
 

 

Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Informationsvetenskap, 
Data‐ och Elektroteknik (IDE) 

 

 

 
 

 

En kvalitativ undersökning om bloggens påverkan på 
trovärdighet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kandidatuppsats i Informatik, 15hp 
Slutseminarium 2008‐11‐06 
 
Författare: 
Daniel Nordh, 800309‐0175 
Johan Sandmark, 801028‐7111 
 
Handledare:  
Roland Nilsson 



 

 

Förord 
Vi vill  tacka vår handledare Roland Nilsson  för hans  tålamod under processens gång, 
han har varit  till  stor hjälp  för vår undersökning. Vi vill även  tacka de klasskamrater 
som har  lagt ner  tid och arbete på att opponerat på denna uppsats  . Slutligen vill vi 
även tacka alla intervjupersoner som gjort undersökningen möjlig. 

 

 

Halmstad 2008‐11‐27 
 

 

Daniel Nordh       Johan Sandmark 

 
 



 

 

Sammanfattning
 

På svenska webbplatser har Web 2.0 ökat explosionsartat de senaste åren, fler och fler 
mediesajter  anpassar  sig  efter  begreppet. Grundidén med Web  2.0  är  att  involvera 
användarna och  få dem att bidra med  information. Denna uppsats kommer visa hur 
mediesajter kan använda sig utav Web 2.0  för att  få  in  läsarnas  information kring en 
nyhetsartikel via bloggning. Därefter blir innebörden med uppsatsen att presentera en 
undersökning  som  bygger  på  användartester  och  intervjuer  för  att  ta  reda  på  om 
nyhetsartiklar  får mer  eller mindre  trovärdigheten  via  en  dialogisk  kommunikation. 
Undersökningen  kommer  även  presentera  för‐  och  nackdelar  med  att  förmedla 
nyheter via Web 2.0 med hjälp av bloggar. Undersökningen har genomförts genom en 
kvalitativ ansats där empirisk data från sex Stycken intervjupersoner har jämförts med 
den teoretiska referensramen.  

Slutsatserna visar att våra intervjupersoner anser att bloggning är ett bra komplement 
för  att  förmedla  och  för  att  öka  trovärdigheten  kring  en nyhet. De  faktorer  som  är 
avgörande  är  hur  bloggar  presentera  information  och  om  den  är  personlig  skriven. 
Mängden  text  på  bloggen  var  även  avgörande  och  om  bloggen  skapade  nya 
funderingar  kring  nyheten.    Ett  slutgiltigt  svar  på  vår  problemformulering  blir  att 
bloggning  kan  inverkar  på  en  nyhetsartikels  trovärdighet,  men  det  är  flera  olika 
faktorer som ligger till grund för påverkan. 
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1. Bakgrund  
I  detta  kapitel  introduceras  bakgrunden  av  hur  mediesajter1  övergår  från  en 
monologisk kommunikation2 till en dialogisk kommunikation3 och hur denna övergång 
är anknuten  till begreppet Web 2.0. Slutligen presenteras en problemformulering om 
hur trovärdighet på nyhetsartiklar kan ändras via en dialogisk kommunikation, därefter 
följer en disposition. 

 

1.1 Inledning 
Internet  är  världens  största  datornätverk  där  utbyte  av  information,  tjänster  och 
kommunikation  sker  och  växer  för  varje  sekund.  Sedan  mitten  av  1990‐talet  har 
Internet utbredning interagerats i vår vardag och vårt samhälle och idag är webben en 
av den största mediekanalen som finns. Utvecklingen har på de senaste åren gått åt ett 
håll som gett användarna ett större inflytande på webben och nu mera är det inte bara 
de som  tillhandahåller en webbplats som skapar dess  innehåll. Det  finns bloggar och 
andra funktioner som har skapat möjligheter för användare att påverka och ta del av 
en webbplats innehåll på andra sätt än tidigare. (O’Reilly, 2005) 

Webbens utveckling har under de senaste åren pekat åt en riktning där användarnas 
värderingar och medverkan haft en  stor  inverkan. Det har beskrivits om att webben 
har fått en omvändning efter IT‐bubblan i datorrelaterad press, där användarna ska ha 
större  inflytanden  än  förr. Den  nya  plattformen  har  fått  namnet  ”Web  2.0”  av  Tim 
O’Reilly (2005) som använde ordet för att beskriva den nya utvecklingen som sker på 
webben.  Enligt  O’Reilly  (2005)  är  definitionen  av  Web  2.0  en  beskrivning  av  en 
plattform  på  webben  där  användarnas  värderingar  får  större  betydelse  ju mer  de 
medverkar. 

Innan år 2005 var det vanligt att webbplatser  levererade  information och användare 
tog del av vad webbplatsen  tillhandhöll utan  interaktion. Förändringar  tyder allt mer 
på  att många webbplatser  går  från  den monologisk  kommunikation  till  en  dialogisk 
kommunikation, de vill säga tar hänsyn till Web 2.0. Begreppet bygger på en del olika 
definitioner  och  tekniker  för  att  kunna  skapa  en  webbplats  som  kan  effektivisera 
interaktionen och samtidigt gynna den. Många mediesajter har bland annat  infört en 
tjänst  som  gör  så  deras  läsare  kan  ta  del  av  vad  bloggare har  skrivit om  en  aktuell 
nyhet. Fokus har flyttats från  informationsbäraren till själva  informationen och det är 
inte  bara  mediesajterna  som  tillhandahåller  information  utan  även  användarnas 
information hamnar i fokus. (O’Reilly, 2005) 

                                                       
1 Se definition under 1.4 

2 Se definition under 1.4 

3 Se definition under 1.4 
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Web 2.0:s tolkning förankrar sig även till en ökad distribution av information. Exempel 
på detta är när information sprids till flera olika platser på Internet genom RSS‐flöden. 
Dessa  flöden  bygger  på  att  länka  vidare  data  som  text,  bilder  och  videos  från  en 
webbplats  till en annan och på så sätt kunna visa utvald  information där den önskas 
förekomma  Langridge  (2005). Många mediesajter  har  börjat  använda  sig  av  denna 
teknik  för  att  öka  information  kring  en  nyhetsartikel  genom  externa 
indexeringstjänster  [1]. Med  hjälp  av  externa  indexeringstjänster  (sökmotorer)  kan 
mediesajter  visa  länkar  intill  sina  nyhetsartiklar  till  personliga  bloggar  som 
kommenterar  innehållet  [1].   Detta  för  att  få  in  läsarnas  åsikter  kring en nyhet och 
skapa en diskussion till ämnet. Förhoppningsvis leder detta till en ökad trovärdighet för 
informationen  menar  O’Reilly  (2005).  En  av  dessa  externa  indexeringstjänster 
tillhandahålls  av  företaget  Twingly  och  dem  kallar  just  sin  tjänst  för  ”Twingly”. Alla 
mediesajter i denna undersökning använder sig ut av Twingly.  

Begreppet Web 2.0 används således där användarna kan medverka till informationen, 
det kan exempelvis vara på en webbplats där användarna lägger upp information och 
inte dess ägare. Det är med andra ord användarna som står för informationen eller en 
del av den på en webbplats. På  så  sätt kan användarna dela med  sig av deras egna 
kunskaper  och  åsikter  till  andra. Mediesajter  som  tillhandahåller  nyheter  har  ofta 
presenterat dessa via en monologisk kommunikation  fram  till att begreppet Web 2.0 
blev känt. Men det blir allt vanligare på större mediesajter att de börjar utveckla sina 
webbplatser mer mot  en  dialogisk  kommunikation, där  användare  kan  kommentera 
och dela med sig av sina tankar till andra läsare angående en viss nyhet. 

Enligt Bradley  (2006)  som är professor  i  Informatik har ämnet  informatik på  senaste 
åren  minde  och  mindre  handlat  om  databehandling  och  mjukvaruutveckling.  Hon 
menar att  informatik har  fått en  annan betoning, begreppet behandlar mer om hur 
människan  använder  tekniken  och  hur  vi  påverkas  av  den.  Efter  våra  tre  år  på 
Informatikprogrammet  i Halmstad är vår egen definition av  Informatik densamma. Vi 
anser att ämnet handlar om ett samspel mellan människor, IT och samhälle och hur vi 
interagerar med IT i olika psykologiska aspekter. Vi bedömer även att det handlar om 
att förbättra  informationssystemdesign och användningen av  interaktiva  IT‐artefakter 
för  individer, organisationer och för samhället. Vår undersökning kommer att visa om 
nyheter och information på mediesajter kan få mer eller mindre trovärdigheten via en 
dialogisk kommunikation. Eftersom undersökning syftar till att framlägga underlag för 
om  mediesajters  informationssystemdesign  kan  bidrar  till  ökad  trovärdighet  av 
informationen som nyhetsartiklarna presenterar.  Vi tror att denna uppsatts skulle vara 
intressant  för  dem  som  tillhandahåller  en  mediesajt  och  som  använder  sig  av  en 
dialogiskkommunikation för att presentera nyheter eller för dem som har tänkt börja 
använda det.    
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1.2 Syfte  
Syftet med denna undersökning är att: 

• Undersöka  hur  bloggning  kan  komma  att  ändra  synen  kring  en  nyhets 
trovärdighet genom att nyheten kopplas samman med bloggar som behandlar 
samma ämnen.  

• Undersöka vad sekundärmottagare (läsare) anser om att mediesajter tillämpar 
en dialogisk kommunikation.  

1.3 Problemformulering  
Påverkar bloggning trovärdigheten på mediesajters artiklar utifrån läsarnas perspektiv?  

1.4 Definiering av begrepp  
• Dialogisk  kommunikation  –  I  denna  uppsats  avser  ordet  att  vara  en 

tvåvägskommunikation. 

• Monologisk  kommunikation  ‐  I  denna  uppsats  avser  ordet  att  vara  en 
envägskommunikation. 

• Mediesajt  –  I  denna  uppsats  avser  ordet mediesajt  att  vara  en  nyhetsportal 
som tillhandahåller svenska och internationella nyheter. 

1.5 Disposition  
Inledning 
Detta kapitel avser att ge en bakgrund av det valda ämnesområdet samt varför 
uppsatsen tar upp just detta ämne. Vidare presenteras problemformulering och syfte 
för undersökning.   

Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teorier kring kommunikation, bloggar, trovärdighet och 
förtroende samt så introduceras en helhetsbild av Web 2.0.  

Metod 
kapitlet beskriver hur vi gått tillväga för att kunna lösa undersöknings problem och 
syfte. 

Empiri 
I detta kapitel presenteras den empiri som framkommit vid intervjuer och 
användartester. 

Analys 
Här jämförs den insamlade empirin gentemot den teoretiska referensramen och 
presenteras i en sammanfattad form.  
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Diskussion/Slutsats 
Detta kapitel avser behandla våra egna tankar och funderingar kring undersökningen 
och så avslutas kapitlet med de slutsatser som undersökningen resulterat i.  
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel redogör för vad Web 1.0 och Web 2.0 är samt så beskrivs vilka skillnader 
som  existerar  dem  emellan  och  hur  bloggning  fungerar.  Därefter  följer  teori  om 
bloggning  i  samband  med  journalistik,  kommunikation  och  sist  så  presenteras 
information om hur trovärdighet/förtroende kan uppfattas. 

