interaktion mellan konsument och producent och en 
uppfattning av vad konsumenten vill ha. Bloggen förser oss med nya insikter och bättre 
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verktyg för att kunna förstå de, i mångt och mycket, ”osynliga” krafterna bakom vår ekonomi 
(Ibid: 122).  
 

4.9. Agenda‐setting  
Begreppet agenda‐setting introducerades år 1972 som en teori av McCombs och Shaw för 
att beskriva ett fenomen som studerats och noterats i valkampanjers kontext under 60‐talet. 
Kärnan i begreppet agenda‐setting är att media sätter en standard till publiken och indikerar 
dagens huvudämnen vilket leder till att media ”bestämmer” vilka och vad publiken skall 
uppfatta som nyheter (McQuail, 2005: 512). Agenda‐setting kan vara avsiktlig eller oavsiktlig 
men oavsett vilket påverkar det nyhetsrapporteringen till publiken (McQuail, 2005:548). 
Generellt gäller att ju mer utrymme en nyhet får i media, ju viktigare och mer omdebatterad 
och erkänd blir den till publiken. Detta kan appliceras på bloggfenomenet, då en blogg med 
många läsare blir föremål för diskussion bland människor. Aftonbladets senaste satsning 
med Magnus Uggla som bloggare genererar 80 000 träffar per timme och IP‐adress vilket 
vittnar om hur snabbt en populär blogg bygger upp en läsarkrets och får plats i media.  

Agenda‐settingen har flera olika agendor underordnade, media‐agendan som figurerar i TV, 
Radio och tidningar, den offentliga‐agendan och policy‐agendan. McQuail påpekar att det är 
viktigt att skilja på dessa tre, även om de i en komplex form samverkar och påverkar åt olika 
håll. Reese (1991) menar att mycket i sammanhanget beror på kraften i balansen mellan 
media och källor, en faktor som varierar från fall till fall (Ibid: 513). 

Dock har en del kritik framförts mot agenda‐settingen som fenomen. Davis och Robinson 
kritiserade tidigt researchen kring agenda‐settingen för att försumma möjliga effekter om 
vad publiken tyckte kring vad som var viktigt, var viktiga saker hände och varför saker var 
viktiga (Ibid: 513) 

Ett exempel på agenda‐setting på en blogg är Gudmundson.blogspot.com där han som 
bloggare skapar nyhetsagendan för läsarna. Han filtrerar nyheterna till sin publik vilket 
medför att just dessa nyheter hamnar på publikens agenda och blir således ”viktiga” för 
dem.  

 

 

Teoretiska Aspekter  

5. Status och kapital 
Människan har sedan länge delats in i olika klasser och fack, beroende på variabler som 
exempelvis kön, ålder, status eller inkomst. Pierre Bourdieu har gjort sig känd genom sina 
teorier om just detta fenomen, hur människor via variabler hör till olika sociala rum och 
klasser, samt att varje människa har ett personligt symboliskt kapital. När ett kapital erkänns 
av, som Bourdieu skriver, andra agenter skapas ett värde på kapitalet. Genom detta kapital 
skapas positionen i det sociala rummet där människor med likvärdig status via sitt kapital 
hamnar i samma fält. 
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Det konstruerade sociala rummet förhåller sig till vardagsexistensens praktiska rum, där 
människor markerar och håller avstånden och där det kan vara längre väg till närstående än 
främlingar (Bourdieu, 1991: 297). I det sociala rummet är det frågorna om samma rum som 
formuleras, att agenterna utifrån skilda positioner i detta rum betraktar det från olika 
utsiktspunkter och ofta uttrycker en vilja att förändra eller bevara. 

Begreppet kapital innefattar fler olika kapitalformer under samlingsbegreppet symboliskt 
kapital.  Enligt Bourdieu är den grundläggande klassindelningen av livsbetingelser kapitalets 
totalvolym, det vill säga summan av resurser och makt som faktiskt går att utnyttja (Ibid: 
272). Den kapitalform som anses som den viktigaste är det kulturella kapitalet, en form av 
kapital som bygger på hög utbildning, status och inkomst. Bourdieu menar alltså att det 
ekonomiska kapitalet är symmetriskt med det kulturella kapitalet där dessa två kapital ofta 
är förenade. Dock skriver Bourdieu att det inte uteslutande är så, utan att kapitalen också 
kan vara asymmetriska. Med exemplet gymnasielärare (stort kulturellt kapital, mindre 
ekonomiskt) och företagsledare (stort ekonomiskt kapital, mindre kulturellt) menar Bourdieu 
att man inte nödvändigtvis behöver besitta båda delar (Ibid: 273).  

De grupper som är rikast på kulturellt kapital (och med fördel även innehar ett ekonomiskt 
kapital) är benägna att investera i en hög utbildning för sina barn med syftet att bevara 
kapitalet och dess exklusivitet. Enligt Bourdieu spelar även en tredje kapitalform roll i detta 
sammanhang, det sociala kapitalet. Genom att anpassa sig till exempelvis den borgerliga 
levnadskonstens regler bygger man upp ett nätverk av kontakter, relationer och 
umgängeskretsar som vid behov kan verka som ”stöd”, alltså det sociala kapitalet (Bourdieu, 
1991: 279‐280). Detta kapital ingår i totalvolym, tillsammans med det ekonomiska och 
kulturella kapitalet. 

Kapitalteorierna från Bourdieu är underbyggt i bloggvärlden. Bloggen kan ses som det sociala 
rummet, där habitus är exempelvis språkkunskapen via akademiska meriter samt det sätt 
man utför sina handlingar på.  
Precis som Bourdieu skriver om kulturellt kapital så har olika bloggare olika förutsättningar 
att påverka andra, på grund av sitt kulturella kapital (arv).  Exempelvis är kändisskapet en 
status och ett erkännande vilket när det bekräftas från andra människor (agenter) får ett 
värde. Bloggen utökar det sociala kapitalet men underminerar det samtidigt då man inte 
använder det i verkliga livet. Det sociala kapitalet kan dock inte enbart ärvas utan man kan 
även tillskaffa det själv. 

 

5.1. Offentliga och Privata sfären  
Meyrowitz menar att medieteoretiker beskriver hur media förändrar stora kulturella 
omgivningar och institutioners strukturer, men de berättar inte mycket om hur medierna 
omskapar specifika sociala situationer och vardagliga beteenden (Meyrowitz, 1985: 33)  

Thompson skriver att skillnaden mellan den offentliga och privata sfären har en lång historia 
bakom sig i västvärldens samhällen och politiska tankar. I den sena medeltiden och den tidigt 
moderna perioden så började de offentliga och privata begreppen, i relation till de 
institutionella förändringarna, få en ny betydelse. När gamla institutioner försvann och nya 
dök upp, så började de offentliga och privata begreppen användas på nytt sätt, och till viss 
del, förnyas av de förändringar som de förhåller sig till (Thompson, 2001: 120‐121).  
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Thompson menar att om man blickar tillbaks på utvecklingen av västvärldens samhälle, till 
sen medeltid, kan man särskilja två elementära tecken av den offentliga och privata 
delningen. Detta visar på hur man har använt och utvecklat begreppen genom tiden. 

Det första kännetecknet på delningen har att göra med relationerna emellan de två 
begreppen, på den ena sidan, domänen av de institutionella politiska makterna som alltmer 
ökade lagligt i händerna hos en enväldig stat. På andra sidan, domänerna av ekonomiska 
aktiviteter och personliga relationer som föll utanför den politiska direkta kontrollen.  

Sen mitten av 1600‐talet och framåt började ”offentligt” alltmer att betyda aktivitet eller 
auktoritet som var relaterat eller kom från staten, medan ”privata” refererades till de 
aktiviteter eller sfärer av livet som var avskärmat och separerat från det (Ibid, 2001: 121).  

Termen det civila samhället användes i stor variation av tidigt moderna filosofer, men på sätt 
som ofta var irrelevanta. Det vanligaste sättet att använda termen idag är genom en speciell 
tolkning av Hegels filosofi om lag. Enligt den är det civila samhället konstruerat som en sfär 
av privata individer, organisationer och klasser som är reglerade genom civillag och som 
skiljer sig från staten. Därför kan den privata domänen innefatta det civila samhället, såväl 
som personliga relationer där släkt, vänner och familj ingår (Ibid, 2001: 121). 

Thompson påpekar att den breda delningen mellan den offentliga och privata sfären aldrig 
var entydig i historiens utveckling av moderna samhällen. Sedan slutet av 1900‐talet har 
gränserna mellan ”offentliga” och ”privata” blivit suddiga och svårare att tyda. Staten har 
tagit alltmer ingripande roller, följer policys som syftar till reglering av ekonomisk aktivitet 
och förnekande av de negativa konsekvenserna av ekonomisk tillväxt.  

I den offentliga och privata sfären ingår enligt Habermas olika institutioner som påverkar oss 
som individer och samhället vi lever i.  

Den privata sfären innefattar privatägda ekonomiska organisationer som opererar inom 
marknadsekonomi och som går med viss vinst . Även en viss bredd på personliga relationer 
och familjerelationer ingår i den privata sfären, såsom vänner, kollegor, grannar, släkt och 
familj.  

Den offentliga sfären innefattar en mängd statliga och kvasistatliga institutioner, från 
lagstiftning, domstolar till polisen, militären och säkerhetspolisen(SÄPO), från 
civilförvaltningen till en uppsjö av olika hjälporganisationer. Det inkluderar också statligt 
ägda ekonomiska organisationer, sådana som nationella industrier och så vidare (Thompson, 
2001: 121‐123). 

Thompson nämner även att man kan urskilja en andra hållpunktsbemärkelse av den 
offentliga och privata delningen. Enligt denna bemärkelse betyder ”offentligt”, ”öppet” eller 
”tillgängligt för allmänheten”. Offentligheten i denna bemärkelse är vad som är synligt och 
observerbart, vad som spelas upp framför publiken, vad som är öppet för alla att läsa, höra 
eller höra om och prata om. Det privata blir därför kontrasten till det offentliga. Det som är 
gömt för publiken, vad som sägs eller görs bakom stängda dörrar. I denna bemärkelse har 
den offentliga och privata delningen att göra med allmänt versa privatliv, med öppenhet 
versa hemlighetshållande, med synlighet versa osynlighet. En offentlig akt är alltså en synlig 
akt, den utspelas öppet så att alla kan se, en privat akt är osynlig och utspelas i hemlighet 
och bakom stängda dörrar.  
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Thompson påpekar här att den andra bemärkelsen av delningen mellan offentliga och 
privata inte stämmer överens med den första, men historiskt sett så är finns det en komplex 
och skiftande relation mellan formerna av regeringen och synlighet och osynlighet av makt 
(Ibid: 123).  

 

5.1.1. Den nya offentligheten 
Den nya offentligheten har utvecklats i samband med att de nya medierna har tagit plats i 
den moderna världen. För varje medium som skapats, från början tryckta medier till radio, 
television och Internet, så har offentligheten ökat. Tillgången till att få reda på information 
genom att inte vara närvarande har gjorts mer tillgänglig, det vill säga att man inte längre 
behöver vara närvarande eller delta i en face to face interaktion för att få ta del av 
information och händelser (Thompson, 2001: 126). 

Som vi tog upp innan så påpekar Kline att det är tack vare Internet som det numera är 
möjligt att distribuera amatörskapat innehåll till en global publik. Bloggar hjälper till att bryta 
anonymiteten och isolationen i det moderna livet (Kline, 2005: 247). 

Den stora utvecklingen av medierna har skapat nya former av offentligheten som är ganska 
olik den traditionella offentligheten. Thompson skriver att det fundamentala med dessa nya 
former är att, med den utsträckning av tillgänglighet som har gjorts möjligt tack vare 
medierna, offentligheten av individer, saker och händelser är inte längre länkade enbart till 
ett gemensamt område. En aktion eller händelse kan bli offentligt genom att det spelas in 
och sänds vidare till andra som inte var på platsen där händelsen ägde rum. Tillgängligheten 
av material och information genom medier har skapat den nya offentligheten, där allt som 
för kunde ses som privat nu är offentligt. Thompson menar att utvecklingen av medier har 
gett oss nya former av ”medial offentlighet” som har intagit en ökad viktig roll i den 
moderna världen (Thompson, 2001:125‐126). 

Mediernas karaktär förändrades i och med Internet, samtidigt fick även begreppen offentlig 
och privat en annan innebörd. Dahlgren menar att Internet har suddat ut gränsen mellan 
privatliv och offentlighet då medierna är den enda vägen ur det lokala och specifika. 
Offentligheten finns i medierna, Dahlgren beskriver det som att medierna är offentligheten 
och gör en liknelse till en ”stads torg”. Vill man ha uppmärksamhet söker man offentligheten 
(medierna), vill man undvika detta så håller man det privat (Dahlgren, 2002:300). Om den 
offentliga sfären krymper kommer massmedierna enligt Dahlgren rimligen tappa sin 
dagordningsfunktion. Det offentliga samtalet kan tänkas komma att splittras upp i flera 
kanaler, vilket skapar frågan, om det någon gång kommer att finnas någon gemensam 
agenda eller några gemensamma värderingar kvar. Detta kan ses när de större 
mediemogulerna medvetet påverkar nyhetsflödet och den kommersiella marknaden. 

Vilket resulterar i att när folk tröttnar på enkelriktad och likartad information så söker de nya 
vägar till informationen.  

Internet kan vara en sådan väg, om det utnyttjas på rätt sätt, där folk enkelt kan ta till sig 
information som inte behöver vara likartad eller enkelriktad. Bloggen är ett av de medium 
som samtidigt kan fungera som en informationskälla samt ett diskussionsbord. Bloggar med 
hög status och högt anseende har en chans att påverka agendan samt fånga en stor publik 
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och sprida sina åsikter och nyheter till den stora skaran publik. Bloggare blir en alternativ 
nyhetsförmedlare. Men bloggen fungerar inte som envägskommunikation såsom 
traditionella medier gör, här får man chansen att diskutera och utveckla nyheterna eftersom 
alla kan fylla på med information och åsikter därmed når de en högre upplysning.  

Samtidigt är det så att medierna behöver en publik för sin verksamhet. Dahlgren menar på 
att journalistiken som vi känner den har tidigare bara bedrivits i offentliga massmedier.  

Han tar upp de återkommande aspekter som finns i detta sammanhang; ekonomiska 
förutsättningar för bedrivande av journalistik samt det demokratiska ansvaret hos 
journalistiken. Med Internet skapas medborgarjournalistiken, utan krav på utbildning eller 
ekonomiska resurser. Dahlgren menar att Internet blir ett utmärkt redskap för att sprida 
information och budskap, oavsett om det handlar om underhållning eller journalistik. 
Bloggen har således fötts fram genom Internets möjligheter till en röst i offentligheten och 
skapar en journalistisk bredd i både konsumtionen och produktionen av information. Dock är 
det så att Internet innefattar mängder av information som inte är tillräckligt rumsren för att 
komma till tals i de dominerande medierna (Dahlgren, 2002:314‐315). Möjligheter har 
skapats att publicera i princip vad som helst via Internet vilket givetvis ger utrymme för 
oegentligheter som mobbing och lögner. Material av den här karaktären hade varit och är 
omöjligt att publicera i traditionella medier men numera finns en stor potential för 
informationsflöden som inte filtreras. Trots detta menar Dahlgren att glappet mellan de som 
blir hörda och de som talar för sig själva antagligen inte kommer att bli mindre på Internet. 
För att komma fram till en bred allmänhet krävs ekonomiska resurser tillika en stark röst i 
form av marknadsföring för att fånga den stora publiken, denna finns i mångt och mycket 
kvar i de traditionella medierna (Dahlgren, 2002:317).  

Foucault menar att förhållanden mellan människor och deras erfarenhet, och de grunder 
som de ockuperar, omfattar olika sociala och kulturella fält, såsom utbildning, politik, 
vetenskap eller sport. Man kan tänka ett fält som en bit mark eller utrymme i samhället, som 
används på olika sätt. Var fält sätter egna regler och procedurer, delar ut egna roller och 
positioner, reglerar egna uppförandesätt och yttrandefrihet samt producerar en egen  
hierarki (Danaher, 2000: 32‐33).  

Detta kan ses i bloggvärlden där det finns olika genrer. Allt från näringslivsbloggar, politiska 
samhällsbloggar, sexbloggar, dagboksbloggar, mediebloggar och så vidare. Även här finns 
det olika hierarkier och olika bloggare och bloggar som har högre status än andra, 
exempelvis Gudmundsons blogg som via sin journalistiska bakgrund har högre anseende än 
en vanlig privatperson. Detta beror på de olika diskurser som finns i bakgrunden, exempelvis 
erfarenhet, utbildning och kultur. Även om det inte framstår lika tydligt som det gör i det 
verkliga livet. Här finns inga finare kläder och bilar som framhäver ens status utan här kan 
man genom olika bloggportaler se vilka bloggar som är populärast att läsa och länka till inom 
sina olika fält. Ett annat sätt som framhäver ens status i bloggvärlden är om traditionella 
medier publicerar, skriver och hänvisar till ens blogg. Sen finns det självklart den som har en 
hög status på grund av de har varit med från början innan bloggen började användas mer 
som en offentlig dagbok, dessa så kallade pionjärer.  

 Foucault menar att man kan definiera en institution som relativ bestående och stabilt 
förhållande mellan olika människor och mellan människor och objekt.  
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Institutioner kan hittas i alla olika fält som samhället är uppdelat i: utbildning, lagen, affärer, 
regeringen, familjer, sport, religion, kultur och så vidare. Dessa institutioner har 
karaktäriserats till att tillhöra antingen den privata sfären, familj eller personliga 
angelägenheter, eller den offentliga sfären, jobb, ekonomi, utbildning och så vidare.  

Den offentliga sfären är något mer institutionaliserad och reglerad än den privata. För 
Foucault så är skillnaden mellan de offentliga och privata institutionerna uppbundna mellan 
väsen av sanning och sanningseffekter. Offentliga institutioner får sin auktoritet genom 
deras förmåga att berätta sanningen om vissa situationer och förlorar på tvärtom. Privata 
institutioner berättar sanningen på ett annat sätt. Sanningen här handlar om 
familjeberättelser, reseberättelser och berätta sanningen om hur deras dag har varit, vad de 
har gjort och så vidare. Bloggen har kommit att ta över en viss del av den privata 
institutionens sanning, folk skriver denna sanning i sin blogg istället för att berätta den för 
exempelvis familjen och vänner. Bloggen är oftast tillgänglig för alla dessa att läsa och då 
behövs inte den vardagliga interaktionen lika mycket. Man ersätter det privata samtalet med 
en offentlig blogg. Skillnaden mellan sanningarna av de privata och offentliga institutionerna 
är att den offentliga sanningen har en större effekt i samhället (Danaher, 2000, 36‐38). 

Traditionell journalistik tillhör den offentliga sfären i allra högsta grad, enligt Foucault så är 
den offentliga sfären mer institutionaliserad och reglerad än den privata. Detta kan ses på 
skillnaden mellan traditionell journalistik och nyhetsbloggar. De journalister som är anställda 
har ett ansvar som nyhetsförmedlare. Medan en privat nyhetsbloggare egentligen bär något 
ansvara alls över sitt publicerade verk, förutom det moraliska och etiska ansvaret. Här 
kommer Foucaults skillnad på offentliga och privata institutioner som är enligt honom är 
uppbundna mellan sanning och sanningseffekter. Traditionell journalistik är uppbundet till 
detta och lever på att förmedla ”sanningen” och förlorar på tvärtom. Samma sak gäller dock 
Nyhetsbloggen som är mer en privat institution med egenskildrade åsikter. Båda förlorar 
trovärdighet om de ljuger och både vinner trovärdighet samt status om de förmedlar en bra 
”sanning”. 

 

5.2. Jaget 
Medierna fyller en central plats i våra liv eftersom vi i genomsnitt tillbringar ungefär 6 
timmar om dagen med dem. Vi använder medierna på olika sätt och till olika ändamål, 
exempelvis som socialt umgänge, verklighetsflykt eller för att söka information och kunskap. 
Alla dessa val beror på vad man har för vanor och struktur i vardagen. Medierna blir centrala 
för kunskapsinsamling om världen utanför vår horisont, i synnerhet i det västerländska 
samhället. Våra kunskaper bygger till stor del på medierna som också präglar våra åsikter 
och förmågan att ta ställning i olika frågor (Dahlgren, 2002:297). Dahlgren menar att genom 
denna ständiga konsumtion definierar medierna verkligheten, mer eller mindre från person 
till person. Bilderna av verkligheten som skapas styr vårt tänkande och i förlängningen även 
vårt agerande. Dahlgren gör en liknelse av medierna som den moderna tidens präster. 
Medierna är idag vad prästerna var förr, vår kontakt med verkligheten. Medierna definierar 
därmed vad som är viktigt och hur det skall uppfattas, precis det som prästerna gjorde förr.  
Medierna sätter enligt Dahlgren ramen för hur och vad sändaren kan uttrycka, om ett 
mediedominerat samhälle byter sitt bärande medium kommer samhället också förändras 
(Ibid: 298). 
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Den beräkningen Thompson utvecklar i sin studie (2001) grundar sig huvudsakligen i 
hermeneutikens tradition, men den bär också med sig likheter till arbetet om symbolisk 
interaktion och liknande. Thompson ser jaget varken som en produkt av en extern symbolisk 
system, eller som en fastställd enhet vilket den individuella genast kan förstå; snarare så är 
jaget ett symboliskt projekt som den individuella konstruerar utifrån symboliskt material 
som är tillgängliga för henne/honom, ett narrativ av självidentitet. Thompson menar att det 
är ett narrativ som de flesta personer kommer att utveckla eller ändra efterhand de stöter 
på nya symboliska material, skaffar sig nya erfarenheter och gradvis omdefinierar sin 
identitet efter livets bana. Att beskriva oss själva för oss själva eller andra om vem vi är att 
återberätta eget narrativ, vilket hela tiden modifieras för var gång vi berättar den, om hur 
man kom dit man är och var man ska gå utifrån där man är. Thompson menar att alla är 
inofficiella biografiförfattare av sig själva, för det är endast genom att berätta en berättelse 
som man kan forma en bemärkelse om vem man är och vad framtiden kan bära (Thompson, 
2001: 210).  