 

2.1 Web 2.0  som plattform 
Web  2.0  introducerades  som  ett  slangord  år  2005  under  en  konferens  mellan 
företagen  O`Reilly  och  MediaLive  International  då  de  diskuterade  hur  webbens 
utveckling börjar ta ny form. Uttrycket har sedan dess används  i många sammanhang 
för att beskriva en ny plattform som har börjat ta plats på webben. Begreppet används 
främst  för  att  beskriva  en  ny  generation  av  affärsmodeller, webbapplikationer  och 
tjänster  som  tillhandahålls  över  webben.  Avsikten  med  slangordet  var  att  visa  en 
skillnad  i  attityder  och  affärstänkande  som  skedde  efter  IT‐bubblan  år  2001.  Det 
handlar  därmed  inte  om  en  ny  uppdatering  av  någon  webbläsare  eller  av  ett 
programspråk utan främst om hur en webbplats tar hänsyn till nya idéer, attityder och 
affärsmodeller för att användarna ska stå i centrum.  (O’Reilly, 2005) 

Web 1.0 är ett begrepp som har dykt upp  i och med att begreppet Web 2.0 började 
spridas, Web 1.0 används för att ha något att jämföra Web 2.0 emot. Med andra ord är 
Web 1.0 det ”gamla” sättet att bygga webbplatser efter, det är viktigt att påpeka att 
det inte går att påstå att det ena begreppet skulle vara bättre än det andra. Det beror 
på vad det är för webbplats och vad den har för syfte. Begreppen har blivit så stora så 
att  det  finns  över  74 500 000  sökträffar  på  ”Web  2.0”  på Google,  och många  olika 
förklaringar  finns  om  vad  det  representerar.  Det  beskrivs  att  det  bör  inneha  olika 
tekniker, affärsmodeller, tjänster och attityder.  (O’Reilly, 2005) 

Web 2.0 bygger på andra värderingar och andra tekniker än Web 1.0, skillnaden är att 
Web  2.0  är  en  ny  generation  av  program,  tjänster  och  affärsmodeller  som  finns 
tillgänglig på webben. Det är användarnas värderingar  som har  störst betydelse och 
webbplatser blir bättre och bättre ju mer användarna medverkar. Detta eftersom det 
är användarna som står för en del av  informationen på webbplatsen. Web 1.0 bygger 
däremot mer på en monologisk kommunikation mellan webbplats och användare, där 
det oftast är webbplatsen som levererar informationen och användaren tar del av vad 
webbplatsen tillhandahåller utan interaktion. (O’Reilly, 2005) 
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Figur 1 – Web 2.0 vs Web 1.0 [1] 

 

En del av grundidéerna med Web 2.0 tjänster enligt O’Reilly (2005) är listade nedan för 
att ge en förståelse av ovanstående figur 1. 

• Ge användarna ett stort inflytande över innehållet och användarna ska ha stora 
möjligheter till interaktivitet och samarbete med webbplatsen.  

• Möjligheten till att samverka med andra användare ska finnas.   

• Användaren kan bidra med innehåll till webbplatsen. 

• Användaren kan se och följa upp sina tidigare bidrag och förändringar. 

• Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar på webbplatsen.  
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2.2 Kommunikation 
År 1948 myntade Harold Lasswell begreppet ”[v]em  säger vad  till vem genom vilken 
kanal  med  vilken  effekt?”  vilket  kom  att  bli  en  enkelriktad,  linjär 
kommunikationsmantra.  I  denna monologiska  kommunikationsform  har mottagaren 
en  passiv  roll.  Den  monologiska  kommunikationen  kom  i  skymundan  för  att  ge 
utrymme  för  den  dialogiska  kommunikationen.  (Falkheimer  &  Heide,  2003)  Den 
dialogiska  kommunikationens  synsätt används  för  att  stärka och utveckla  relationer. 
Windahl,  Signitzer  och Olsen  (1992)  hävdar  att  en  dialogisk  kommunikationsmodell 
förtydligar att information både sänds och tas emot. Feedback är ett hjälpmedel för att 
sändaren ska kunna anpassa  informationen efter mottagaren menar Fiske  (1990). En 
annan  viktig  aspekt  vid  en  dialogisk  kommunikation  hävdar Windahl  et  al.  (1995); 
Dozier, Grunig, Grunig  (1995) är att genom  feedback  får mottagaren en delaktighet  i 
kommunikationsprocessen.  Dock  så  fungerar  feedback  olika  i  en  dialogisk 
kommunikation.   
 
Ett  sätt  att  uppfatta  feedback  på  är  när  sändare  (mediesajten)  och  mottagare 
(Bloggaren) är olika starka, detta kallas  för en asymmetrisk dialogisk kommunikation. 
En  asymmetrisk  dialogisk  kommunikation  visar  hur  mediesajter  utformar  sin 
information  gentemot  sina  mottagare.  Vid  denna  kommunikation  påverkas  inte 
mediesajterna trovärdighet av den feedback som lämnas av mottagarna eftersom den 
är starkare. (Dozier et al., 1995) Är mottagaren och sändaren lika starka visar det på en 
symmetrisk  dialogisk  kommunikation.  (Windahl  et  al.  1992)  Till  skillnad  från  den 
asymmetriska dialogiska kommunikationen har den symmetriska mycket starkare stöd 
i  kommunikationen. Vid denna kommunikation  sker ett byte av erfarenheter mellan 
mediesajter och dess mottagare. Vid en  symmetrisk dialogisk kommunikation är det 
viktigt  att  båda  parter  ligger  i  balans,  vilket  reflekterar  hur  både mediesajter  och 
bloggare kommer närmare varandra. (Windahl et al. 1992)  
 
För att ett Win‐Win förhållande ska kunna uppstå bör en symmetrisk kommunikation 
eftersträvas,  då  det  är  i  denna  kommunikation  som mediesajt  och  blogg  ger  något 
utbyte till varandra.  I den asymmetriska kommunikationen är det antingen mediesajt 
eller blogg som är stark men det sker  inget win‐win utan  istället uppkommer fler och 
fler åsikter utan att generera  till någon  trovärdighets  förändring. Dozier et al,  (1995) 
hävdar  vikten  av  sträva  efter  att  förflytta  den  asymmetriska  dialogiska 
kommunikationen  närmare  en  symmetrisk  dialogisk  kommunikation  för  att  komma 
närmare ett Win‐Win förhållande.  
 
Många mediesajter har strävat efter att gå från en monologisk kommunikation mot en 
dialogisk  kommunikation,  utgångspunkten  har  alltid  varit  att  avsändaren  sänder  ett 
meddelande till mottagaren vilket speglar den gamla monologiska kommunikationen. 
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Denna monologiska kommunikation är Web 1.0. Den dialogiska kommunikationen är 
vad Web  2.0  eftersträvar,  vilket  kan  göra  att mottagaren  av  informationen  i  nästa 
stund kan bli sändare. Detta resulterar  i att de som tar del av denna  information blir 
istället sekundärmottagare. (Larsson, 2001) 
Skillnaderna  mellan  bloggens  kommunikationspåverkan  gentemot  de  traditionella 
medierna  är  att  de  traditionella  medierna  tappar  förtroende  hos  sina  mottagare 
medan  bloggare  får mer  förtroende.  Detta  beror  på  att  de  traditionella medierna 
oftast vinklar sin kommunikation för sin egen vinning, detta är något som bloggare inte 
tillämpar eftersom deras misstag oftast är tydliga. Troligtvis är det detta som påverkar 
deras kommunikation med andra mottagare  till  tappat  förtroende.  (Kline & Burstein, 
2005)  

Bloggare är även mer  transparanta, de delar med sig  information med andra genom 
RSS‐flöden. Att bloggare är med  i den dialogiska kommunikationen och delar med sig 
och påverkar  information  kan  stå  en mediesajt dyrt.  Information  kan  försämras om 
bloggen håller dålig kvalité och det kan  leda till rättsliga problem. Bloggar som håller 
högre informationsvärde kan stärka standarden av en nyhet och på det sättet skapa ett 
bra förtroende till mediesajter. Det bör finnas vissa riktlinjer för hur bloggare utformar 
sin  information  för  inte  försämrade  förtroenden  hos mediesajter menar  Boudreau 
(2006). (Boudreau, 2006) 

2.3 Blogg 
McFredries  (2006)  menar  att  bloggning  kan  nämnas  som  en  social  mjukvara  där 
användare  kan  publicera  information  på  Webben  för  en  intelligent  samverkan. 
Bloggning bygger även på deltagande och inte på publiceringen menar O´Reilly (2005). 
Erol och Hull  (2005) menar att bloggning är en dialogisk kommunikation, där  läsarna 
kan  kommentera  innehåll,  vilket  skapar  en  kommunikation  där  både  sändare  och 
mottagare blir involverade.  

En  blogg  reflekterar  skriftställarens  intressen,  tankar  och  åsikter.  Det  som 
kännetecknar  en  blogg  är  att  nytt  material  hela  tiden  läggs  till  och  sorteras  i 
kronologisk ordning. Finns många olika sorters bloggar, bland annat finns det bloggar 
som används som nyhetssidor, bokrecensioner och som elektroniska dagböcker.  Idén 
med bloggning är att materialet erhålls på Webben så andra användare kan söka och 
få tillgång till informationen. Direkt när något är publiceras på en blogg uppdateras det 
på  Internet och syns via sökningar på olika sökmotorer, vilket gör att bloggning är en 
stark kommunikationskanal. (Bhatt, 2005) 
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2.4 RSSFlöden 
Real Simple Syndication  (RSS)  introducerades 1997 av Netscape. RSS består av XML‐
baserat  innehåll  som kallas  för  feeds eller  flöden. Feeds eller  flöden är  text och kan 
vara kortare nyheter eller rubriker från andra webbplatser, eller bloggar. RSS‐flöden är 
en teknik där användare kan komma åt och  läsa  information på ett smidigt sätt utan 
att behöva besöka webbplatsen där  information  finns. När en blogg uppdateras eller 
får  nytt material  så meddelar webbserver  som  bloggen  ligger  på  att materialet  har 
uppdaterats. Meddelandet skickas då direkt till den webbsida som flödet är kopplat till.  
En  blogg  kan  ha  många  utgående  RSS‐flöden  och  kan  ge  signal  till  flera  olika 
webbplatser om att bloggen uppdateras eller får nytt material. (Langridge, 2005) 

Ett  exempel  på  hur  RSS‐flöden  fungerar  är  genom  tjänsten  Twingly  som  är  en 

webbapplikation  och  nättjänst  som  kopplar  samman  bloggar  med  bland  annat 

mediesajters artiklar. Systemet fungerar på följande sätt, någon person skriver om ett 

ämne  i  sin blogg vidare  länkas detta blogginlägg  till en mediesajt  som har en artikel 

angående  samma ämne. När en person  läser en nyhet på exempelvis www.dn.se  så 

visas länkar till olika bloggar som behandlar samma ämne. Vilket resulterar i en större 

interaktion mellan bloggare, mediesajters och deras läsare. [1] 

 

 

Figur 3 – Översikt över Twingly, [1] 

 

2.5 Blogg och journalistik 
Bloggning är en ny  form av  amatörjournalistik där bloggare agerar  som  journalister. 
Det  finns en artikel som heter ”blogging as a  form  journalism; Weblogs offer a vital, 
creative outlet  for alternative voices”  skriven av Lasica  (2002), där han  intervjuar  tre 
olika aktörer inom journalistiken för att ta reda på vad de anser om amatörjournalistik. 
De  tre  intervjuade  personerna  var  Paul  Andrews,  Deborah  Branscum  och  Glen 
Fleishman. Det  råder  dock  oenigheter  kring  dessa  tre  personer,  Paul  ser  potential  i 
bloggar och att det kommer öka trovärdigheten samtidigt som de etablerade medierna 
kommer förlora trovärdighet. Till skillnad från Paul menar Deborah att fenomenet inte 
är  någon  ny  form  av  journalistik  utan  hon  hävdar  att  det  istället  går  ut  på  att 
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tillfredsställa  sig  själv.  Fleishman har  samma  värderingar  som Paul eftersom  att han 
anser  sig  se  potential  i  bloggar.  Lascia  (2002)  menar  att  bloggning  har  blivit  ett 
publiceringsmedium för icke‐journalister. 

2.6 Trovärdighet och förtroende 
Trovärdighet är en given omständighet  för att skapa ett  förtroende. Delar som är av 
vikt  för  att  skapa  en  trovärdig  kommunikation  är  bland  annat  öppenhet, 
kommunikationsförmåga,  kunskap,  karaktär  och  tillförlitlighet.  Kommunikationen  får 
inte  vara  för  inskränkt utan måste  vara öppen  för  att  inte  äventyra  trovärdigheten. 
Information  som presenteras  för en mottagare måste vara  relevant och  förstålig  för 
målgruppen. För att uppnå trovärdighet gäller det att vara mycket kunnig och  inneha 
en  stark  karaktär. Det  vill  säga att gå  sin egen  väg och  inte  låta  sig  styras av någon 
annan.  En  annan  vikigt  aspsekt  är  att  tillförlitligheten  påverkar  trovärdigheten  och 
tvärtom. (Hedquist, 2002)  

Begreppet  förtroende  beskrivs  av  Luhmann  (2005)  –  som  är  professor  i  fysik  –  på 
följande  sätt:  ”[F]örtroende  är  den  generaliserade  förväntningen  att  vad  den  andre 
kommer  att  hantera  sin  frihet  (sina  handlingsmöjligheter)  i  enlighet  med  den 
personlighet han presenterat som sin och gjort socialt synlig.”  

Hedquist (2002) beskriver att förtroende uppstår när två parter kommunicerar, det är 
mottagaren  som  avgör  om  förtroende  finns  gentemot  sändaren.  Hedquist  (2002) 
beskriver även hur  förtroende uppnås på bästa  sätt och ger  flera  tips på hur, nedan 
finns det punkter som beskriver en del av dem. 

• Enkelhet och öppenhet. Framtoningen i kommunikationen bör vara skriven på 
ett dialogiskt sätt och vara öppen för alla och den som vill få ut ett budskap bör 
även vara lyhörd mot läsarna. Hedquist (2002) menar även att språket ska vara 
lätt och begripligt för att uppnå trovärdighet. 

• Vetskapen. För att uppnå förtroende så är det viktigt att det som skrivs är sant 
och att källor finns. Det är inte bra att uttala sig om att kunna och veta mycket 
eftersom det kan låta skrytsamt och minskar trovärdigheten, det är alltid bättre 
att låta andra antyda på sådant. Det är även att viktigt att kunna kontrollera så 
skribentens yttranden stämmer överens med tidigare utlåtanden.  

• Godhet. Hedquist (2002) menar att det är vikigt att skribenten  inte skriver för 
sin egen vinning för det skapar inte förtroende hos läsarna.  

• Igenkännande. Kan skribenten skapa en relation med  läsaren så ökar chansen 
för  högre  trovärdighet.  Exempelvis  då  skribenten  skriver  så  läsaren  känner 
samma sak i en fråga eller då läsaren känner igen informationen. 
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Hedqvist  (2002)  och  Luhmann  (2005)  beskriver  hur  trovärdighet  kan  uppnås,  vidare 
beskriver  Fogg  och  Tsheng  (1999)  olika  metoder  för  trovärdighetsutvärdering.  
För  att  avgöra om något  kan  anses  som  trovärdigt  av publika personer  så  finns det 
enligt Fogg och Tsheng (1999) tre olika metoder.  

Dessa tre olika alternativ är binär, spektral och tröskelutvärdering, och valet av metod 
beror på situation. Den binära utvärderingen beskriver att antingen är något trovärdigt 
eller inte. Binärutvärdering nyttjas ofta av den som varken har intresse, tid eller någon 
annan källa att jämföra med. Vid den spektrala utvärderingen finns det dock inget rätt 
eller fel utan  istället är det ett otydligt begrepp, där trovärdighet  inte går att avgöra. 
Den spektrala utvärderingen används när det finns stort intresse, möjligheter att både 
bearbeta  och  när  det  går  att  jämföra  informationen  gentemot  andra  källor.  Den 
sistnämnda metoden är en  tröskelutvärdering  som används om det  finns en mindre 
grad  av  intresse,  tid  och  vetskap  om  möjligheter  att  jämföra  med  andra  källor. 
Tröskelutvärdering delar  in trovärdigheten från en övre och under tröskel. Den undre 
tröskeln  representerar  låg  trovärdighet  medans  den  övre  ger  hög  trovärdighet. 
Emellan  dessa  trösklar  presenteras  även  en  relativt  trovärdig  information.  (Fogg  & 
Tsheng, 1999) 
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3. Metod 
I  metod  kapitlet  beskrivs  undersökningens  tillvägagångssätt.  Här  redovisas  även 
motivering  för  val  av  forskningsansats  och  urvalet  av  intervjupersonerna.  Vidare 
beskriver  kapitlet  hur  litteratursökningen  och  den  emiriska  undersökningen  gått  till 
väga.

 

3.1  Tillvägagångssätt 
För att kunna identifiera huruvida nyhetsläsare på webben uppfattar om en artikel får 
mer eller mindre trovärdighet, genom att bloggare påverkar information så började vi 
med att göra en litteraturstudie kring de ämnena som finns i teorikapitlet. Efter att vi 
hade  studerat de  olika  teorierna  gjorde  vi  en  kvalitativ  undersökning, där  vi  genom 
användartester och personliga intervjuer försökt att återkoppla till teorierna för att få 
svar på vårt problem.  

3.2  Forskningsansats 
För att ta reda på hur bloggning påverkar trovärdigheten på en mediesajts artikel har vi 
valt att utgå efter en kvalitativansats, eftersom alla individers svar kan skilja sig anser vi 
att  denna  ansats  passar  undersökningen  bra,  då  den  utgår  från  att  sätta 
intervjupersonens verklighetsbild  i  centrum  (Denscombe, 2006). Kvalé  (1997) hävdar 
att  den  kvalitativa  undersökningen  är  att  föredra  vid  undersökningar  som  kräver 
flexibilitet och även är av en öppen karaktär. Vi valde även den kvalitativa ansatsen 
därför  att  enligt  Holme  och  Solvang  (1997)  ger  det  undersökningssituationen  ett 
vardagligt  förhållande och  fortgår som ett vanligt samtal. Detta var något vi strävade 
efter för att  intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och  lugna, vilket vi anser är 
viktigt  för  att  få  ut  så  mycket  som  möjligt  av  intervjupersonerna.  Eftersom  den 
kvalitativa metoden enligt Holme och Solvang (1997) är mer öppen för ny information 
anser vi att den passar till denna undersökning. Under intervjuerna har vi tillsammans 
med intervjupersonerna kunnat vidareutveckla frågor och vi har fört diskussioner som 
har generat mycket information för undersökningen.  

Vi  har  även  valt  att  använda  den  kvantitativa  undersökningsmetoden  under 
analyskapitlet.  Enligt  Patel  och  Davidson  (1994)  kan  den  kvantitativa  ansatsen 
underlätta  vid  sammanställnig  av  information.  Vi  valde  att  använda  denna  ansats  i 
analysen för att förenkla vid små beräkningar. Vi har använt oss av siffror och ”mer än 
hälften”  i analysen, då vi anser detta ger en bättre  förståelse  för undersökningen. Vi 
tror också att det ökar trovärdigheten genom att använda sig av den. 
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3.3 Datainsamling  
Vi började med att studera teorier  inom ämnena som presenteras i teorikapitlet. Den 
teoretiska  informationen  har  insamlats  från  bland  annat  artiklar,  litteratur  och  från 
tidigare forskning. Till hjälp för att hitta relevant information har sökningar genomförts 
på bland annat sökmotorn Hulda. Databaser som använts är IEEE, ACM, Scholar Google 
och ABI/Inform. För att få så bra validitet som möjligt har vi granskat tidigare forskning 
och använt oss av egna primärkällor, det vill säga användartester och intervjuer. För att 
hitta  den  teoretiska  informationen  har  sökord  som  informatik, Web  2.0,  bloggning, 
RSS,  förtroende,  trovärdighet,  kommunikation,  information  samt  dess  engelska 
motsvarigheter använts. 

3.3.1 Primärdata 
Primärdata är sådan  information som  inte varit  införskaffad eller publicerad  tidigare. 
Det  kan  vara  bland  annat  information  som  införskaffats  genom  intervjuer, 
observationer  och  enkätundersökningar.  Insamlandet  av  den  primära 
informationskällan är skräddarsydd för en specifik problemställning. (Jacobsen, 2002) 

Vi har valt att utföra användartester med kompletterande  intervjufrågor. Primärdata 
har  samlats  in genom  att  intervjupersonerna har  fått  instruktioner om  vad  som bör 
genomföras. Efter detta har personliga intervjuer genomförts.  Personliga intervjuer är 
något som  Jacobsen  (2002)  rekommenderar  för att  få ut så mycket  information som 
möjligt  från  intervjupersonerna.  Intervjuerna  har  varit  både  öppna  och  delvis 
strukturerade, Jacobsen (2002) hävdar att vanligtvis är den öppna intervjun till viss del 
även strukturerad, till exempel att en lista med ämnen följs under intervjun.  

För att få så bra diskussioner som möjligt har vi använt oss av en semistrukturerad in‐
tervjuteknik, för att kunna vidareutveckla  intervjufrågorna vid behov. En semistruktu‐
rerad  intervjuteknik  används  för  att  lämna  plats  för  intervjupersonerna  att  själva 
kunna berätta och diskutera sina erfarenheter (May, 2001). 

3.3.2 Sekundärdata 
Till  skillnad  från  primärdata  är  sekundärdata  information  som  varit  publicerad  och 
distribuerats på olika sätt och i olika former. Denna sorts data baseras på upplysningar 
som är  insamlade  av andra  forskare.  Informationen är oftast  insamlad  för ett  annat 
ändamål, det vill säga något helt annat än vad forskaren själv vill belysa. Sekundärdata 
kan  vara  både  kvalitativ‐  och  kvantitativdata  som  kan  bestå  av  artiklar,  litteraturer, 
texter och tidigare forskning. (Jacobsen, 2002) 

Web 2.0 är ett relativt nytt begrepp och det har därför varit svårt att  finna  litteratur 
inom ämnet, därför har sekundärdata mestadels insamlats från texter och artiklar. Viss 
sekundärdata har dock  samlats  in genom artiklar  som behandlar bloggning och RSS‐
flöden.  Sekundärdata  om Web  2.0  kommer  till  stor  del  ifrån  Tim  O´Reilly  som  är 
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upphovsman av begreppet. Metodkapitlet  innehåller dock en hel del  sekundärdata  i 
form av  litteratur. Eftersom den  sekundärdata vi använt oss av  inte är  insamlade av 
forskaren själv har vi fått sålla ut och studera vilka delar som är tillförlitliga för att inte 
få felaktig information.  

3.4 Val av intervjupersoner 
Vi  valde  att  arbeta med  sex  stycken personer  som  alla  läser bloggar och  artiklar på 
webben. Vi ansåg att det var viktigt för undersökningen att det fanns ett intresse från 
intervjupersonerna.  Enligt  Kvalé  (1997)  är  det  viktigt  att  intervjupersonerna  har 
intresse och tillgänglighet, detta för att få ut så bra data som möjligt. Därför har vi valt 
intervjupersoner som vi har en relation till och som har ett  intresse för bloggning och 
nyheter  på  webben.  För  att  få  både  oss  och  intervjupersonerna  så  bekväma  som 
möjligt har vi noga valt ut intervjupersoner som vi kan utveckla en avslappnad och lugn 
relation  med,  detta  är  något  som  Bryman  (2002)  förespråkar.  När  vi  valde  ut 
intervjupersonerna  så  tog  vi hänsyn  till Denscombe  (2000)  subjektiva urval, där han 
menar att det är viktigt att intervjupersonerna väljs ut efter ett visst syfte. Med andra 
ord att välja ut personer som vi anser kommer  leverera bra data för undersökningen. 
Hade vi istället inriktat oss på till exempelvis yrke eller ålder istället för intresse tror vi 
inte det hade varit lika intressant för vår frågeställning. Av de sex intervjupersoner som 
deltog i undersökningen är tre män och tre kvinnor men detta är inget som vi anser har 
någon betydelse för undersökningen. 

3.5 Användartest    
Först har intervjupersonerna fått läsa ett urval av artiklar och därefter fått ta del av två 
stycken bloggar per artikel  som behandlar ämnet och är  länkade via Twingly. Vi har 
bara  presenterat  vad  de  skulle  utföra  och  inte  på  något  sätt  observerat 
intervjupersonerna, eftersom vi ansåg att detta inte skulle påverka undersökningen. Vi 
har  valt  att  bygga  användartesterna  på  detta  sätt  för  att  användarna  själva  ska  få 
reflektera  vad  de  anser  om  kommunikationen  och  trovärdigheten.  Efter  att 
intervjupersonerna hade genomfört testerna fortsätta en intervju om hur de upplevde 
den  information de  fått  ta del av. Vid  intervjuerna kom en artikel och de  tillhörande 
bloggarna att diskuteras åt gången. Därför har de frågor som återfinns i intervjuguiden 
ställts  vid  alla  tre  artiklarna.  Kvale  (1997) menar  att  uppföljande  intervjufrågor  vid 
användartester är att föredra. Användartesterna har till största del varit till för att ge 
intervjupersonerna  en  inblick  i  hur  tjänsten  fungerar  för  att  sedan  kunna  diskutera 
kring ämnet. Vi valde att lägga upp det så för att vara säkra på att alla intervjupersoner 
förstod  hur  undersökning  skulle  gå  till. Men  även  för  att  ge  dem  känslor  och  egna 
tankar för att de skulle bli insatta inför diskussionsfrågorna.  