Vissa individer drar sig till symboliska källor för att kunna konstruera sin egen bemärkelse av 
jaget, detta kan bero på en viss grad av de materiella villkor som finns i deras liv. Som hur 
individuella typiskt anpassar sina förväntningar och utvärderingar till deras kontinuerliga 
märkbara uppskattning om vad man fantiserar om att uppnå. Thompson skriver att om man 
tar till sig denna huvudvinkel av jaget, så kan man se att utvecklingen av 
mediekommunikation har haft en djup verkan på processen av självinformation. Före 
mediernas utveckling så var det symboliska materialet använt av de flesta individer enbart 
för syftet av att få självinformation och skaffades genom ”face to face” kontakter det vill 
säga ansikte mot ansikte.  För de flesta individerna så var formationen av jaget bundet till 
lokala geografiska lägen, där man träffade och interagerade med andra personer. Deras 
kunskap kunde uppskattas som lokal kunskap eftersom möjligheterna att interagera med 
folk utanför ens samhälle var begränsande.  

Thompson menar att de olika begränsningarna har förändrats fundamentalt genom 
utvecklingen av mediekommunikationen. Processen av självinformation kom att 
huvudsakligen bli beroende på tillgången till mediala former av kommunikation. Den lokala 
kunskapen har tagits över av den nya formen av icke‐lokalkunskap, och är inte längre 
begränsade till ”face to face” kontakter (Thompson, 2001: 210‐212).  

Enligt Foucault blir vi subjekt genom att namnge oss som enskilda individer, och olika genom 
att delge oss själva subjektiva roller som pappa, son, arbetare, student och arbetslös. 
Namnprocessen fungerar också till att göra oss till subjekt genom att namnge och identifiera 
oss till vad vi inte är som, kvinna, gammal, sjuk, arg och så vidare (Danaher, 2000, 127). Även 
att man intar olika roller i olika institutioner, om man tillexempel befinner sig i en institution 
som har strikta koder, regler, stadgar och idéer av subjektivitet som är till för att uppehållas, 
men som sällan görs ibland annat i skolor. Om man då tar studenter så kan man se olika 
roller som tilldelas dem. Antingen kan de vara lärarens favorit, något av rebell och uppkäftig 
eller en tönt (Danaher, 2000, 128). 

Det som man ska lägga störst tyngdpunkt här är att man som person, jaget, anpassar sig till 
olika roller för olika situationer och vardagshändelser i livet. När man jobbar har man en roll 
som arbetare, när man är hemma med familjen har man en annan roll, när man är ute och 
träffar andra människor så har man en annan roll, speciellt när man träffar nytt folk där man 
ofta framhåller sig själv bättre än vad man egentligen är. Internet och i synnerhet bloggar 
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skapar möjligheten att beskriva sig själv som en annan person, en person som man tror folk 
ska tycka om eller en person man vill vara. Ett tydligt exempel på detta kan man se i filmen 
Fight Club (1999) där huvudpersonen strävar efter ett bättre liv: 
 
 

”Tyler Durden:  All the ways you wish you could be, that's me. I look like you wanna 
look, I fuck like you wanna fuck, I am smart, capable, and most importantly, I am 
free in all the ways that you are not.” 
 

När jaget tar sin roll som bloggare så existerar inte samma ”regler” som när man har en face 
to face kontakt, utan man vågar uttala sig mer och man känner sig mer trygg i sig själv i den 
rollen.  Detta kan kopplas till begreppet avatar, som i IT‐sammanhang är den figur som 
representerar användaren och som denne styr i en simulering. Ett tydligt exempel på en 
persons avatar finns att hitta hos folk som brukar spelar dataspel eller något slags rollspel. 
Den fiktive personen eller rollen man intar är ens avatar. Om man skulle spela ett spel som 
Call Of Duty så är huvudpersonen i spelet, alltså hjältesoldaten, spelarens avatar som man 
styr i en simulerad värld (Frank, 2000: 2). Denne simulering kan även utgöra en fiktiv blogg. 
Alex Schulman, krönikör och känd bloggare för aftonbladet, skrev i sin blogg att hans blogg 
var fiktiv. Där har han gjort en representation av sig själv som en avatar. Schulman menar att 
han inte är sig själv på bloggen, utan jaget antar en annan roll, som bloggaren Schulman.  

Alltså är arenan för ens avatar inte bunden till just en typ av fiktiva världar utan arenan kan 
anpassas till många situationer 

 
”Jag sitter här på morgonkvisten och läser igenom gamla inlägg, som en 
sentimental farbror, och förvånas av min egen hårdhet och kallhet. Och jag tänker: 
Är det verkligen jag som skrivit det där? Bloggkaraktären Alex Schulman har gjort 
sig skyldig till saker som jag själv finner motbjudande. Jag läser vad jag skrivit om 
kändisar och känner att jag äcklas av mig själv. Framgångarna med den här 
dagboken och de krav som ställs på mig höll gradvis på att göra mig till exakt den 
typ av nätmobbare som jag själv hatade bara för ett år sedan.” 

(http://blogg.aftonbladet.se/14002/perma/568807/) 
 

 

Enligt Meyrowitz så är situationer oftast definierade i termer av beteenden på fysiska 
platser, han hänvisar till Goffman som beskriver beteenderegionen som ”any place that is 
bounded to some degree by barriers to perception” (Meyrowitz, 1985: 35). 

En nära undersökning av dynamiken av situationer och beteenden antyder att platsen i sig 
egentligen är en sub‐kategori av detta medräknade begrepp om det psykologiska fältet. 
Förvisso så är situationer oftast definierade i termer som ”vem är var”. 

Meyrowitz skriver att Goffman beskriver detta som ett exempel på en restaurang, där 
servitörerna är i ”frontregion” när de är i matsalen och i ”backregion” när de är i köket. 
Förhållandet mellan back och front regionerna i Goffman´s analys knyts oftast till fysiska 
platser. Men platsen är inte den riktiga frågan. Om tar Goffmans´s modell av ” back and front 
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region” och kopplar det till vår studie så kan man hävda att när en person bloggar så har han 
en frontstage på bloggen och hans privata liv där hemma är backstage regionen. Man spelar 
olika roller beroende på situationen man befinner sig i.  

Goffmans´s modell av ”back and front region” beteenden beskriver en statisk framhävning 
av nivåer och är begränsad till ”face to face” interaktioner. Med tanke på utvecklingen i 
samhället så kan man anpassa de underförstående principerna till att beskriva förändringar i 
situationer och beteenden som kommer från de nya medierna. Det underförstådda i 
regionmodellerna är det ständiga beroendet av ”back and front” regionerna.  

Om dessa regioner skulle försvinna så skulle också möjligheten till att spela olika delar av en 
”fronstage” roll förloras (Meyrowitz, 1985: 46). 

Foucault beskriver konsten om jaget som:  

... those international and voluntary actions by witch men not only set themselves 
rules of conduct, but also seek to transform themselves, to change themselves in 
their singular being, and to make their life into an oeuvre that carries certain 
aesthetic values and meets certain stylistic criteria (Danaher, 2005:161). 

Det finns en grad av självintresse i våra försök att skapa en förståelse (aesthetics) av 
existens: vi skriver för att vi vill bli älskade, menar Foucault. Konst och fördomar finns i det 
större samhället, och konsten, eller utförandet av jaget är inget som individer har kommit på 
själva. Det finns mönster i ens kultur, som både är påtvingat och präglat  av den kulturen 
man själv tillhör.  

Danaher skriver att utifrån denne ståndpunkten så är individer som är involverade i konsten 
om jaget, de som producerar sig själva som subjekt och deras liv som ett konstverk, är 
varken självvetande eller fria agenter. Medan de kan ta till sig ett etiskt perspektiv av livet 
för att försäkra sig att de lever så gott som möjligt (Danaher, 2005:162). 

Vad man kan ta av detta exempel, enligt Danemark, är Foucaults poäng om vad som ligger 
bakom den ansträngning som är involverad i att ta hand om jaget, och sträva efter att ens liv 
ska vara som ett konstverk, det vackra, i dess relation mellan frihet och makt. Aesthetics är 
viktigt, inte för att det är en borglig praktik, eller för att skönhet är viktigt att ärva. Utan för 
att idén bakom aestethics kan användas som en metafor för jaget, skriver Foucault, och kan 
bidra till en rad av handlingar och socialstatus genom att ta hand om jaget (Danaher, 2000: 
163).  

 

ANALYS 

6. Nyhetsblogg 

”.om Internet ska demokratisera våra samhällen så krävs en journalistik som är 
något helt annat än den som för närvarande produceras.”( McChesney, 1999: 238). 

 

McChesney förutspådde år 1999 att Internet kunde bli en tillflyktsort för all tänkbar interaktiv 
verksamhet som tidigare funnits. 
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”Det kan åtminstone bli en enorm talarstol, som i stort sett är omöjlig att censurera 
och som står öppen för en mångfald röster, vilka till en minimal kostnad kan göra 
sig hörda över hela jorden”. ( McChesney, 1999: 237) 

 

Han visste dock inte i vilken explosionsartad takt mångfalden skulle utvecklas, i synnerhet 
genom blogg. Bloggen har utvecklats till en kommunikationsrevolution som kan utnyttjas av 
både privatpersoner och offentliga organisationer.  
Dock påstår McChesney året innan millennieskiftet att framtidsutsikterna för en utvecklad 
journalistik på Internet inte är särskilt uppmuntrande, eftersom han anser att journalistik bäst 
utförs av människor med journalistik som profession och som har utbildning, resurser och 
erfarenhet i bagaget ( McChesney, 1999: 238). 