För att få svar på vårt problem har vi val att använda oss av tre artiklar som återfinns 
på Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och på Dagens Nyheter  (se bilagor). Att det blev 
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just dessa artiklar var  för att de var aktuella och de  innehöll rätt mängd text och var 
språkligt bra utformade. Kvale  (1997) menar att användartester är en utvärdering av 
uppgifter  som  presenteras  för  intervjupersonerna. Vi  valde  att  använda  artiklar  och 
bloggar  som  inte  innehöll  allt  för  mycket  text,  eftersom  detta  kan  få 
intervjupersonerna  att  tappa  koncentrationen  och  intresset.  Istället  valde  vi  artiklar 
och bloggar med enkla texter som inte var för långa, och som var aktuella. Vi valde att 
använde oss  av  aktuellt material eftersom  vi  trodde  att det  skulle bli  enklare  att  få 
igång  diskussioner  och  att  det  förhoppningsvis  skapade  ett  intresse  hos 
intervjupersonerna. Artikeln som presenteras på Sydsvenskan behandlar hur Européer 
som reser till USA måste upplysa amerikanska myndigheter om sin mentala och fysiska 
hälsa. Artikeln  som återfinns på Dagens Nyheter  tar upp den  lilla  flickan  Lin Miaoke 
som  sjöng  på  de  olympiska  spelens  öppningsceremoni  i  Beijing  2008.  Den  tredje 
artikeln  som  finns  på  Svenska  Dagbladet  handlar  om  hur  allmänheten  inte  litar  på 
myndigheterna. Dessa tre artiklar är aktuella vid denna undersökning. Vi har även valt 
artiklar efter hur mycket  information som presenteras på bloggarna, detta för att det 
ska  finnas  något  att  diskutera  under  intervjuerna.  Det  är  även  något  som  Bryman 
(1997) hävdar eftersom han menar att användartester bör vara utformade  så enkelt 
som möjligt. Vi valde slupmässigt ut bloggarna som var kopplade till artiklarna för att 
inte på något sätt styra undersökningen. 

3.6 Intervjuguide  
Vid uppbyggnaden av  intervjuguiden har vi utgått  från  teorier kring kommunikation, 
trovärdighet/förtroende, blogg  och  journalistik  och  från RSS‐flöden. De  flesta  frågor 
som  ställts  till  intervjupersonerna  har  varit  öppna  frågor  för  att  komma  ifrån 
strukturerade och ledande svar. Vi ville kunna vidareutveckla frågorna under intervjun 
och vi ville även kunna  föra  in  i diskussioner. Detta  rekommenderar Kvale  (1997)  för 
kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden är utformad så intervjupersonerna kan återkoppla 
till användartestet vilket Eriksson och Wiedersheim‐Paul (2006) anser är viktigt. Detta 
resulterade i att intervjuguiden inte blev för strukturerad utan istället mycket flexibel, 
vilket gjorde att vi kunde ändra vinkel beroende på hur intervjupersonerna svarade. Vi 
valde att lämna plats för följdfrågor och vi lät även intervjupersonerna få ta den tid de 
behövde  för  att  svara  på  frågorna. Vi  valde  detta  upplägg  för  att  inte  gå miste  om 
viktiga  synpunkter  och  tankar  kring  frågorna.  Detta  hävdar  Kvale  (1997)  är mycket 
viktigt vid öppna semistrukturerade intervjuer. En viktig del vid utformandet var att vi 
testade  intervjufrågorna på varandra  för att  få reda på om de kunde  följas upp med 
diskussioner  eller  följdfrågor.  Detta  resulterade  i  att  vi  var  väl  förberedd  vid  själva 
intervjutillfället.  

Den första frågan som vi kom att starta varje intervju med var huruvida de såg en klar 
koppling mellan  artikel  och  bloggar.  Vi  valde  att  starta med  denna  för  att  se  om 
intervjupersonerna såg ett samband mellan artikel och bloggar och kunde koppla dessa 
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till  varandra.  Vidare  fortsattes  intervjuerna med  frågor  om  kommunikation,  där  vi 
försökte  få  fram  deras  syn  på  den  dialogiska  och  monologiska  kommunikationen. 
Slutligen  ställdes  frågor  angående  förtroende  för  att  ta  reda på  intervjupersonernas 
syn  på  hur  trovärdighet  skiljer  sig mellan  blogg  och  artikel  och  vilka  faktorer  som 
påverkar  detta.  Det  vill  säga  om  det  är  viktigt  hur  informationen  på  en  blogg 
presenteras och om det påverkar trovärdigheten. Bör det finnas riktlinjer och varför? 
Dessa diskussionsfrågor anser vi ska kunna ge svar på vår frågeställning. 

3.7 Genomförandet av intervjuer 
Eftersom  intervjufrågorna  är  semistrukturerade  är  det  svårt  att  föra  anteckningar 
under  själva  intervjun.  Detta  löste  vi  genom  att  vi  informerade  intervjupersonerna 
innan om de godkände att vi spelade in intervjuerna. Genom att spela in intervjuerna 
kunde vi gå  tillbaka och  lyssna på det vi missade att anteckna och på det  sättet går 
information  inte  förlorad. Genom  att  spela  in  intervjuerna  kunde  vi  även  vara mer 
delaktiga  i diskussionerna med  intervjupersonerna eftersom vi  inte behövde fokusera 
allt för mycket på att anteckna ner svaren. Detta hävdar Eriksson & Wiedersheim‐Paul 
(2006)  är  viktigt  för  att  intervjun  bör  bli  så  bra  som möjligt.  Intervjuerna  varierade 
mellan 30‐60 minuter per  intervju. Enligt Kvale (1997) är tonläget viktigt, med detta  i 
bakhuvudet  utförde  vi  intervjuerna med  entusiasm  och  vi  talade  på  en  nivå  så  de 
förstod att vi verkligen brann för detta. Detta ansåg vi skulle göra  intervjupersonerna 
mer  engagerade  och  att  dem  skulle  fördjupa  sig  i  diskussionen.  Innan  intervjuerna 
informerade vi intervjupersonerna vad materialet skulle användas till. 

3.8 Transkribering av intervjuer 
När vi skulle använda materialet vi samlat in genom våra intervjuer med intervjuperso‐
nerna fick vi lov att göra en transkribering. Enligt Limbach (2006) översätter och gestal‐
tar en transkribering det talande språket till en skriftlig form. Eftersom våra intervjuer 
bestod av mycket inspelat material som skiljer sig från skriftlig form fick vi lov att vara 
mycket noga vid transkriberingen. Vid transkriberingen har vi sammanställt materialet 
tillsammans, för att sedan presentera det för våra intervjupersoner. Detta gjorde vi för 
att de skulle få godkänna att materialet sammanställts korrekt. 

3.9 Trovärdighet 
Vid  utvärdering  av  en  undersökning  bör  de  problem  som  uppstått  vid  insamling  av 
information  kontrolleras, hur  trovärdig  är den  information  vi  tagit del  av  (Jacobsen, 
2002). May  (2001) påvisar att  validitet används  för att  se över om en undersökning 
verkligen visar det som den är menad att göra. Detta hävdar vi att denna undersökning 
gör  eftersom  vi  har  granskat  våra  källor,  val  och  teorier  kritiskt.  Vi  hävdar  att 
undersökningen  håller  hög  trovärdighet  då  valet  av  artiklar  och  bloggar  visade  sig 
uppskattas av  intervjupersonerna, det  vill  säga  att  artiklarna och bloggarna  skapade 
både ett intresse och nyfikenhet.  
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Vidare har intervjuguiden utformats efter syfte och problemformulering. Där frågorna 
är väl förankrade till de teorier som undersökningen bygger på. Att frågorna inte är allt 
för  ledande utan mer öppna diskussionsfrågor anser vi ökar trovärdigheten, eftersom 
intervjupersonerna kan dela med sig mer av sina tankar och åsikter. En annan viktig del 
för  trovärdigheten  anser  vi  vara  den  avslappnande  relationen  mellan  oss  och 
intervjupersonerna. Vi har även varit försiktiga vid transkriberingen då vi känner till att 
det kan vara svårt att få det talande språket till skriftlig form. Därför har vi varit noga 
med  att  återkoppla  svaren  gentemot  teorierna  för  att  få  ut  så  mycket  relevant 
information som möjligt av intervjupersonerna. Att vi under transkriberingen noga gått 
igenom svaren från intervjuerna hävdar vi har ökat trovärdigheten. 
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4. Empiri 
Här  redovisas  resultatet av den empiriska undersökningen. Sex stycken  intervjuperso‐
ner presenteras och därefter  redogörs deras uppfattningar om bloggar kan ändra en 
nyhetsartikels trovärdighet. 

 

4.1 Intervju 1: Fredrik 
Fredrik är 34 år, bor  i Halmstad och arbetar  som distriktssköterska. Han brukar  läsa 
nyheter på webben  ett par  gånger  i  veckan och  läser ofta bloggar  som handlar om 
livsstil  och  politik.  När  Fredrik  läser  nyheter  på  webben  brukar  han  även  läsa  de 
bloggar som är kopplade till nyheterna eftersom han är intresserad av andras åsikter. 

Koppling 
Eftersom Fredrik är en van blogg‐ och nyhetsläsare visste han att blogglänkarna  intill 
artiklarna var kopplade  till bloggar som behandlade  samma ämnen. Han  tyckte dock 
inte att bloggarna var skrivna utefter artiklarna. 

Kommunikation 
Fredrik säger att bloggning är en bra kommunikationskanal och han anser att det är ett 
bra sätt för allmänheten att visa vad de anser och känner kring vissa frågor. Han tror 
att bloggare kan påverka en nyhetsartikels information eftersom bloggare ofta skriver 
med känslor, åsikter och med egen fakta.  

”Ett  personligt  skrivande  kan  få  läsare  att  ändra  åsikter  och  detta  kan  påverka 
läsarnas sätt att tolka information än tidigare”  

Han  säger  att  bloggen  kan  ge  läsaren  en  bättre  förståelse  och  helhet  över  vad 
nyhetsartikeln  handlar  om.  Fredrik  ser  positivt  på  att  tillhandahålla  nyheter  via  en 
dialogisk kommunikation eftersom han menar att det ger en rikare bild kring nyheter 
om  andra delar med  sig  av  information. Att  få  reda på  vad  andra  anser och  tänker 
angående ett visst ämne kan vara lika intressant som själva nyheten säger han. Fredrik 
säger att det är viktigt att andra får komma till tals då många nyheter idag är vinklade 
åt ett speciellt håll. Men det beror på vad det är  för typ av nyhet säger han. Överlag 
säger Fredrik att det är vikigt att få reda på vad andra anser för att få igång egna tankar 
kring  nyheter.  En  blogg  kan  ge  en  annan  bild  av  artikeln  och  i  vissa  fall  gå mot  en 
symmetrisk dialogisk kommunikation. 

”Det  är  vikigt  att  ha  en  dialogisk  kommunikation  för  att  öka  förtroendet  för 
informationen  som  står  i  artikeln,  eftersom  andra  får  chans  att  kritisera 
materialet.” 
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Förtroende 
Fredrik säger att han  tror på att bloggen kan komma att påverka en artikel  till att  få 
mindre eller med trovärdighet. 

”Det som avgör om bloggen kan påverka en artikel eller inte beror på vad som står 
i  bloggen. Mängdens  innehåll  har  också  betydelse, mer  information  ger  ju mer 
trovärdighet. Men även  lite  information  i artikeln och mer  i bloggen skulle kunna 
göra så att jag får mer förtroende till bloggen än artikeln.” 

Överlag så upplever Fredrik bloggens trovärdighet på ett bra sätt och han säger att han 
har förståelse för om bloggarna skriver helt fritt. Han sa även att han märkte att vissa 
bloggare gav egna resonemang och beskrev tankar kring vad nyheten innebar för dem 
själv. Detta kunde höja trovärdigheten menade han om de angavs att de var berörda 
av frågan.  

Fredrik sa att han säger att bloggare ska få skriva vad de vill i sina bloggar och att det 
inte bör finnas några riktlinjer för hur bloggare får skriva och inte. Han sa även att han 
anser att allmänheten bör ha  förståelse  för att bloggare  inte har samma ansvar som 
mediesajter när det  gäller  att utforma  sin  information. Vidare  säger  Fredrik  att han 
ändå  tror  att  bloggar  kan  få  större  förtroende  än  artiklar  fast  de  inte  har  samma 
ansvar. 

4.1 Intervju 2: Emil 
Emil  är  en  nyutexaminerad  25  åring  som  arbetar  som  konsult  i Malmö.  Han  läser 
dagligen nyhetsartiklar på webben och har på senare tid även börjat läsa bloggar som 
länkats till artiklar. Emil är ofta mycket kritisk till media och för ofta diskussioner med 
sina vänner gällande sådant som har uppmärksammats i media. 

Koppling 
Emil ser en klar koppling mellan artiklarna och bloggarna. Vidare säger han att det var 
enkelt att komma åt bloggarna som var  länkade från artiklarna. Han konstaterar dock 
att vissa av bloggarna har en tendens att frångå ämnet. 