Förvisso är detta sant men å andra sidan skulle bloggen aldrig ha utvecklats till vad den är 
idag om inte ”amatörjournalistiken” vuxit fram. McChesney har ett tydligt konservativt 
synsätt och menar att de organisationer som dominerar journalistiken har misslyckats på 
Internet och därmed finns ingen anledning att tro på någon annan utveckling.  
Det har senare visat sig att det inte riktigt blivit som McChesney befarat, då bloggen har 
vidareutvecklat journalistiken och minskat klyftorna mellan journalistik som profession och 
amatörjournalistik. Ett bra exempel på detta är den irakiska personen Salam Pax som 
startade sin blogg 2002, Where is Raed?, och som beskriver händelserna i Irak annorlunda än 
vad de traditionella medierna har gjort och gör. Salam skriver sin blogg på engelska på grund 
av som han själv säger, att han vill att alla ska kunna förstå vad han har att säga.  

Remember the days when every time you hear an Iraqi talk on TV you had to 
remember that they are talking with a Mukhabarat minder looking at them noting 
every word? We are back to that place.  

You have to be careful about what you say about al‐Sadir. Their hands reach every 
where and you don't want to be on their shit list. Every body, even the GC is very 
careful how they formulate their sentences and how they describe Sadir's Militias. 
They are thugs, thugs thugs. There you have it.  
I was listening to a representative of al‐sadir on TV saying that the officers at police 
stations come to offer their help and swear allegiance. Habibi, if they don't they will 
get killed and their police station "liberated". Have we forgotten the threat al‐Sadir 
issued that Iraqi security forces should not attack their revolutionary brothers, or 
they will have to suffer the consequences.  
Dear US administration,  
Welcome to the next level. Please don't act surprised and what sort of timing is 
that: planning to go on a huge attack on the west of Iraq and provoking a group you 
know very well (I pray to god you knew) that they are trouble makers.  

Oh and before I forget.........Help please.  
http://dear_raed.blogspot.com/2004/04/remember‐days‐when‐every‐time‐you‐
hear.html 

Salam Pax blogg har blivit och är välbesökt och har blivit så populär att han har 
uppmärksammats av tidningar som New York Times och den brittiska tidningen The  
Guardian. Journalisten Bobbie Johnson skriver i en artikel:  
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“March 2003 
Iraqi architect known as Salam Pax becomes one of the most important voices to 
come to prominence since the invasion. Pax remains influential, with a book and 
work for the Guardian and Newsnight, among others” 
http://www.guardian.co.uk/technology/2007/apr/07/blogging.news 

Som vi har nämnt innan (se rubriken Bloggar och mediepolitik) så har the Guardian gjort en 
bok av Salam Pax blogg, where is Raed?, och han har under senare tid börjat frilansa som 
journalist och skriver för bland annat the Guardian och Newsnight.  

 I USA benämns media som den fjärde instansen i samhället, ”The fourth estate of 
government”, en institution som skall verka som den granskande statsmakten.  
Kline påpekar därför tyngden av nyhetsförmedlarnas ansvar, som oftast kritiseras från olika 
håll, att generera sanningsenliga och korrekta nyheter. De konventionella medierna har dock 
kvar en god avkastning och bör inte räknas bort ännu, på grund av att de äger omfattande 
globala kommunikationsnätverk och har resurser, kompetens och tillgång till makt och 
insiderkällor. Konventionella medierna kommer i själva verket att tjäna på bloggar.  
Trots allt lanseras redan bloggar eller bloggliknande innehåll tillsammans med traditionell 
nyhetsrapportering, i syfte att ge en starkare röst i rapporteringen till läsarna (Kline, 2005: 
242‐243).  

De äldre medierna är inte döda, men man kan säkerligen säga adjö till det tidigare 
monopolet på inflytande som de en gång ockuperat menar Kline. En bra sammanfattning 
kring nyhetsrapportering ger Molly Wood på CNET.com som menar att ” en anledning till att 
bloggen är så framtvingad är att vi alla innerst inne är lite arga på makthavarna” (Kline, 
2005: 240, 244). Han skriver även att få bloggare i själva verket samlar in och rapporterar 
nyheter, istället appliceras idéer, åsikter, ironi, länkar och annan form av kontext till det 
ursprungliga innehållet. Det vill säga att man diskuterar eller granskar snarare än informerar. 

Bloggläsare kan antingen vara medvetna eller omedvetna om denna distinktion men det 
illustrerar att en ny typ av symbios mellan traditionella och nya medier är under utveckling 
(Ibid: 241).  

Lars Våge nämner i sin bok ”Bloggtider” att det diskuteras om bloggarna kan betraktas som 
journalister, eller om de kommer slå ut den traditionella journalistiken. Mer sansade 
kommentatorer företräder dock uppfattningen att journalister och bloggare kompletterar 
och kan lära av varandra. Det är många journalister, politiker och andra mediekändisar idag 
som bloggar, såsom Michael Moore, Magnus Uggla, Margot Wallström och Carl Bildt bara för 
att nämna några få.  

”Julhelg i Rom

I sedvanlig ordning firas juldagarna nere i Rom. Den eviga staden har alltid mycket 
att bjuda. 

Ett möte med utrikesminister D’Alema hanns förvisso med efter ankomst. Han kom 
från diskussioner i FN i New York om Kosovo. Och en lunch med vänner i de 
utrikespolitiska cirklarna  i staden gav det senaste i olika frågor. 

Men nu är det jul som gäller. 
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Närmast blir det julmarknaden på Piazza Navona mitt inne i Roms äldre delar. 
Karuseller, tingel‐tangel och figurer till julkrubbor i närmast oändliga variationer. 
Besökare och atmosfär i betydande omfattning. 

Och sedan har det alltid sin tjusning med en promenad upp mot Capitoleum‐kullen 
och sedan ner på Forum Romanum och måhända också upp på Palatinen. 

Normalt vadar man fram i mängder av turister från fjärran, men nu är antalet 
betydligt mindre och betydligt mer lokalt och man får möjlighet att uppleva 
platsernas betydelse. 

Julhandeln är i full gång även om tidningarna rapporterar om en omsättning lite 
under vad som förväntats. Och den kommer att pågå i full omfattning också hela 
julafton. 

Det är först fram emot midnatt på julaftonen som julhelgen här nere verkligen 
börjar. 

Tills dess skall det hinnas med åtskilligt” 

http://carlbildt.wordpress.com/2007/12/23/julhelg‐i‐rom/ 

Genomgående i Bildts bloggtexter så framhäver han sig själv som viktig. Detta gör han 
genom sättet han skriver på, det går inte att undvika hans framhävning av sig själv som en 
person med makt. Enligt Foucault så är var individ involverad i konsten om jaget, på det sätt 
att man framhäver sig själv som subjekt och ens liv som ett konstverk, något vacker. I Bildts 
fall så väljer han att framhäva sig själv som en viktig person med hög pondus och makt, 
något som ses av många som både vackert och eftertraktat.  

Den amerikanska journalisten Dan Gillmor har jobbat i branschen i 25 och väl förtrogen med 
den och dess utveckling. Han är mannen bakom boken, We the Media, som väckt stort 
uppseende och intresse inom journalistiska kretsar. I den beskriver han bloggandet som en 
slags gräsrotsjournalistik skapad av folket för folket. Våge menar att Gillmor har 
uppfattningen att den traditionella journalistiken har ett bestående värde men att den 
kommer att kompletteras och delvis ersättas av vad han kallar bloggandet, 
medborgarjournalistik. Under 2003 köpte Google, Microsoft och AskJeeves upp olika företag 
som stod bakom populära bloggportaler. Detta visar att de största amerikanska 
Internetföretagen har insett vikten av att hänga med i bloggvärlden och har blivit tvungna att 
agera för att inte förlora mark och makt (Våge, 2005: 19‐20). Bloggen som ett fritt medium 
har bevisat sig genom åren att ha en motståndspotential till de större medieföretagen och 
makthavarna. Men allt efterhand som bloggar köps upp och den kommersiella marknaden tar 
över så riskeras denna motståndspotential gå förlorat.  

Per Gudmundson har sedan 2003 drivit en politisk nyhetsblogg som genom åren växt mycket 
i popularitet. Hans tidigare bakgrund som anställd på SVT och som journalist spelar in i hans 
åsikter och 2006 kom han på andra plats i tävlingen ”Bästa politiska blogg”. Gudmundsons 
blogg bygger på den klassiska bloggprincipen, att applicera en åsikt och ståndpunkt på en 
tidigare publicerad nyhet förmedlad av konventionella medier. I sitt första inlägg från 2003 
skriver han: ”På denna plats ska jag försöka presentera en vinkel på tillvaron som sällan 
kommer till uttryck i Sverige. Min vinkel.”  
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Gudmundsson arbetar mycket med att reflektera och återberätta i sina texter, genom att 
både länka till en publicerad artikel samt att citera valda delar av en artikel i sin egen 
bloggtext.  

”I Dagens Nyheter igår (Baksmälla i bloggosfären) levererar journalistikprofessorn 
Kent Asp ett påstående som placerar honom i direkt kontakt med 1400‐talets 
handskriftskramare. ”För den politiska opinionsbildningen har bloggen inte haft 
någon betydelse alls skulle jag vilja påstå”, säger Asp, och kallar de politiska 
bloggarna för ”en flopp”.” 
 

I slutet av sina inlägg brukar Gudmundssons egen åsikt vädras, med tanken att skapa både 
en diskussion och en eftertanke, detta är slutklämmen från det ovanstående blogginlägget: 
 

”Uttalandet andas av oförmåga eller ovilja att begripa att vi just nu är inne i en 
process som fundamentalt förändrar människors relationer.”  
 

Detta upplägg återkommer i varje inlägg och strategiskt nog är det just detta som verkligen 
knyter ihop säcken och väcker eftertanken men även debatten hos läsaren. Då 
Gudmundsson återberättar nyheter på detta sätt präglar han läsarnas sociala verklighet, då 
dessa (antingen medvetet eller omedvetet) tar åt sig synsättet och uppfattningen som 
Gudmundsson har. Nedanstående exempel visar en tydlig ståndpunkt som Gudmundsson vill 
förmedla, i en debatt kring Jihad: 
 

”Detta är den nyanserade förståelsen av sakernas tillstånd. 
 
Den onyanserade är att tro på den som säger att hans uppgift bland annat är att 
döda dem som inte tänker hålla med honom. 
 
Det kan vi inte göra. 
 
Eftersom Bush finns.” 

 
På grund av Gudmundsson skriver ”vi” får han med sig läsarna på sin sida i opinionsbildningen 
och präglar på så sätt läsarnas sociala verklighet med denna ”vi‐känsla.  Gudmundsson 
förmedlar förvisso tydligt  sin politiska ståndpunkt jämtemot exempelvis Bush‐
administrationen men läsarna tar med all säkerhet till sig ståndpunkten och får sig en 
tankeställare.  