”Det  finns klara paralleller mellan artiklarna och bloggarna, men  ibland  så  finns 
det tendenser att bloggarna frångår ämnet mycket”. 

Kommunikation  
Emil är mycket positiv till bloggen som kommunikationsmedel. Han säger att det är bra 
för samhället om allmänheten  får komma  till  tals och poängterar även att det är ett 
fritt val om  läsaren vill  läsa bloggarna eller  inte. På frågan om vad Emil anser om den 
dialogiska kommunikationen säger Emil att han ser många fördelar med denna sortens 
kommunikation.  
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”Läsarna får chans att påverka varandra genom att sprida sina tankar och åsikter 
för en nyhet, ju mer information som finns att tillgå ju enklare blir det att dra egna 
slutsatser”.  

Emil poängterar att det  finns många människor som har bra åsikter och  tankar kring 
saker och ting, men aldrig kommer till tals. Information i dagens samhälle är för strikt 
och vinklad. Därför anser han att det är viktigt att kunna ta del av andras uppfattningar 
för att om möjligt få en bredare syn av en nyhet. Emil utvecklar sitt resonemang kring 
detta  och  hävdar  att  det bör  finnas  ännu mera  kopplingar mellan bloggvärlden och 
mediesajter  än  vad  som  finns  idag.  Han  säger  att  idag  ser  han  att  den  dialogiska 
kommunikationen går mot det symmetriska hållet. 

”Den dialogiska kommunikationen är ett bra steg  i rätt riktning på webben, dock 
så vill jag se mera av det i framtiden”.  

Förtroende  
Emil menar att trovärdigheten skiljer sig mellan artiklarna och bloggarna. Han hävdar 
att det som skrivs på bloggarna är ofta värdefull information. 

”I ung ålder ansåg jag alltid att nyhetsartiklar vara trovärdiga för man trodde alltid 
att  journalister alltid skrev fakta men på senare tid kritiserar  jag ofta artiklar och 
nyheter och läser gärna bloggar som behandlar liknande ämnen.”  

Emil  säger även att det absolut  inte bör  förekomma några  riktlinjer  för vad  som  får 
skrivas på en blogg. Han förklarar att han får  intrycket av att nyhetsartiklar är skrivna 
opersonliga medans  bloggarna  är mer  personliga.  Emil  säger  att  bloggarna  i  denna 
undersökning  var  förtroendeingivande  och  han  säger  han  att  han  fått många  egna 
funderingar kring nyheterna, vilket han inte fick av att bara läsa artiklarna hävdar han. 

Vidare  säger  Emil  att  bloggen måste  vara  seriöst  skriven  annars  känner  han  inget 
förtroende till den.  Han förklarar också att det är viktigt att informationen håller sig till 
ämnet.  

4.2 Intervju 3: Jonas 
Jonas är 32 år och är från Göteborg och han kommer ofta  i kontakt med mediesajter 
på sitt arbete, eftersom hans arbete går ut på att övervaka robotar så har han mycket 
tid till att läsa artiklar och bloggar på webben. Han ägnar ett par timmar i veckan åt att 
läsa  artiklar  och  bloggar.  Dock  så  brukar  han  inte  läsa  bloggar  kopplade  till 
nyhetsartiklar.  

Koppling 
Jonas säger att det finns klara kopplingar mellan bloggarna och artiklarna, dock anser 
han att det var utsvävningar i vissa bloggar och att det var information som inte hörde 
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till  nyheterna. Men  han  såg  inget  fel  i  att  det  var  information  som  inte  hörde  till 
nyheten för ofta var det information som handlade om snarlika nyheter och ämnen.  

”Även om bloggen  inte handlar om exakt nyheten den är kopplad till behöver det 
inte vara något fel i det, bara det finns klara paralleller inom ämnesområdet.”     

Kommunikation  
Jonas  säger att det  finns många  fördelar med en dialogisk  kommunikation eftersom 
det skapar mera informations möjligheter. Jonas sa att han tror att läsare får ett större 
intresse  kring en nyhet genom att  läsa bloggar.  Jonas  säger också att bloggar är ett 
mycket bra  kommunikationsmedium men hävdar även att det  i många  fall kan  vara 
negativt.  

”Det  beror  på  hur  texten  är  utformad,  med  det  menar  jag  inte  vad  texten 
behandlar för något utan hur den är skriven. I många bloggar jag läst så har både 
språket och grammatiken varit så dålig att det rent av ger en negativ känsla”. 

Jonas  utvecklar  även  sina  tankegångar  om  den monologiska  kommunikationen,  han 
säger att det är viktigt att inte sträva allt för mycket mot en dialogisk kommunikation. 
Han betonar att det är viktigt att människor som är utbildade ska leverera nyheter. 

”Med den monologiska kommunikationen kommer också utbildade människor”. 

Förtroende 
Jonas säger att en blogg bör vara skriven på ett seriöst sätt för att få förtroende.  

”Det  är  vikigt  att  bloggaren  skriver  på  ett  seriöst  sätt,  annars  har  jag  svårt  att 
känna förtroende för bloggen.” 

Han  säger  att  han  litar  mer  på  nyhetsartiklar  än  bloggar,  men  att  han  har  högt 
förtroende för bloggarna om dem är skriva på ett seröst sätt.   

Han  säger att han har  större  förtroende  för nyhetsartiklar eftersom de är  skrivna av 
någon  som  har  utbildning  inom  journalistik. Vidare  säger  Jonas  att  det  är  vikigt  att 
artiklar  går  att  granska men  han  anser  inte  att  bloggars  information  ska  ha  samma 
krav.    En  blogg måste  kunna  granskas  utifrån  ett  personligt  perspektiv medans  en 
artikel bör granskas utifrån själva förmedlingen av fakta på nyheten säger han.  

Att  det  skulle  finnas  riktlinjer  inom  bloggning  hävdar  Jonas  inte  är  någon  bra  idé 
eftersom  detta  skulle  generera  till mindre  åsikter  och  att  det mer  skulle  likna  en 
artikel. Han hävdar att bloggare bör få skriva fritt och  inte ha några förpliktelser som 
en nyhetsskribent har.  
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”Varför  ska det  finnas  riklinjer  för hur bloggare  får blogga? Det  låter  inte klokt! 
Poängen med bloggning är väl ändå att vem som helst ska få skriva om vad som 
helst!” 

Jonas anser att vissa bloggar påverkar artiklarnas trovärdighet men inte mycket, vidare 
säger  Jonas  att  han  dock  har  fått  mer  kunskap  och  intresse  kring  vad  nyheten 
behandlade efter att läst bloggarna.  

4.3 Intervju 4: Maria 
Maria  är  25  år  och  arbetar  som marknadsassistent  i Malmö.  Hon  läser  nyheter  på 
webben ett par gånger i veckan och bloggar om mode och livsstil flera gånger i veckan. 
Maria  har  även  en  egen  bloggdagbok.    Maria  är  insatt  i  hur  RSS‐flöden  fungerar 
eftersom hennes  egen blogg har blivit  kopplad  till  andra webbsajter  innan. Dock  så 
brukar hon inte läsa bloggar som är kopplade på mediesajter. 

Koppling 
Maria  säger  att  bloggarnas  länkar  som  är  placerade  bredvid  nyhetsartiklarna  syns 
dåligt  och  att  det  inte  var  uppenbart  att  det  var  bloggar  som  behandlade  samma 
ämnen.  Vidare  säger  Maria  att  det  fanns  en  koppling  mellan  bloggarna  och 
nyhetsartiklarna, hon poängterar också att det var bra att vissa bloggar var motsatsen 
till varandra men att de fortfarande höll tråden till artikeln.  

Kommunikation 
Maria  säger  att  personligen  anser  hon  att  bloggning  kan  vara  en  bra 
kommunikationskanal,  det  kan  vara  positivt  för  allmänheten  att  ta  del  av  andras 
åsikter. Maria säger att det är mycket viktigt att det finns känslor med i bloggar för att 
det ska generera till någon värdefull information 

”Känslor  och  tankar  kring  en  nyhet  syns  inte  på  artiklarna  men  det  syns  på 
bloggarna”.  

Vidare säger hon att det skapar en större förståelse om det hon läser berör henne. Hon 
påpekar  även att artiklarna  förklaras  lättare  i bloggarna  än på mediesajterna. Maria 
anser  att  det  är  bra  med  en  dialogisk  kommunikation  för  att  förmedla  rikare 
information.  Hon  påpekar  dock  att  hon  känner  större  förtroende  för  artiklarna  än 
bloggarna eftersom de är skrivna av en riktig journalist.  

”Visst har jag förtroende för vad vissa bloggare skriver, men jag har förtroende för 
dem som utbildade journalister. Så även om jag är för en dialogisk kommunikation 
så  förespråkar  jag  i många  fall en monologisk kommunikation då  jag har  större 
förtroende för den.”  
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Förtroende 
Maria säger att en blogg kan ha trovärdighet om den ger en känsla av att vara seriös 
och innehåller referenser när det skrivs om fakta. Maria säger även att artikelns fakta 
är mer  pålitligt  än  bloggens  fakta  om  inte  en motsats  har  övertygat  henne. Maria 
hävdar även att  information som berör  läsaren ger ett högre trovärdighetsintryck. En 
annan  viktigt  sak  som Maria  tar  upp  är  att  hon  har  svårt  att  känna  förtroende  för 
bloggar som ger känsla av egen vinning eller som inte håller sig till ämnet.  

”Om en bloggare skriver på ett sätt som ger en känsla av egen vining så har  jag 
svårt att känna förtroende för att det är sant. Men skriver en bloggare på ett sätt 
som ger intryck till att han är berörd av ämnet så kan nog mitt förtroende öka.”  

Vidare säger hon att bloggaren bör skriva på ett sätt som ger känsla för att han/hon är 
berörda av ämnet. Maria säger att hon inte anser att det bör finnas några riktlinjer för 
hur bloggare får skriva eller utforma sina bloggar. Hon hävdar att bloggare bör kunna 
skriva  fritt och uttrycka vad de vill. Maria uttrycker att om en bloggare är berörd av 
ämnet kan det få henne att känna trovärdighet. 

4.4 Intervju 5: AnnSofie 
Ann‐Sofie är 30 år och från Göteborg  läser nyhetsartiklar på webben ett par gånger  i 
veckan, och bloggar  läser hon några gånger  i månaden. Ann‐Sofie menar att hon  inte 
har tid att sitta  för mycket framför datorn, hennes hektiska arbete tillåter  inte detta. 
Det hon läser på webben handlar mestadels om teknik och data. 

Koppling 
Ann‐Sofie  säger  att  bloggarna  och  artiklarna  behandlar  samma  ämne  men  att 
bloggarna även  innehåller övrig  information som  inte hör till artiklarna. Hon ser ändå 
en  klar  koppling  mellan  dem  säger  hon.  Ann‐Sofie  förklarar  hur  hennes  syn  på 
kopplingarna bör gå till, det ska finnas riktlinjer så bloggen som kopplas med artikeln 
inte frångår ämnet för mycket. 

”För att det ska vara fördelaktigt med att koppla samman mediesajter och bloggar 
gäller det att sätt vissa riktlinjer för dem som bloggar.” 

Kommunikation 
Ann‐Sofie  säger  att  bloggning  är  en  bra  kommunikationskanal  för  att  sprida  sina 
åsikter. Hon hävdar att det kan skapa diskussioner mellan bloggare och detta ser hon 
positivt på. Hon säger att det skulle ge  läsare en rikare bild över vad andra anser om 
vissa frågor. Vidare uttrycker Ann‐Sofie att bloggarna påverkar läsare genom att de får 
tänka själva vad de anser om i vissa frågor. 

Ann‐Sofie  ser  positivt  på  en  dialogisk  kommunikation  för  att  förmedla  nyheter, 
eftersom  hon  anser  att  nyheterna  blir  rikare.  Hon  upplevde  att  hon  fick  mer 
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information  genom  att  läsa  bloggarna.  Hon  menade  att  artikeln  och  bloggen 
tillsammans genererade för henne ett Win‐Win, därför anser hon att den symmetriska 
kommunikationen är det som vi ska sträva efter.  

”Efter  ha  läst  en  artikel  som  varit  intressant  för mig och  kunna  läsa  vidare  vad 
andra personer  tycker och  tänker om  samma artikel ökar  informationsvärdet  för 
mig.” 

Förtroende 
Ann‐Sofie säger att hon har större förtroende för nyhetsartiklar tills bloggarna har visat 
motsatsen. Hon säger att bloggarna får förtroende om de är skrivna på ett seröst sätt 
och dess  fakta stöds av referenser. Vidare säger hon att bloggarna är mer personligt 
skrivna vilket bidrar till att informationen får förtroende. Hon säger att hon får känslan 
att bloggskribenterna är berörda av ämnet och att det ger bloggen  förtroende. Ann‐
Sofie säger att det bör finnas riktlinjer för hur bloggare får skriva sina bloggar. Eftersom 
bloggarna skrivs  till allmänheten anser hon att det är vikigt att det bör  finnas någon 
sorts kontroll på vad som publiceras. 

4.5 Intervju 6: Josefin 
Josefin är en studerande 24 åring ifrån Halmstad som dagligen läser nyheter från olika 
mediesajter på webben. Hon menar att det är viktigt att vara nyhetsuppdaterad och ha 
vetskap  om  omvärlden. Hon  läser  även många  olika  bloggar  som  behandlar  ämnen 
som mode och trender. 

Koppling 
Josefin säger att hon har mycket högt förtroende för bloggar vilket gör att hon i denna 
undersökning har mycket bra koll på själva kopplingen mellan artikel och blogg. Hon 
har  använt denna  sortens  tjänst många  gånger, och  anser  att det ofta  finns direkta 
kopplingar från blogg till artikel. Även om det inte märks att bloggen behandlar artikeln 
finns  det  i  alla  fall  indirekta  kopplingar mellan  bloggen  och  artikeln  säger  Josefin. 
Josefin säger att hon har högt  förtroende till bloggar pågrund av att hon  läst mycket 
bloggar, hon säger att en blogg bör granskas ur en annan vinkel än en artikel.  

”Mitt höga förtroende har vuxit fram genom att jag läst bloggar under flera års tid 
och att dagens bloggar håller hög kvalité. Visst finns det bloggar som håller längre 
kvalité men dessa hinner  jag knappt börja  läsa  förens  jag slutar, man  lär sig om 
bloggar är av något värde ganska snabbt.” 

Kommunikation  
På  frågan om  fördelar med dialogisk kommunikation säger  Josefin att det  finns både 
för‐ och nackdelar. Bland annat kan det ge  för mycket  information, vilket resulterar  i 
att det blir negativt.  
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”Ibland  kan  det  vara  svårt  att  finna  en  gemensam  nämnare  vilket  blir  direkt 
negativt för den dialogiska kommunikationen.” 

Josefin  säger  även  att  hon  är  positivt  till  att  bloggare  kan  dela  med  sig  av  sina 
kunskaper och ge läsaren en bild av hur de uppfattat artikeln. Josefin hävdar att i vissa 
fall har en bloggare bättre information än en journalist. Detta menar Josefin är bra för 
att allmänheten bör få ett annat perspektiv på ämnet. Det är viktigt att sträva efter en 
symmetrisk dialogisk kommunikation.  

”Det är viktigt att se nyheter i olika vinklar, därför hävdar jag att bloggar är ett bra 
komplement till artiklar eller rent av bättre.” 

Förtroende 
Hur bloggen och artiklarna är skrivna och hur  informationen är presenterad har stor 
betydelse  säger  Josefin. När hon klickar  sig vidare  till en blogg  från en artikel är det 
viktigt att den inte ser oseriös ut säger hon. 

”Det är väldigt vikigt hur informationen presenteras på bloggen och när jag klickar 
mig vidare till bloggen så vill jag inte att den ska se konstig ut eller se stökig ut för 
det ger ett lägre förtroendeintryck.” 

Att läsa en blogg efter att ha läst en artikel anser hon är mycket fördelaktigt säger hon, 
men poängterar även att det kan vara negativt för mediesajten om bloggen kritiserar 
den  som  skrivit artikeln och  inte  innehållet.  I denna undersökning  sa  Josefin att det 
fanns bra saker som gjorde bloggarna i undersökningen trovärdiga. Bland annat var de 
bra skrivna och var bra kopplade till ämnet sa hon. Att det bör finnas riktlinjer tar hon 
avstånd ifrån säger hon, detta är inget som hör hemma i bloggar.  

”Bloggar bör vara  fria och  jag tycker det ska vara  fritt att skriva om vad som än 
behagar en.”  

Vidare påstår Josefin även att bloggare har ett eget ansvar, precis som alla människor 
har i vårt samhälle när det gäller att yttra sig om rasism och göra personangrepp. Det 
finns lagar och förordningar på hur vi får agera i samhället säger hon.  

Josefin säger att artiklarna i undersökningen är strikta skrivna, vilket inte bloggarna är 
förklarar  hon.  Hon  säger  att  hon  att  hon  kan  känna  mer  förtroende  till  bloggar 
eftersom  de  känns  mer  fria  och  personliga  skrivna.  Hon  ger  ett  exempel  på  en 
uppståndelse som kan ske när mediesajter skriver om religion, hon säger att hon  får 
intrycket  att mediesajter  är  försiktiga med  att  skriva  helt  fritt  kring  religiösa  frågor. 
Exemplet som hon gav var när mediesajter inte vågade visa bilder kring uppståndelsen 
som  skedde  kring Muhammed  karikatyrerna. Vidare  säger  Josefin  att hon hade  sett 
vissa bloggar som visade bilderna, vilket hon menade gav bloggen mer förtroende. 
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5. Analys  
I detta kapitel analyseras den teoretiska referensramen gentemot intervjupersonernas 
syn på om bloggning påverkar trovärdigheten för en nyhetsartikel. Här belyses skillna‐
der och likheter mellan teorier och intervjupersonernas svar.

 

5.1 Koppling 
Våra  intervjupersoner  hade  i  de  flesta  fall  lika  uppfattningar  kring  hur  tydligt  det 
framgick  att  bloggarna  var  förankrade  till  artiklarna.  Dock  sa Maria  att  bloggarnas 
länkar  som är placerade bredvid nyhetsartiklarna  syndens dåligt och att det  inte var 
uppenbart att det var länkar till bloggar som behandlade samma ämnen. Ingen av våra 
intervjupersoner ansåg att bloggarna var skrivna utefter själva artiklarna men de fann 
bestämt att bloggarna och artiklarna behandlade  samma ämnen och  frågor.   De var 
även eniga om att tycka att bloggarna ofta  innehöll mer  information som  inte hörde 
direkt till ämnet men som kunde kopplas indirekt till ämnet.  
 
Det märktes en skillnad mellan de intervjupersoner som var vana och läsa bloggar via 
Twinlys tjänst och de som inte var vana. De personer som inte var vana förstod inte att 
det var länkar som gick till bloggar som behandlade samma ämnen. Bland annat ansåg 
Maria att länkarna liknade banners och reklamlänkar så hon såg inte blogglänkarna på 
samma sätt som de andra personerna. 

5.2 Kommunikation 
Vad  som gör kommunikationen  så viktigt  för  trovärdigheten ur  läsarens ögon är det 
faktum att den monologiska kommunikationen kommer i skymundan och ger plats för 
den dialogiska kommunikationen. De sex  intervjupersonerna som deltagit  i undersök‐
ningen talar om hur den dialogiska kommunikationen stärker deras relation till  infor‐
mationen. Detta är något som Falkheimer och Heide (2003) hävdar att den dialogiska 
kommunikationens  synsätt  är.  Alla  intervjupersonerna  anser  att  det  är  positivt  att 
mediesajter övergår  från den  traditionella monologiska kommunikationen  till en mer 
öppen dialogisk kommunikation. Dock så anser Maria och  Jonas att det är viktigt att 
inte  sträva  för  mycket  mot  en  dialogisk  kommunikation  utan  hålla  kvar  den 
monologiska  till viss del. De anser att den monologiska kommunikationen  innehåller 
starkare  information  eftersom  den  presenteras  av  professionella  journalister.  Emil 
hävdade däremot att den dialogiska kommunikationen är ett  steg  i  rätt  riktning och 
han vill se mer av detta i framtiden.  

En annan viktig del som vissa intervjupersoner påpekade var att bloggar är skrivna med 
känslor och är personliga, medans en artikel är opersonligt utformad. Alla intervjuper‐
soner hävdar mer eller mindre att bloggning är ett bra kommunikationsmedium. Inter‐
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vjupersonerna menar att det är viktigt  för allmänheten att komma med egna åsikter 
och tankar, detta för att dela med sig av sina kunskaper. 

Det  är  viktigt  att  informationen  presenterades  på  ett  seriöst  sätt  hävdade  Jonas, 
Fredrik och Josefin och om  informationen gav ett oseriöst  intryck så gav det  i sin tur 
inget  negativt  för  ursprungskällan.  Boudreau  (2006)  påvisar  hur  viktigt  det  är  att 
bloggarna som är kopplade till en nyhetsartikel innehåller bra information. Däremot är 
intervjupersonerna eniga med Boudreau (2006) att information som håller hög kvalité 
stärker standarden på en nyhet. Men alla  intervjupersoner håller  inte med Boudreau 
(2006) när han hävdar att det bör finnas vissa riktlinjer för bloggare. Ann‐Sofie har en 
annan  åsikt,  hon  menar  att  det  ska  finnas  riktlinjer  för  hur  bloggare  ska  skriva. 
Eftersom bloggarna  skrivs  till  allmänheten  anser hon  att det  är  vikigt  att det  finnas 
någon sorts kontroll på vad som publiceras.  
 
Alla  utom  Ann‐Sofie  menar  att  detta  påverkar  bloggens  information  eftersom 
innehållet kan komma att bli för vinklat. Fredrik och Emil menar att i vissa fall kan en 
blogg  hålla  högre  kvalité  än  själva  artikeln,  beroende  på  hur  den  är  skriven  och 
presenterad. Två  intervjupersoner har även olika syn på hur mycket  information som 
ska  finnas  tillgängligt,  Fredrik  hävdar  att  det  inte  bör  finns  några  gränser  för  hur 
mycket information som allmänheten kan ta del av. Josefin anser att det måste finnas 
gränser,  för blir det  för mycket  information kan det  istället  få en negativ effekt. När 
Windahl et al. (1995) menar att den asymmetriska och symmetriska kommunikationen 
har  är  olika  starka  sändare  och mottagare.  I  denna  undersökning  speglas  detta  väl 
eftersom  sändaren  och mottagaren  i  detta  fall  är  olika  starka.  Dozier  et  al,  (1995) 
menar att målet är att  sträva efter en  symmetrisk kommunikation  för att uppnå ett 
Win‐Win förhållande. 
  
Alla  Intervjupersoner  utom  Jonas  och Maria  anser  även  att  informationen  på  både 
artikel  och  blogg  bör  komma  närmare  varandra  för  att  det  ska  skapas  en 
trovärdighetsförändring. Att det  idag  är  en mer  asymmetrisk  kommunikation menar 
intervjupersonerna stämmer till viss del eftersom de flesta sändarna är starkare, men i 
vissa  fall  fanns  tendenser  på  en  symmetrisk  kommunikation  då  mottagaren  varit 
starkare, vilket  i  sin  tur ger  sekundärmottagaren mer  trovärdig  information.  Fredrik, 
Emil,  Ann‐Sofie  och  Josefin  sa  att  den  symmetrisk  dialogiska  kommunikationen  är 
något vi ska sträva efter.  

5.3 Förtroende 
Vår  undersökning  visar  att  alla  intervjupersoner  tror  att  bloggning  kan  påverka  en 
artikels  trovärdighet  och  de  flest  intervjupersonerna  har  liknande  uppfattningar  om 
hur påverkan kan ske. Hälften av våra intervjupersoner påpekade dock att bloggen inte 
hade  någon  trovärdighet  och  inte  kunde  påverka  en  artikels  information  innan  en 
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motsats hade bevisats. Hälften av våra  intervjupersoner kände  således att artiklarna 
alltid hade en större trovärdighet än vad bloggarna hade. De menade att de hade mer 
förtroende  för  en  skribent  som  jobbar  för  ett medieföretag  eftersom denne bör ha 
vissa  förpliktelser med  att  kontrollera  fakta  innan  publicering.    Just  som  Hedquist 
(2002) menar så är det vikigt att information är kontrollbar gentemot andra källor för 
att läsaren ska känna förtroende för en text.  