Fördelen med en nyhetsblogg är att den alltid kan underhållas och hållas aktuell, i takt med 
vad som sker i världen. Dessutom är möjligheten att få kommentarer och feedback på sitt 
bloggande optimal då den behandlar ämnen som ”alla” kan läsa in sig på och skapa sig en 
egen uppfattning om. En nyhetsblogg kretsar självklart kring stora ämnen som kultur, mode 
eller politik och går på ett sätt hand i hand med andra bloggar som enbart inriktar sig på till 
exempel politiska nyheter. 

Mats Heide nämner kulturen som en viktig del för att skapa den sociala verkligheten, en 
annan viktig del är just den politiska åskådningen hos läsaren. Läser man exempelvis en 
vänsterpolitisk blogg och själv är moderat har man oftast redan från början ett annorlunda 
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synsätt och en annan ståndpunkt än författaren till bloggen. Detta leder till att man tolkar 
bloggens kontext på ett annat sätt än vad författaren gör och åsiktsbildningen blir väldigt 
olika. Även om Gudmundssons blogg är kategoriserad som en politisk blogg svämmas inte 
inläggen över av politiska åsikter utan har snarare en mer journalistisk stil. Då Gudmundsson 
som sagt har en tidigare bakgrund som journalist och ledarskribent får man känslan av att 
han vill upprätthålla den stilen även på sin blogg. Detta medför att inläggen inte blir stramt 
inriktade på hans specifika åsikt utan att en kort men väl medveten kommentar mot slutet 
av inlägget får avsluta. Precis som han själv skriver i sitt första inlägg så är det hans specifika 
”vinkel” på nyheter han publicerar, snarare än politisk propaganda.    
 

 

6.1. Dagboksblogg  
Den personliga dagboken har fått ett nytt hem, i bloggvärlden. Att ”logga” sitt liv har varit en 
angelägenhet för människor sedan länge och med bloggens hjälp kan man numera få en 
dagbok i offentligheten. Dagboksbloggen är den mest utbredda och vanliga blogg genren, 
främst beroende på att den författas och underhålls av ”vanliga” människor. Folk är 
intresserade av andras liv, därför blir i synnerhet bloggar som startas av intressanta 
människor snabbt populära och bygger upp en stark och återkommande publik. 
Dagboksbloggen kan i princip behandla vilket ämne som helst, inkluderat sport, arbetsliv, 
musik eller en specifik hobby. En dagboksblogg utnyttjar rent och skärt möjligheten till en 
röst i offentligheten. 

Ett välkänt exempel bland dagboksbloggen är Alex Schulmans tidigare blogg på Aftonbladet, 
”Att vara Alex Schulman”. Bloggen slog alla tiders läsarrekord och blev snabbt en succé. 
Schulman drev, klankade ner eller hyllade kändisar och deras leverne och bjöd läsarna på 
dolda sanningar och avslöjanden. Samtidigt bloggade han även om sitt eget privatliv. Hans 
fru Karin och hans bror Calle nämndes kontinuerligt i inläggen. Hösten 2007 tröttnade Alex 
Schulman på den fiktiva bilden han målade upp av sig själv som elak och hänsynslös 
bloggare.  
 

”Detta är mitt sista inlägg på "Att vara Alex Schulman". Bli inte arga nu. Jag ska 
förklara varför jag stänger bloggen. 
 
Att skriva den här dagboken har varit en mycket annorlunda resa. Jag startade 
dagboken på en väldigt liten sajt för ett år sedan. Den blev snabbt känd och 
omtalad. Jag fick den ombord på aftonbladet.se och idag är den Sveriges i särklass 
största blogg med 250 000 besök i veckan (enligt Bloggportalen). Den anses 
dessutom inte längre vara en blogg, den här bloggen. Den anses vara "ett 
fenomen". Tänka sig, att jag har skapat ett fenomen. Det har inte alla gjort i livet.” 
(http://blogg.aftonbladet.se/14002/perma/568807/) 
 

 
Schulman menade att han inte kände igen sig själv och slutade blogga kontinuerligt för att bli 
av med sin egenskapade fasad, dock förekommer det att han då och då syns som 
gästbloggare hos exempelvis Magnus Uggla. Han återvände under en dag för att blogga för 
Aftonbladets räkning om Nobelfesten 2007. 
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Alex Schulman gjorde sig snabbt känd för allmänheten när han startade sin blogg på 
Aftonbladet i maj 2007. Dessförinnan arbetade han som krönikör och arbetade som 
chefsredaktör på stureplan.se. Schulman byggde sin blogg med en unik och i många fall 
hänsynslös och elak stil, genom att driva och häckla med både sig själv och omvärlden. Ur 
detta växte en dagbok till en sarkastisk blogg som bara blev värre och värre. Till slut erkände 
Schulman själv att han inte längre kände igen sig själv eller kunde göra sig själv rättvisa med 
det han skrivit, dessutom hamnade han i dispyt med Aftonbladets ordinarie journalister på 
grund av innehållet. Bloggen blev ett forum för att hävda sig på ett nyskapande och kaxigt 
sätt, något som hade varit tanken från allra första början men som till sist rann över även för 
Schulman själv. Karaktären på bloggen blev alltför magstark även hos många läsare och den 
1 oktober skrev Schulman sitt sista inlägg på sin blogg. Han beskrev situationen själv som att  
”bloggen har blivit ett monster och jag orkar inte ta hand om det längre”.  
 
Kline skriver att bloggens demokratiserande effekt på kulturen syns tydligt då det redan 
finns mer vitala originalverk och kritiska framträdande i bloggar än i de traditionella 
publiceringsarenorna, såsom debattartiklar, ledarsidor och nättidningar. En intressant fråga 
är därför hur en eventuell bloggstandard skall se ut. Språket och innehållet är ju givetvis 
mycket varierande och vissa hävdar att en del bloggar medverkar till att underminera själva 
läs‐ och skrivkunnandet. Här har fenomenet ”netspeak” en central roll. Förkortningar och 
förvrängningar av ord är vanliga i konversation via Internet och bidrar till att ett korrekt 
skriftspråk läggs åt sidan. Enligt pedagoger är det bättre om en ung person skriver någonting 
än ingenting alls. Desto mer ungdomar skriver, även om det går knackigt i början, ju bättre 
utbildade och lyckade blir de med all säkerhet senare i livet (Kline, 2005: 250). Sveningsson 
skriver däremot att en del forskare menar på att datormedierad kommunikation håller på att 
ändra hur vi i själva verket använder det skrivna språket för att kommunicera. Med andra 
ord att vi använder språket annorlunda när vi skriver e‐post, blogg och så vidare. än när vi 
skriver ett vanligt pappersbrev eller samtalar ansikte mot ansikte (Sveningsson, 2002: 89). 

Den enkla beskrivningen av Schulmans blogg löd: ”En dagbok av Alex Schulman om hur det 
är att vara Alex Schulman.” I takt med att populariteten ökade och folk fick upp ögonen för 
den originella bloggstilen ökade även inläggen. Textmässigt byggde Schulman ofta sina inlägg 
på ”skvaller”, det han själv upplevt och hört om i sitt kändisskap. I många inlägg figurerade 
en konversation mellan två parter, oftast konstruerad av Schulman själv bara för att senare 
kunna publiceras i bloggen och nå ut till offentligheten.  Alex Schulmans mamma tröttnade i 
sinom tid på att Alex skvallrade om privatlivet i ett offentligt forum och dessutom med en 
snedvriden vinkel. Nedanstående är ett utdrag ur en debattartikel i Expressen som Alex 
mamma skrev angående hans blogg: 

 
”Bloggfenomenet Alex är inte min gosse, den Alexander jag känner. Han har skapat 
en schablon, en seriefigur, med drag av sig själv. En karikerad person, som döljer 
både bildning och uppfostran, som utmanar genom att servera familjeliv och 
böjelser till allmän beskådan, och glupsk förtäring.”  
 

Beskrivelsen av Schulmans mamma; Bloggfenomenet Alex är inte min gosse, den Alexander 
jag känner. Han har skapat en schablon, en seriefigur, med drag av sig själv. Tyder i största 
grad på Alexander Schulman har målat upp en fiktiv avatar i en simulerad värld. En roll 
(avatar) som han intar när han skriver sin blogg (simulerad värld). Här visas också en tydlig 
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skillnad mellan ”Frontstage” och ”Backstage” begreppet. Det är inte samma person utan 
frontstage Alex är bloggaren Schulman. Backstage Alex är den personen som hans nära och 
kära känner, vilket har visat sig inte vara samma person.  

Beskrivelsen fortsätter med; En karikerad person, som döljer både bildning och uppfostran, 
som utmanar genom att servera familjeliv och böjelser till allmän beskådan, och glupsk 
förtäring.  

Detta kan ses i Alex häcklande och stilistiska attityd i hans bloggtexter. Att han väljer att 
dölja både bildning och uppfostran i hans avatar beror på att han vill skapar ett nytt jag. Som 
Foucault skriver så vill han leva ett vackert liv, vilket skapats genom att han har blivit en känd 
person genom sitt sätta att uttrycka sig och häckla på andra personer i hans omgivning. 
Detta är just detta som har bidragit till att han hela tiden har blivit elakare och framhäver fler 
och fler kända personer som han tror att folk vill läsa om. I hans texter kan man se att hans 
strävan efter ett vackrare jag hela tiden utvecklas desto mer uppmärksamhet han får.  

Thompson skriver om den nya offentligheten och att det är tillgängligheten av nya medier 
och teknologi som den har uppstått ifrån. Detta som innan var privat är nu offentligt och 
tillgängligt för allmän beskådan. Man kan tänka sig att genom Schulmans fiktiva avatar så har 
han velat ta avstånd från det privata och gjort det till offentligt. Som hans mamma skriver så 
utmanar Alex genom att servera familjeliv och böjelser till allmän beskådan och glupsk 
förtäring. Vilket självklart har bidragit till stor del av hans popularitet eftersom det är precis 
detta ”privata” som folk vill läsa och diskutera, glupskt förtära.  
 