Vidare visar vår undersökning att  intervjupersonerna anser att bloggarna ger ett mer 
förtroendegivande  intryck  än  artiklarna  om  de  är  skriven  på  ett  enkelt  sätt och  ger 
intryck av att vara seriösa. Vår undersökning visade även att om en blogg ger intrycket 
av att vara seriös men i själv verket är den inte det, utan det är bara ett dolt sken, då 
kan artikeln få dåligt förtroende. Eftersom läsaren kan få fel uppfattningar om vad som 
är  sant  och  inte. Detta  är  även  något  som  Boudreau  (2006)  har  kommit  fram  till  i 
tidigare  forskning, då han beskriver att bloggar kan påverka mediesajter att  få dåligt 
rykte.  Boudreau  (2006)  anser  även  att  det  bör  finnas  riktlinjer  för  bloggare  för  att 
undgå  försämrat  förtroenden  pågrund  av  oseriösa  bloggar,  vilket  även  Ann‐Sofie 
tyckte.  Dock  tyckte  fem  av  sex  intervjupersoner  att  det  inte  alls  bör  finnas  några 
riktlinjer att följa för bloggare.  

Intervjupersonerna  Jonas och Fredrik tyckte att allmänheten bör ha  förståelse  för att 
bloggare  inte  har  samma  ansvar  som  mediesajter  när  det  gäller  att  utforma  sin 
information. Eftersom bloggar är skrivna av enskilda  individer som ska kunna utrycka 
sig personligt. Josefin tog även upp att hon hade förståelse för att fakta  inte behöver 
refereras till granskade källor. Josefin hävdar att det beror på vad hon får för personlig 
känsla  till det hon  läser.  Får hon  en  känsla  av  att bloggaren  är berörd  av  ämnet  så 
känns det mer trovärdigt. Just som Hedqiust (2006) menar så höjs trovärdigheten om 
läsaren får en känsla av att informationen är skriven på ett personligt sätt.  

Alla  våra  intervjupersoner  hade  även  synen  på  att  ett  personlig  skrivande  ger mer 
trovärdighet än ett strikt skrivande, detta gällde dock bara för bloggarna. En av de fem 
intervjupersoner (Josefin) sa att hon tyckte att det inte bör finnas några andra riktlinjer 
än  vad  som  står  i  vår  lagbok. Hon  sa  att det  finns  rättsregler och  förordningar  som 
måste  följas oavsett miljön  i vårt samhälle. Ett exempel som hon gav var att hot och 
andra liknade angrepp bör inte ske på vare sig bloggen eller i vårt samhälle. Alla utom 
Ann‐Sofie ansåg även att de  inte  tror att regler och riktlinjer bör  finns angående hur 
bloggar  får och  inte  får skrivas. De menade att de ofta  fick egna åsikter,  funderingar 
och  idéer  kring  en  nyhet  när  det  läste  bloggarnas  personliga  åsikter  och  detta  var 
något som dem inte fick från artiklarna. Bloggarna visade sig skapa mer intresse kring 
vad nyheten handlade om.  Jonas sa även att han kände så pass mycket mer  intresse 
för vad nyheten behandlade så han ville söka mer  information på webben efter han 
läst bloggen.  
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Undersökningen visade att våra intervjupersoner fick ett ökat intresse för vad nyheten 
behandlade efter att ha  läst bloggarna. Detta är även något som Erol och Hull (2005) 
har  kommit  fram  till  då de menar  att  läsarens  involverande ökar  vid deltagande  av 
bloggar.  Överlag  så  tyckte  våra  intervjupersoner  att  bloggarna  kändes  personligt 
skrivna, med  egna  tankar  och  åsikter.  Alla  intervjupersonerna  sa  att  de  tyckte  att 
artiklarna var mer strikta.  I undersökningen visade det sig att ett personligt skrivande 
ger mer  trovärdighet  än  ett  strikt  skrivande.   När mediesajter  är  försiktiga med  att 
skriva om vissa typer av komplicerade nyheter så sa Josefin att hon kunde känna mer 
förtroende  för  vad  som  står  i en blogg. Hon  gav  ett  exempel på när mediesajter  är 
försiktig med att skriva helt fritt kring religiösa nyhetsämnen för att själva inte hamna i 
konflikter.  

Vår undersökning visade att när bloggar ger  intryck av att var utformade efter egen 
vinning eller är utformade på ett fientligt sätt så ger det mindre förtroende. Detta var 
även något  som Hedquist  (2002) hävdade. Vidare menar Hedquist  (2002)  att det  är 
väsentligt  att  språket  är  lätt  och  begripligt  för  att  uppnå  trovärdighet.  Våra 
intervjupersoner ansåg detsamma, de menade även att mängden text hade betydelse. 
Efter vår undersökning kan vi konstatera att det är  två stycken utvärderingsmetoder 
som våra intervjupersoner brukat. De två metoder som används är den binär‐ och den 
spektralmetoden  vilket  är  två  metoder  som  Fogg  och  Tsheng  (1999)  menar  kan 
användas för utvärdering. Dock så hävdar Fogg och Tsheng (1999) att en av metoderna 
används,  vilket  vi  inte  kom  fram  till.  Utan  det  visade  sig  att  intervjupersonerna 
använde  sig  av  både  den  binära‐  och  den  spektralametoden  eftersom  våra 
intervjupersoner menade att antingen var något trovärdigt eller inte. 

Vi kan  se  likheter  i hur de  sex  intervjupersonerna  ser på  förtroende och vad  som är 
viktigt för att det ska få förtroende för en artikel eller en blogg. De fyra punkter som 
Hedqvist  (2002)  beskriver  om  för  att  uppnå  förtroende  är  något  som  alla 
intervjupersonerna är eniga om. De hävdar att den dialogiska kommunikationen bör 
vara enkel och öppen. För att bloggen ska ge ett trovärdigt  intryck måste texten vara 
begriplig och detta stämmer överens med teorierna.  Intervjupersonerna hävdar även 
att det måste finnas en vetskap inom ämnet för att informationen ska ge ett trovärdigt 
intryck.  Det  är  även  viktigt  att  bloggaren  inte  skriver  för  egen  vinning  utan  skriver 
utifrån eget intresse.  
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6. Diskussion/Slutsats  
I  den  avslutande  diskussionen  ger  vi  utrymme  för  egna  tankar  och  åsikter  kring  de 
resultat som framkommit utav analysen. Vidare presenteras slutsatser som svarar mot 
problemställningen och undersökningens syfte. Slutligen presenteras förslag till vidare 
forskning.

 

6.1 Resultatdiskussion 
Utgångspunkten för denna undersökning har varit att försöka ge svar på om bloggning 
kan  påverka  trovärdigheten  på  en  nyhetsartikel. Många mediesajter  använder  idag 
tjänsten Twingly för att koppla samman sina artiklar med olika bloggar som behandlar 
samma  ämnen.  I  teorikapitlet  nämns  olika  delar  som  är  av  vikt  för  att  uppnå 
trovärdighet  och  det  finns  teori  kring  hur  viktigt  det  är  med  en  dialogisk 
kommunikation för mediesajter.  

Våra  intervjupersoner har gett svar på att de uppfattade att bloggarna och artiklarna 
behandlade samma ämnen, men de tyckte  inte alltid att det fanns en direkt koppling 
till artiklarna utan det kunde lika gärna vara en indirekt koppling. Det vill säga att blog‐
garna  inte  behandlade  exakt  samma  nyheter  som  artiklarna,  men  att  de  innehöll 
information som  låg nyheterna nära på ett eller annat sätt. Alla  intervjupersoner var 
positiva till att bloggar kopplades samman med artiklar. Det visade sig även spela roll 
vilken kännedom intervjupersonerna hade om Twingly tjänsten som kopplade samman 
bloggarna med artiklarna. De som hade god kunskap hittade lätt vidare från artikel till 
de kopplade bloggarna medans dem  som  inte hade någon kunskap  fick det  svårare. 
Det  är  intressant  att  alla  intervjupersonerna  anser  att  bloggning  kan  påverka 
trovärdigheten kring en nyhet. Det som skiljer  intervjupersonernas svar åt var att de 
hade olika uppfattningarna kring hur trovärdighet värderas. Att mediesajter gått  från 
en monologisk kommunikation till en dialogisk var något som alla  intervjupersonerna 
var positiva till, de menade att det var bra att kunna få ta del av bloggar med någon 
annans åsikter och egna kunskaper.  

Samtliga  intervjupersoner  hävdade  mer  eller  mindre  att  bloggar  var  ett  bra 
komplement  till  en  nyhetsartikel  eftersom  en  blogg  är personligt  skriven,  vilket  kan 
resultera  i  att  nyhetsartikeln  kan  ses  ur  ett  annat  perspektiv.  Intervjupersonerna 
menar att en artikel kan vara för enkelspårig. Detta visade sig ha med riktlinjer att göra 
eftersom en  journalist har vissa regler att  följa. Alla  intervjupersoner utom Ann‐Sofie 
var emot riktlinjer på bloggar. Hon menade att det bör finnas riktlinjer för att ge pålitlig 
information  och  för  att  inte  bloggar  ska  ge  ett  oseriöst  intryck.  Resten  av 
intervjupersonerna menad dock att det inte skulle finnas riktlinjer för det skulle bidra 
till  att  bloggarna  blev  lika  enkelspårig  som  artiklarna.  Josefin  påpekade  dock  att 
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bloggare måste  ta avstånd  från  rasistiska och personliga angrepp, men detta menar 
hon inte har med riktlinjer att göra utan tillhör samhällets lagar och förordningar.  

Kommunikationen visade  sig var en grundpelare  för  trovärdighet mellan bloggar och 
nyhetsartiklar. Hade  inte den monologiska kommunikationen  förändrats  till en dialo‐
gisk kommunikation hade vi egentligen  inte kunnat komma fram till någonting. Efter‐
som detta är grunden till om en blogg ska kunna påverka en nyhetsartikel. Bland våra 
intervjupersoner  visade  det  sig  att  fyra  av  sex  ansåg  att  den  symmetrisk  dialogiska 
kommunikationen var att föredra vid denna sortens nyhetspresentation. Vi har kommit 
fram  till att det beror på att allmänheten gärna vill deltaga  i nyheter  för att komma 
med  sina  tankar  och  åsikter.  För  att  en  nyhetsartikel  skulle  kunna  påverkas  av 
bloggning visade vår undersökning att bloggen måste ge  intryck till att vara seriös. Vi 
anser  att  detta  kan  återspeglas  till  den  verkliga  vardagen  där  information  som  är 
seriöst utformad tas på större allvar.  

Boudreau,  (2006)  hävdade  att  riktlinjer  bör  finnas  för  bloggar,  detta  visade 
undersökningen vara emot. Visserligen  rådde det oenigheter hos  intervjupersonerna 
kring denna fråga, men resultatet visade att det  inte bör finnas riktlinjer. Det handlar 
om yttrandefrihet där varje individ har rätt att yttra sig muntligt och om rätten till att 
föra  fram  åsikter.  Resultatet  visade  att  det  inte  skulle  vara  några  andra  regler  för 
bloggare.  

En  intressant  aspekt  gälland  kommunikationen  var  att  fyra  av  intervjupersonerna 
tyckte att det var självklart att en symmetrisk kommunikation bidrog till ett Win‐Win 
koncept  för  sekundärmottagaren.  Medans  två  av  intervjupersonerna  var  mycket 
skeptiska  till  detta.  En  av  Intervjupersonerna  menade  även  att  i  vissa  fall  kunde 
bloggens information väga tyngre än nyhetsartikeln. En annan synpunkt som kom fram 
i undersökningen var att intervjupersonerna visade sig vara eniga om att bloggarna gav 
ett  förtroendeingivande  intryck pågrund  av att de  var  skrivna på ett personligt  sätt. 
Detta  var  även  något  som  Hedqiust  (2006)  hävdade  var  viktigt  för  förtroende. 
Intervjupersonernas svar indikerade även på att om informationen på bloggen ansågs 
vara oseriös  försämrades  inte  trovärdigheten på artikeln, men  i vissa  fall genererade 
det till en annan syn på den. Vidare så visade undersökningen att det i många fall har 
att göra med medias regler och riktlinjer, vilket  inte bloggare har. Josefin tog upp ett 
exempel gällande detta, hon menade att när Muhammedkarikatyrerna visades i media 
fick detta stora konsekvenser. Det visar att media har ett ansvar och är  försiktiga vid 
religionsfrågor. Till skillnad från en blogg där det är upp till bloggaren själv att avgöra 
vad som ska publiceras. Därför menar Josefin att en blogg kan stärka synen på artikeln.  

Att sträva efter en enkelhet och öppenhet  i kommunikationen och att språket är  lätt 
och begripligt var något som alla  intervjupersonerna ansåg var viktigt vilket Hedqvist 
(2002) även menar. Vidare visade undersökningen att det är viktigt att bloggaren inte 
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skriver för egen vinning utan skriver för att förmedla något. Det visade sig även att det 
var viktigt att försöka skapa en relation till läsaren för att öka chanserna att de känner 
trovärdighet. Till exempel om en bloggare skriver information som läsaren känner igen 
sig i ökar trovärdigheten. 