Som nämnt tidigare så bestod Schulmans inlägg ofta av konversationer mellan honom och 
en andra part. Konversationerna är ofta av vinklade med en fräck och häcklande stil. 
Nedanstående är ett exempel från ett restaurangbesök som Schulman gjorde i september 
2007: 

 
”Jag: Jag vill ha en näve färska räkor. 
Manlig servitör: De färska räkorna är tyvärr slut. 
Jag:  Men det står ju här. Färska räkor, står det. 
Manlig servitör: Jag vet, men de tog tyvärr just slut. 
Jag: Jaha... Det var ju fan. 
Manlig servitör: Vi har frysta räkor, om du vill ha det. 
Jag: Nej, det vill jag inte ha. 
Manlig servitör: Får jag bara säga att de frysta räkorna ibland är godare än de 
färska. De färska är ju väldigt små och...ja, pilliga. 
Jag: Men herregud, du ska inte lära pappa knulla. 
Manlig servitör: Förlåt?! 
Jag:  Jag vet väl skillnaden på färska och frysta räkor. Och det är en jävla skillnad. 
Manlig servitör: Okej. 
Jag: Frysta räkor är vattniga och svampiga och smakar helvete. 
Manlig servitör: Okej. 
Jag: Frysta räkor äter man i Norrland, men aldrig i kuststäder. 
Manlig servitör: Javisst. 
Jag: Därför säger jag: inte lära pappa knulla. 
Manlig servitör: Nej.” 
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Detta är ett av många exempel på den attityd som Schulman byggde upp emot 
bloggläsarna. En machoattityd som framkallar känslan av en översittande kändis 
med längtan att sätta folk på plats, för att senare publicera det offentligt. Vissa 
konversationer som publicerats har också innefattat kända personer såsom 
Adam Alsing, Anders Timell samt brodern Calle Schulman, med just syftet att ge 
läsarna skvaller om kända personer och deras liv. 
 

 

7. Slutdiskussion 
Som vi tar upp i kapitlet Blogg i Sverige, så har bloggandet i Sverige på kort tid gått från att 
ha en liten grupp utövare till en stor samling människor med olika bakgrunder och olika 
syften med sitt bloggande. Ett startskott till detta har varit när medierna och 
näringlivsföretagen uppmärksammade bloggens dragkraft, vad som diskuterades och vad 
som fanns på bloggens dagsagenda. Det började därmed visa sig att bloggarna kunde vara 
agendasättande eller influera det vardagliga nyhetsflödet. Detta har visats i Sverige genom 
ett antal celebra bloggare som vi har tagit upp i kapitlet blogg i Sverige. Den svenska 
bloggsfären är fylld av unika erfarenheter, berättelser, reflektioner, åsikter, länkar, bilder och 
filmer (Stattin, 2005: 76)  

Den snabba utvecklingen av bloggsfären som har skett i Sverige skiljer sig inte från andra 
länder. Det som skiljer olika länders bloggsfärer åt är det kulturella arvet som finns inpräglat 
i våra olika länders kulturer. Även om västvärldens kultur inte skiljer sig distinkt, så finns det 
ändå en stor mångfald av kulturer att hitta på Internet. Hur man använder och skriver sin 
blogg kan helt bero på ens persons kulturella arv, det vill säga olika institutioners påverkan 
av en person eller samhälle, institutioner inom både det privata och offentliga såsom 
utbildning, föräldrar, religion och så vidare. Något som på senare tid som har växt fram 
tydligt på senare år i just Sverige är politiska bloggar och näringslivsbloggar i form av mode, 
sport och olika livstilsbloggar. Dessa cirkulerar runt i bloggsfären titt som tätt och tenderar 
att bli de mest lästa bloggarna. Ett exempel på detta, som vi tagit upp innan, är Ebba Von 
Sydow´s blogg på Veckorevyn.se (Se under rubriken Modebloggar). 

Eftersom både professionella politiker och näringslivsföretag, (Med professionella menar vi 
dem som är yrkesutövare av det ovannämnda), märkte den stora dragkraften till bloggar så 
hade de inte längre råd med att ignorera dess fenomen, och valde istället att anpassa sig 
efter fenomenet. Men som vi tog upp innan under rubriken Blogg och Företagande, där Kline 
skriver att  företagare försöker att finna ett sätt att tjäna pengar på fenomenet blogg, så är 
det precis det som alltid händer när ny teknologi eller sociala trender introduceras. David 
Kline skriver att det intressanta i detta fall inte är hur mycket pengar som går att tjäna på 
bloggen, snarare hur företagsvärlden kan utnyttja och lära sig detta nya medium på ett 
intelligent sätt och dra fördel av det. Inom denna kategori har det dykt upp både upp många 
varianter av kommersiella syften i bloggvärlden. Bloggar som har reklam annonser på sina 
bloggar för betalning, och dels bloggar där företag betalar bloggare att skriva gynnsamt om 
deras produkter samt deras marknadsprofil. Detta kan skyltas på Ebba Von Sydow´s blogg på 
veckorevyn.se där hon, som vi nämnt innan under modebloggar, skriver gynnsamt om 
produkter och lägger upp foton på sig själv när hon bär produkten. Ebba säljer en livsstil som 
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många eftertraktar eftersom så många kändisar har den. Alla är på jakt efter ett vackrare jag 
och Ebba säljer det. 

 

Under rubriken Blogg i Sverige, har vi radat upp ett antal exempel som har haft en påverkan 
på politik och den kommersiella marknaden. Bloggar som har fungerat som media 
watchdogs, är bloggar som ”Hedgehog in a storm”, av Sara Holm‐Stålhand, som använde sin 
blogg för att protestera mot en reklambild från skönhetsföretaget L´Oreal som 
porträtterade vad hon uppfattade som en pedofil situation. Och Alicio i underlandet 
(http://alunder.blogspot.com) som ansåg att det granskade programmet Faktum inte hade 
lagt fram alla fakta i ett reportage om begreppet terrorism. 

Med detta i åtanke så vill vi understryka att det är viktigt för svenskt näringsliv och politiker 
att ha en bra insyn på vad som skrivs om dem även utanför de traditionella medierna 
eftersom det offentliga forumet har expanderats och utvecklats i samma fart som 
teknologin. Bloggen i Sverige är på väg åt samma håll som bloggen i USA där företag och 
politiker har fått en stor respekt för bloggvärlden. I Bloggen finns det en motståndspotential 
till de kommersiella medierna. Men det är säkerligen bara en tidsfråga innan de populäraste 
bloggforumen/portalerna köps upp av de större medieföretagen. Man kan speciellt skåda 
detta i USA där Google, Spray etc. har köpt upp de större bloggsidorna. Eftersom 
bloggvärlden har blivit så pass stor och expanderad så finns det ett stort intresse främst för 
Internetföretag samt andra kommersiella företag att slå sig in och ”eliminera” hotet av den 
allmänna publiken. Där de kan själva marknadsföra sig och styra innehållet till en viss del 
efter deras eget passande. T.ex. att man inte får skriva negativ publicitet om det företag 
som äger Communitys, samt göra reklam för andra företags produkter.   

Så den motståndspotential som finns mot de större mediekoncernerna, Bonniers, Murdoch 
och andra mediemoguler, riskerar att försvinna eftersom att de blir uppköpta av just de 
företag de bloggar mot. Många ser Internet och bloggar som en av de friare 
kommunikationskanalerna i det mediala samhället vi lever i, så blir desto viktigare att förbli 
fristående ifrån den kommersiella marknaden. Detta för att den kommersiella marknadens 
och de traditionella medierna oftast ägs av samma koncern, och innehållet av nyhetsflödet 
riskerar då att återigen bli enkelriktat samt enformigt och censurerat. Murdoch som äger 
större andelar av USA:s medieföretag är känd för att vinkla nyheter och informationsflödet  
efter hans egna politiska åsikter, (EK, 2007:  94‐95). Henrik Ek skriver, i en intervju med  
medieprofessor Lowe Hedman från Uppsala Universitet, att Rupert Murdoch och hans News 
Corp har under flera år fått stå som ansikte för den nya onda värld som media har blivit. 
Murdoch blev mest känd som Tony Blairs största supporter i ett tidigt skede av den brittiska 
valrörelsen 1997 där han genom tidningen The Sun styrde miljontals läsare till en positiv 
bild av den senare premiärministern. Detta har länge varit känt skriver Ek att arbetet på 
golvet på The Sun‐redaktionen varit hårt länkat till Murdochs egna konservativa politiska 
ställning.  The Sun drev bland annat stark anti‐EU‐propoganda men har positivt bevakat 
Irakkriget sedan det startade. Samma inställning visade Murdochs amerikanska mediehus 
med tv‐kanalen Fox News i spetsen (EK, 2007:  94).  

Detta är ett tydligt exempel som påvisar att ett koncentrerat ägande kan resultera i en 
entydig mediebild och att journalister blir påverkade och präglas av deras redaktions styre. 
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Eftersom Murdoch äger stora andelar av medieföretagen så blir det självklart att denna bild 
som hans medier spottar ut inte ifrågasätts. 

Om denna reglering av medier skulle fortsätta så skulle det innebära att den ”nya 
offentligheten”, som Thompson skriver om, skulle krympa.  

Som vi tar upp under rubriken Olika sorters Bloggar och genrer, där David Kline nämner att 
bloggar, podcasts och on‐demand sändningar har börjat befolka ett rikt och varierande 
landskap av medborgarskapat media. Där exempel på detta är dokumenterande av privatliv, 
religion och politisk åskådning, skapande och distribution av filmer och delande av foton. 
Han påpekar att det är tack vare Internet som det numera är möjligt att distribuera 
amatörskapat innehåll till en global publik. Bloggar hjälper till att bryta anonymiteten och 
isolationen i det moderna livet (Kline, 2005: 247). En reglering skulle kunna tänkas styra om 
vad folk får blogga om och vad man inte får blogga om. Samt en mindre mängd av 
”amatörskapat” innehåll som kan och skulle kunna utmana de större mediemakterna samt 
bryta den envägskommunikation som existerar. 

 

7.1. Yttrandefriheten 
Yttrandefrihetslagen, YGL, verkar för att stärka skyddet för yttranden i radio, TV och vissa 
andra tekniska spridningsformer (Dahlgren, 2002:326). Skyddet förutsätter möjlighet att 
identifiera en ansvarig person som i normala fall är ansvarig utgivare. En rad svenska studier 
har hittills syftat till att delvis klarlägga vilka svårigheter som uppstår mellan 
Tryckfrihetslagen och Yttrandefrihetslagen samt delvis med IT‐baserad kommunikation 
(främst Internet). Dahlgren ställer sig frågan om man kan/bör omarbeta grundlagarna så att 
skyddet för äldre kommunikationsformer utsträcks till nyare, just på grund av det inte finns 
några särskilda regler om yttrandefrihet just på Internet (Ibid: 327). 
 
Problemen med stadgarna kring yttrandefriheten på Internet i allmänhet och bloggarna i 
synnerhet kvarstår alltså. Vem bestämmer vad som får/inte får sägas? För närvarande 
existerar bara Personuppgiftslagen (PUL) som teknikneutral, det vill säga att den omfattar 
samtliga medier (Ibid: 329). Eftersom EU kräver att Sverige lagstadgar genom PUL anser inte 
regering eller riksdag sig inte kunna avskaffa eller omarbeta lagen kring yttrandefrihet 
specifikt på Internet. 
 
Severson, (2002), menar att Internet som medium karaktäriseras av möjligheten att 
kombinera dator‐ och teleteknik. Dessa tekniska möjligheter och förutsättningar kan få 
tvetydiga konsekvenser. De kan medverka till såväl jämlikhet som ojämlikhet, våld som fred 
och så vidare. Severson refererar till Hamelinks som menar att regleringen och policyn av 
Internet handlar om ”ethics of cyberspace”, där moraliska avgöranden måste äga rum 
(Severson, 2002: 347). Severson menar att möjligheten att publicera material överallt 
omedelbart gör att det behövs ny lagstiftning och reglering av upphovsrätt, för publicering 
på Internet existerar som sagt endast PUL som grundlag. 
 
Bloggen berörs, naturligt, av dessa etiska frågor då det är ett fenomen som bygger innehållet 
på möjligheten till fritt yttrande. En första frågeställning att ta ställning till är, enligt 
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Severson, om reglering skall ske överhuvudtaget. Här finns det otaliga åsikter, skall man 
reglera Internet med hjälp av lagar eller släppa Internet helt fritt (Ibid: 351 

Ett exempel på yttrandefrihet och tryckfrihetslagen och dess förhållande till blogg är från 
Expressen, där en nämndeman vid tingsrätten spridit grova anklagelser om en reporter och 
tidigare chef på tidningen. Orsaken skall vara en påstådd otrohetsaffär där nämndemannen 
menar att ett sådant svek måste ut i det offentliga ljuset. Till slut gick det så långt att 
Expressen stängde ner bloggen, även om kvinnan nu startat en ny privat blogg om 
följetongen. Chefredaktören på Expressen menar att deras bloggare skriver under eget 
juridiskt ansvar men med sunt förnuft och god etikett. Här är frågan om etik och moral 
ytterst angelägen. Ingen kan ställas till svars om inte kvinnan själv gör en polisanmälan med 
stöd i yttrandefrihetslagen, hon har istället krävt en löpsedel från Expressen med en offentlig 
ursäkt för att stänga ner sin blogg. Kontentan blir en rejäl såpa som måste gå många 
omvägar för att få en upplösning, frågan är vart etiken tagit vägen hos tidningens anställda 
(http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=140383).  
Utan regleringar är det fritt fram för smutskastning och publicering av material utan 
filtrering. Innan en ny lag träder i kraft kan i princip vad som helst publiceras på Internet, 
inklusive bloggmaterial. 

Detta ovannämnda exempel bevisar att lagarna kring yttrandefrihet och personuppgifter 
måste uppdateras i samma takt som teknologin och medierna utvecklas. Annars kan vem 
som helst hänga ut vem som helst utan någon särskild anledning. Detta kan vara genom 
bilder, texter och videos, vilket i framtiden kan förhindra personer att få anställning och så 
vidare. Eftersom de flesta har möjligheten att söka på personers namn på Internet så kan 
vem som helst också få tag på information oavsett om den är sann eller inte. Lagarna måste 
alltså uppdateras och anpassas för den nya medievärlden som finns där ute. Visst så kan 
detta ses som en reglering av det friare mediet och många diskussioner har förekommit 
inom ämnet.  

 

7.2. Dagboksbloggen 
Under rubriken Dagboksblogg så skriver vi att den personliga dagboken har fått ett nytt hem, 
Bloggen. Dagboksbloggen är den mest utbredda, populäraste och vanligaste blogg genren. En 
dagboksblogg kan i princip behandla vilket ämne som helst, den behöver inte vara låst till att 
just beskriva vardagen. Den utnyttjar ren och skärt möjligheten till en röst i offentligheten. 
Varför väljer man då att publicera en dagboksblogg? Det kan finnas flera skäl. Antingen gör 
man det för publicitetens skull, man vill få feedback, medhåll och kritik om sitt leverne och 
trivs med att ”synas” i offentligheten.  Det kan även tänkas förekomma att folk bloggar för att 
få en slags upplysning och bekräftelse av sig själva eller framhäva sig som ett vackrare jag, och 
vissa vill bara öva på att skriva, eller rent om tycker om att skriva och då kommer bloggen in 
som ett utmärkt verktyg. Men genom att Internet har utvecklats så har det kommit ett särskilt 
språk bland Internet, ett förkortningspråk som Kline kom att kalla ”netspeak”. Han skriver att 
förkortningar och förvrängningar av ord är vanliga i konversation via Internet och bidrar till att 
ett korrekt skriftspråk läggs åt sidan. Han nämner även att det är bättre om en ung person 
skriver någonting än ingenting alls. Men Sveningson däremot skriver att en del forskare 
menar på att datormedierad kommunikation håller på att ändra hur vi i själva verket 
använder det skrivna språket för att kommunicera. Med andra ord menar de att vi använder 
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språket annorlunda när vi skriver e‐post, blogg, chattar och så vidare än när vi skriver ett 
vanligt pappersbrev eller samtalar ansikte mot ansikte. De båda författarna menar på att 
utvecklingen av Internet har underminerat det vardagliga språket och skrift. Men man kan 
använda bloggen som ett forum för att föra ett bra skriftligt språk, främst i skolor där bloggen 
har introducerats som en skrivdagbok, om det är för att motverka denna underminering av 
läs‐ och skrivkunnighet kan man endast spekulera om. Men Kalmar Högskola har använt sig av 
fenomenet blogg istället för att skriva en hemtenta, där studenterna fick redovisa och dra 
slutsatser om det de har lärt sig kring den aktuelle kursen gång. De blev betygsatta efter deras 
förmåga att uttrycka sig i skrift samt deras kopplingar kring litteraturen samt föreläsningar 
kring ämnena kursen hade behandlat.  

 

”Jojje pratade vidare om alla bloggar som finns runt om på Internet. Han menade 
att blogga är att utöva makt. Du bestämmer ju själv vad som är en nyhet och du 
bestämmer själv vad du vill skriva och hur du vill tolka det. Och genom bloggar kom 
vi in på något mycket intressant som kallas ”Viral marketing”, Alltså självspridning 
av reklam. Numera finns det många företag som arbetar med detta. Man gör en 
reklam sen lägger man upp den på nätet och hoppas på att den ska upptäckas av 
några människor. Sedan skickar de människor som tycker om den vidare den och så 
går den runt, runt och runt utan att företaget lyft ett finger eller betalt en krona för 
publicitet.” 

 

http://www.student.hik.se/~tk22cn/workbook/info.html  

 

Något vi även har gjort under rubriken Dagboksblogg har varit att koppla den till Foucault´s 
idéer kring jaget, Thompson´s offentliga och privata sfärer, samt begreppen frontstage – 
backstage och avatarr. Det vi vill komma fram med det har varit att man intar olika roller, 
skepnader i samhället beroende på vilken situation man befinner sig i. Bloggen utgör inget 
undantag, vi vill till och med hävda att bloggen som ett fenomen accepterar det.  

 

7.3. Bloggar och mediepolitik. 
Bloggens inverkan på politiken och demokratin är ett väldebatterat ämne i alla sorters 
medier. Vi har under rubriken Bloggar och mediepolitik tagit upp ett antal exempel på hur 
bloggar har påverkat politiken och mediepolitiken i USA, vilket har resulterat i att man får 
intrycket att av bloggar kan påverka samt stärka den rådande demokratin. Men som sagt så 
är det ett väldiskuterat ämne, och frågan har väckts och ställts ett flertal gånger om bloggens 
trovärdighet. En bloggs trovärdighet beror på dess rykte. Man måste ha starka argument och 
kunna skriva övertygande och väl för att kunna påverka. Det är svårt att endast ha en 
uppfattning kring bloggens trovärdighet eftersom det finns så många olika genrer och 
bloggare. Men det går inte neka till att bloggen ger en annorlunda skildring av ”verkligheten” 
och ”nyheter” än vad de traditionella medierna spottar ut. Även om vissa bloggars 
skildringar kan vara helt fabricerade precis som de traditionella mediernas ibland kan vara. 
Med detta i åtanke så kan bloggen stärka demokratin, eftersom som så fint Kline skriver, 
bloggen har skapat ett ytterligare forum att skapa en offentlig debatt i. Världen utvecklas till 
ett demokratiskt samhälle där alla har en röst, även om kanske inte varje röst är smart, rätt 
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eller artig. Den enda skillnaden är dock att alla slutligen har fått en röst, det kan man tacka 
bloggen för (Kline, 2005: 251‐252). Så bloggen kan om den används rätt stärka demokratin 
och påverka politiken samt dess spelare. Men det kan även gå åt andra hållet, fördelen med 
bloggen är att alla som har den tekniska kunskapen och tillgängligheten kan få sin röst hörd. 
Men detta kan även komma att bli bloggens akilleshäl. Det finns en djungel av bloggar och 
det blir svårare och svårare att hitta i denna djungel. Det finns förvisso sökmotorer och man 
kan anmäla sin blogg till olika portaler som plingar ens nya inlägg. Men bloggens värld 
sträcker sig längre än så. Det finns språkbarriärer att ta sig förbi, samt kulturella 
uppfattningar kring vad demokrati är. Ens egen verklighet är inte den andras verklighet.  

En annan sak som sänker bloggens trovärdighet är när till exempel lagarna inte hänger med 
teknikens utveckling. Det finns en rad svenska studier som hittills har syftat till att delvis 
klarlägga vilka svårigheter som uppstår mellan Tryckfrihetslagen och Yttrandefrihetslagen 
samt delvis med IT‐baserad kommunikation (främst Internet). Om vem som helst kan 
publicera material som kränker andra och som är tillgängligt för alla att se, så finns det risk att 
bloggens forum blir dess huvudforum, där de fritt kan publicera detta material utan några 
större konsekvenser. Även om de ansvariga för Communitys kan ta bort deras publiceringar så 
kan man utan några större svårigheter hoppa vidare till en annan Community och med tanke 
på att det finns ett antal miljoner Communitys så kan man fortsätta att göra så ett bra tag. Ett 
erkännande för bloggar som ett fritt forum är att det förekommer ett förtryck mot bloggar i 
länder som Iran och Kina (se rubriken Förtryck mot bloggar). I länder där yttrandefrihet 
knappt existerar så kom bloggen till att bli ett effektivt verktyg till att få uttrycka sig fritt om 
politik och makthavare. Speciellt för kvinnor kom det användas som forum där man fick vädra 
sina åsikter fritt utan några konsekvenser. Men allt eftersom makthavarna fick reda på 
bloggens makt och dess möjligheter så började dem att stänga ner och begränsa dess tillgång. 
Detta kan ses som ett erkännande till bloggens fenomen av makthavarna där man fruktar och 
har stor respekt för vad bloggen kan tillföra samhället.  

 

7.4. Agenda‐setting 
Kärnan i begreppet agenda‐setting är att media sätter en standard till publiken och indikerar 
dagens huvudämnen vilket leder till att media ”bestämmer” vilka och vad publiken skall 
uppfatta som nyheter (McQuail, 2005: 512).  

Som vi har nämnt innan så har agenda‐settingen flera olika agendor underordnade, media‐
agendan som figurerar i TV, Radio och tidningar, den offentliga‐agendan och policy‐agendan. 
McQuail påpekar att det är viktigt att skilja på dessa tre, även om de i en komplex form 
samverkar och påverkar åt olika håll 

Ett exempel på agenda‐setting  från en blogg som vi nämnt innan är 
Gudmundson.blogspot.com där han som bloggare skapar nyhetsagendan för läsarna. Han 
filtrerar nyheterna till sin publik vilket medför att just dessa nyheter hamnar på publikens 
agenda och blir således ”viktiga” för dem.  

Att ha en annan åsikt än vad media har föder bloggdiskussionerna och ger människor med 
olika uppfattningar chansen att ge sin röst hörd om publicerade nyheter. Skulle publiken 
alltid ha exakt samma ståndpunkt som en nyhetsförmedlare skulle bloggdiskussionerna 
upphöra och det offentliga samtalet krympa drastiskt. Bloggen ger helt enkelt utrymme för 
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vårt behov att uttrycka det vi anser vara ”rätt” och bidrar till ett större deltagande i det 
offentliga samtalet. Hur skulle till exempel en politisk blogg se ut utan en diskussion? 
Troligtvis skulle allt uppfattas som egna sanningar, och en utveckling kring ämnet skulle gå 
förlorad.  
 

7.5. Det offentliga och privata  
Under denna rubrik så tar vi upp hur utvecklingen kring det offentliga och privata, hur 
offentligheten har ökat och det privata har krympt. Bloggen är ett bra exempel på hur det 
privata nu har blivit offentlig och bloggen har kommit att ta över en viss del av den privata 
institutionens sanning, folk skriver denna sanning i sin blogg istället för att berätta den för 
exempelvis familjen och vänner. Bloggen är oftast tillgänglig för alla dessa att läsa och då 
behövs inte den vardagliga interaktionen lika mycket. Man ersätter det privata samtalet med 
en offentlig blogg. Skillnaden mellan sanningarna av de privata och offentliga institutionerna 
är att den offentliga sanningen har en större effekt i samhället 

Men om man tar bloggen som ett exempel som både kan fungera som en granskande 
institution och som en familjedagbok där man kan få ta del av information, Då kan bloggen 
räknas in i både den offentliga och privata sfären. Men troligtvis så tappar en blogg som 
granskar, låt säga nyhetsbyrån TT, stor trovärdighet ifall man även får ta del av familj och 
personliga angelägenheter. Men det hindrar inte för att det ändå är möjligt. 

Den nya offentligheten som Thompson talar om innebär att offentligheten har utvecklats i 
samband med att de nya medierna har tagit plats i den moderna världen. För var medium 
som skapats, från början tryckta medier till radio, television och Internet, så har 
offentligheten ökat. Bloggen är inget undantag för detta som ni kan se i resonemanget 
ovanför. Dagboksbloggen har suddat linjen mellan det privata och offentliga, folk publicerar 
det privata vilket gör det offentligt. Bloggen är helt enkelt ett av de medium som har skapat 
och tillfört nya dimensioner av privat och offentligt. Inget verkar längre vara heligt eller 
privat. Utöver detta så har det även börjat bli mer och mer accepterat att privata 
angelägenheter sprids ut i det offentliga. Det blir upp till var person att avgöra vad man vill 
göra tillgängligt och publicera för allmänheten. Då kommer man osökt in på etik och moral 
för var person. Fast även etiken och moralen ändras tillsammans med utvecklingen, innan 
var det inte accepterat att lägga ut sitt liv på display och skulle kunnas ses som omoraliskt. 
Det privata var privat och det offentliga var staten.  

Men tillgången till det offentliga kan även, som vi har hävdat innan, bidra till en bättre 
demokrati. Fast kravet för detta är att man använder bloggen på rätt sätt för att det ska 
kunna stärka den rådande demokratin. Med bloggens tillgång så har plötsligt alla med den 
tekniska kunskapen och tillgängligheten av tekniken en röst att föra, vilket då kan stärka 
demokratin. Man förlitar sig inte lika mycket på att staten ska ge ut information man vill ha 
på ett fat, utan istället så tar man sig tid att söka informationen själv och ger ut information 
man själv tycker är viktig för andra att veta.  

Vad som skiljer sig mellan de äldre traditionella medierna och de nyare är just dessa 
skiftningar på det privata och offentliga och traditionell journalistik tillhör den offentliga 
sfären i allra högsta grad, enligt Foucault så är den offentliga sfären mer institutionaliserad 
och reglerad än den privata. Detta kan ses på skillnaden mellan traditionell journalistik och 
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nyhetsbloggar. De journalister som är anställda har ett ansvar som nyhetsförmedlare. 
Medan en privat nyhetsbloggare egentligen bär något ansvara alls över sitt publicerade verk, 
förutom det moraliska och etiska ansvaret. Här kommer Foucaults skillnad på offentliga och 
privata institutioner som är enligt honom är uppbundna mellan sanning och 
sanningseffekter. Traditionell journalistik är uppbundet till detta och lever på att förmedla 
”sanningen” och förlorar på tvärtom. Samma sak gäller dock Nyhetsbloggen som är mer en 
privat institution med egenskildrade åsikter. Båda förlorar trovärdighet om de ljuger och 
både vinner trovärdighet samt status om de förmedlar en bra ”sanning”. Det som måste 
påpekas här är att den offentliga sanningen oftast har en starkare genomslagskraft, men 
bloggen talar en annan sanning.  

 

7.6. Det vackra Jaget 
Med tanke på att Meyrowitz påpekar att ”frontstage” och ”backstage” beteenden och 
situationer påverkas av de nya medierna så påverkas också själva arenan där interaktionen för 
”fronstage” och ”backstage” äger rum. I dagens mediala samhällen där Internet utgör en 
massiv scen för olika aktörer att inta olika skepnader och vara avatarrers så finns också 
”fronstage” och ”backstage” regionens beteenden. ”Frontstage” regionen kan vara bloggen 
som man publicerar i, eller vice versa. Det beror helt på hur man använder en blogg. Men låt 
säga att man använder bloggen som en ”frontstage” region där man visar en mask, ett fiktivt 
skådespel som Alex Schulman hävdar att han har gjort i sin blogg. Han visar en arg och kaxig 
sida på bloggen och sin ”frontstage” medan han hemma framför datorn som då fungerar som 
en ”backstage” region sitter och kanske är väldigt konflikträdd. Men i ”backstage” regionen så 
funderar han ut vad han ska skriva om idag, vem han ska attackera och så vidare. 

Bloggen kan även fungera som en ”backstage” region, där man skriver och publicerar vad man 
egentligen tycker som man inte utrycker i vardagliga livet, fast anonymt. Ens ”frontside” 
region blir då ens vardagliga interaktioner där man spelar en roll för att passa in.  
”Frontstage” och ”backstage” regionerna kan även kopplas till avatar begreppet. ”Fronstage” 
begreppet blir ens avatar i den simulerade världen medan ”backstage” regionen utgör ens 
riktiga jag i verkligheten exempelvis framför datorn.  

Foucault och Thompson skriver att man intar olika roller i olika institutioner, att man som 
person anpassar sig och personifierar samt identifierar sig med till exempel ett yrke. Man är 
polismannen Alex eller Bloggaren Alex. Man döper sina olika roller beroende på situationen.  

Vi har innan skrivit om hur medierna fyller en central plats i våra liv eftersom vi i genomsnitt 
tillbringar ungefär 6 timmar om dagen med dem. Vi använder medierna på olika sätt och till 
olika ändamål, exempelvis som socialt umgänge, verklighetsflykt eller för att söka 
information och kunskap. Alla dessa val beror på vad man har för vanor och struktur i 
vardagen. Medierna blir centrala för kunskapsinsamling om världen utanför vår horisont, i 
synnerhet i det västerländska samhället. Våra kunskaper bygger till stor del på medierna som 
också präglar våra åsikter och förmågan att ta ställning i olika frågor (Dahlgren, 2002:297). 
Dahlgren menar att genom denna ständiga konsumtion definierar medierna verkligheten, 
mer eller mindre från person till person. Bilderna av verkligheten som skapas styr vårt 
tänkande och i förlängningen även vårt agerande. Dahlgren gör en liknelse av medierna som 
den moderna tidens präster. Medierna är idag vad prästerna var förr, vår kontakt med 
verkligheten. Medierna definierar därmed vad som är viktigt och hur det skall uppfattas, 
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precis det som prästerna gjorde förr.  
Medierna sätter enligt Dahlgren ramen för hur och vad sändaren kan uttrycka, om ett 
mediedominerat samhälle byter sitt bärande medium kommer samhället också förändras 
(Ibid: 298). 

Denna agenda medierna har byggt upp genom olika sätt att marknadsföra sig på lockar 
många personer. Speciellt när det handlar om olika livsstilar. Alla är på jakt efter ett vackrare 
jag och Ebba säljer det, skrev vi innan. Vi menade inte på att just hon säljer det men att hon 
bidrar till denna jakt. Personer som till exempel läser hennes modeblogg gör det på grund av 
deras intresse av ett vackrare jag. Man vill leva ett exklusivt liv, äga samma saker som 
kändisar eller få folk att avundas en. Detta eftertraktade liv som så många reklamer inriktar 
sig på förknippas med Foucaults tankar kring ett vackrare jag.  

 

7.7. Bloggen – ett medium på frammarsch 
Avslutningsvis så vill vi säga att något vi är säkra på är att bloggen som ett medium är en 
stark offentlig, tillgänglig och fri kanal som kan nyttjas av de flesta. Vilket skapar ansatsen 
mot en starkare demokrati. Bloggen som en mediekanal är stark och kan mycket väl bli en 
makt att räkna med i framtiden också. Vi har tagit upp åtskilda exempel som stärker denna 
ståndpunkt men samtidigt så måste man själv som individ vara källkritisk och förstå vad som 
kan uppfattas som sanning och fabricerad sanning. Alla kan nyttja bloggen på det sätt de 
finner lämpligt, man kan delta i diskussioner kring många ämnen och genrer och man kan ta 
del av information som inte spottas ut av de kommersiella och traditionella medierna. 
Bloggen är ett medium på frammarsch. 
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