Samtliga  intervjupersoner  använda  en  kombination  av  de  två  metoderna  vid  tro‐
värdighetsutvärdering. De två metoderna som användes av intervjupersonerna var den 
binära  och  den  spektrala  trovärdighetsutvärderingen.  När  intervjupersonerna  skulle 
avgöra om något var trovärdigt eller inte, använde de sig av den binära metoden. Men 
denna metod visade sig inte stämma överrens med intervjupersonerna syn på när den 
skulle användas. Intervjupersonerna menade att i denna undersökning fanns det både 
tid,  intresse  och  andra  källor  att  jämföra  med,  vilket  hör  till  den  spektrala 
trovärdighetsutvärderingen enligt teorin.  

6.2 Diskussion kring metodval 
Vid uppstarten av undersökning valde vi först vilket område som skulle behandla. När 
område var bestämt valde vi ut en metod  som  skulle passa bäst  för att besvara vår 
problemformulering.  Valet  att  använda  en  kvalitativ  ansats  visade  sig  vara mycket 
positiv  eftersom  ansatsen  hela  tiden  är  öppen  för  ny  information,  vilket  gör  att 
undersökningen  blir  flexibel.  Dock  så  fick  vi  även  till  viss  del  använda  oss  av  den 
kvantitativa metoden då den visade sig skulle förenkla analys kapitlet avsevärt.  

Vi ser även positivt på att  intervjuerna utfördes under två dagar vilket gjorde att den 
andra dagen hade  vår  intervjuteknik  förbättrats,  vilket genererade  till en effektivare 
intervju. Att vi valde att  spela  in  intervjuerna anser vi varit  till mycket  stor hjälp  för 
undersökningen. Enligt egna erfarenheter brukar personer under  intervjuer  vara  lite 
nervösa  och  lite  osäkra.  Detta  anser  vi  inte  att  våra  intervjupersoner  var  under 
intervjutillfällena, vi tror detta beror på att intervjuerna fungerade som ett samtal och 
var  av öppen  karaktär. Att  vi under  intervjuerna  redan hade  färdiga  frågor  som  var 
öppna för diskussioner menar vi har varit till stor fördel för undersökningen. 

En nackdel vi  ser med detta metodval var att den var mer  resurskrävande än vad vi 
trodde vid undersöknings början. Litteratursökningen visade sig bli mycket svårare än 
vad vi vid starten beräknat. Det visade sig vara svårt att hitta material kring Web 2.0 då 
detta är ett relativt nytt begrepp. Därför är nästan alla Web 2.0 referenser från O’Reilly 
(2005) eftersom han är upphovsmannen till begreppet. Slutligen kan vi konstater att vi 
lärt oss mycket under undersöknings gång. Vi hävdar dock att arbetet  skulle kunnat 
göras mer effektivt om vi haft en bättre struktur med delmål.  
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6.3 Slutsats 
Vår  frågeställning  var  ”Påverkar  bloggning  trovärdigheten  på  mediesajters  artiklar 
utifrån  läsarnas  perspektiv?”. Detta  är  något  som  har besvarats  i  vår undersökning. 
Slutsatsen binder vi samman med frågeställningen för att uppfylla undersöknings syfte 
som  var  ”Undersöka  hur  bloggning  kan  komma  att  ändra  synen  kring  en  nyhets 
trovärdighet genom att nyheten kopplas samman med bloggar som behandlar samma 
ämnen”. Men även att ”Undersöka vad sekundärmottagare anser om att mediesajter 
tillämpar en dialogisk kommunikation”.  

Resultatet  av  denna  undersökning  visar  att  det  finns  flera  olika  faktorer  för  om  en 
nyhetsartikels trovärdighet påverkas av bloggning. De faktorer som väger tyngst är hur 
bloggaren  utformar  och  presenterar  sin  information.  Det  visade  sig  vara  viktigt  att 
bloggaren  utformade  sin  information  på  ett  personligt  sätt  så  läsaren  blir  berörd. 
Samtidigt  visade  det  sig  att  en  symmetrisk  dialogisk  kommunikation  var  viktigt  för 
sekundärmottagaren  och  för  dennes  trovärdighetsuppfattning.    Andra  delar  som 
påverkade  förtroendet  var mängden  text  och  om  bloggen  skapade  nya  funderingar 
kring  ämnet.  Funderingar  kring  ämnet  led  ofta  till  att  mer  information  söktes  av 
läsaren. Undersökningen  visade  även  att  det  inte  bör  finnas  några  riktlinjer  för  hur 
bloggar får skriva eftersom detta tar bort personlighetsintryck som finns i bloggar. Ett 
slutgiltigt  svar  på  vår  problemformulering  blir  att  bloggning  faktiskt  påverkar  en 
nyhetsartikels trovärdighet, men det är flera olika faktorer som påverkar. Vi kan även 
konstatera att den dialogiska kommunikationen har stor betydelse  för om en nyhets‐
artikel får ökad trovärdighet.  

6.4 Förslag till vidareforskning    
Under utförandet av denna undersökning har flera intressanta frågor uppkommit som 
inte  behandlats  i  denna  uppsats.  Det  skulle  vara  intressant  att  undersöka med  en 
annan infallsvinkel, till exempel att undersöka hur mediesajtens ser på trovärdigheten. 
Anser mediesajten  att  bloggning  påverkar  deras  artiklar  och  i  så  fall  hur  de  ser  på 
detta.  Ytterligare  en  intressant  aspekt  skulle  vara  att  undersöka  bloggarens  syn  på 
trovärdigheten och hur dem anser att sitt bidrag ger ökad trovärdighet. Slutligen skulle 
det vara intressant att följa upp övergången från Web 1.0 till Web 2.0 och på vilket sätt 
detta  har  påverkat  information,  hur  kan  mediesajter  kontrollera  vad  som  står  i 
bloggarna och kan de ställa krav på de som tillhandahåller Twingly på något sätt? 
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Muntliga Källor: 
Intervju 1 – Fredrik, 34 år, Projektledare, Halmstad, 2008‐08‐17. 

Intervju 2 – Emil, 25 år, Programmeringskonsult, Malmö, 2008‐08‐18. 

Intervju 3 – Jonas, 32 år, Produktionschef, Göteborg, 2008‐08‐18. 

Intervju 4 – Maria, 25 år, Marknadsassistent, Malmö, 2008‐08‐17. 

Intervju 5 – Ann‐Sofie, 30 år, Dataingenjör, Göteborg, 2008‐08‐18. 

Intervju 6 – Josefin, 24 år, student, Halmstad, 2008‐08‐18.



 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Frågor 
 

1. Koppling. Tycker du att det framgår att bloggen är förankrad till artikeln? På 
vilket sätt?  

2. Kommunikation. Anser ni att blogg är ett bra kommunikationsmedium för 
allmänheten för att påverka en nyhetsartikel? På vilket sätt?  

3. Kommunikation. På vilket sätt anser Ni det är fördelaktigt att använda sig av en 
Dialogisk (tvåvägs) kommunikation?  Varför? 

4. Förtroende. På vilket sätt anser ni att trovärdigheten skiljer sig mellan bloggen 
och nyhetsartikeln? Hur? Varför? 

5. Förtroende. Bör det finnas riktlinjer för hur bloggare får skriva? Och i så fall 
varför? 

6. Förtroende. Hur upplever du informationens trovärdighet på bloggen? På vilket 
sätt? 

7. Förtroende. Hur betydelsefullt anser ni det är att bloggens information 
presenteras på ett seriöst sätt? 

 

 

 
 



 

Bilaga 2: Artikel 1 från Sydsvenskan 
http://sydsvenskan.se/varlden/article351452/USA‐resenarer‐ska‐registreras‐pa‐
natet.html 

 

USAresänärer ska registreras på nätet 

Juli 29, 2008  

Européer som reser till USA måste från och med fredag upplysa amerikanska myndig‐

heter om sin mentala och  fysiska hälsa, kriminella belastning, droghistoria och andra 

mer eller mindre känsliga data före avresan.  

De nya reglerna, Esta (Electronic system for travel authority), har tagits fram av terror‐

bekämpningsdepartementet  Homeland  Security  och  syftar  till  att  spåra  så  kallade 

högriskpassagerare.  USA pekar bland annat på ”skobombaren” Richard Reid som reste 

utan visum, och Zacarias Moussaoui,  som dömdes  för  sin  roll  i  terrorattacken  i New 

York 2001. Turister med USA‐biljett som  inte  lämnat uppgifterna senast tre dygn före 

resan och  fått ett godkännande  från anti‐terrormyndigheten  släpps  inte ombord. På 

fredag startar ett pilotförsök med det nya systemet, som nästa år blir obligatoriskt för 

27 länder, däribland Sverige, som USA inte har visumkrav för.  

Uppgifterna, som ska fyllas i på en särskild Esta‐webbsajt, är desamma som flygresenä‐

rer till USA redan nu måste fylla i ombord på planet, och den häftiga kritiken från visst 

europeiskt håll har i vissa läger bemötts med förvåning.  För diplomaterna i Bryssel är 

det dock viktigt att alla USA:s säkerhetsåtgärder gäller hela EU. USA kräver inte visum 

för medborgare från 15 EU‐länder. Folk från elva av de tolv före detta kommuniststa‐

terna  i öst och  från Grekland  (på grund av Cypernkonflikten) måste däremot söka vi‐

sum inför USA‐resor.  

Nesan  för  en  slovakisk  eller  polsk  affärsresenär  att  behöva  köa med  resenärer  från 

allsköns  icke‐europeiska  länder, medan  franska  och  brittiska  kollegor  slinker  förbi  i 

flygplatsens  gräddfil,  har  gjort  slopandet  av  visumtvånget  till  ett  attraktivt  förhand‐

lingsbyte. USA  har  till  exempel med  löften  om  att  snart  slopa  visumkravet  utverkat 

avtal med Tjeckien, Estland och Litauen om få ha beväpnade flygvakter på alla plan till 

USA,  och  att  de  tre  länderna  ska  överföra  mer  data  till  amerikanska  anti‐

terrormyndigheter än vad Bryssels avtal med USA  tillåter.   EU‐kommissionen hotade 

senast  i  förra veckan att  föreslå visum  för alla amerikanska diplomater, om  inte USA 

lyfter visumkravet för alla EU‐länder. 
 
 



 

Bilaga 3: Blogg 1 tillhörande Sydsvenskan 
http://tom‐swenson.blogspot.com/2008/07/kalla‐p‐kriget.html

 

Kalla (på) kriget? 

Juli 29, 2008 

 Nu har USA skärpt  reglerna  för att  få  resa  in  i det "förlovade  landet". Genom en ny 

regel tvingas samtliga EU‐medborgaren från och med fredag fylla  i sin mentala hälsa, 

lova  att  de  inte  är  kriminella  och  berätta  om  sina  tidigare(?)  drogvanor.  Innan  jag 

kommer in på det smaklösa med den här nya regeln så undrar jag hur många potenti‐

ella kriminella man kommer att fånga in med detta? Tänk er följande scenario: 
"Du är en terrorist (av valfritt kön, etniskt ursprung och religiös övertygelse/icke‐över‐
tygelse) som är på väg till USA för att göra... vad det är du nu ska göra. Du får hem ett 
brev om att du ska logga in på en viss bestämd sajt och svara på ett par frågor. På frå‐
gan  ”är  du  kriminell”  klickar  du  självklart  i  ”Ja”  och  skriver  till  en  liten  rad  i  den 
obligatoriska rutan för att förklara dig!" Självklart! *suckar* 

Nu vidare till min vanliga paroll... 

Jag tjatar visserligen titt som tätt om att övervakningssamhället för närvarande tar sig 
enorma friheter med att expandera sina befogenheter, men inte trodde jag att vi skulle 
se en upptrappning av efterkrigstidens  kalla krig. Tydligen är det  så att medborgare 
från de "gamla kommuniststaterna" numera ska avkrävas visum  för att ens  få  lov att 
besöka  staterna, medan de gamla hederliga EU15 undantas  från detta. Ursäkta mig, 
men har man missat i USA att sovjetblocket föll för snart 20 år sedan? Är man så het‐
sad  i  jakten på nya  terrorister att man måste  ta  fram gamla spöken  för att skrämma 
sina medborgare med?  

Nu har jag två tecken, på mycket kort tid, som talar för att amerikanarna hastigt börjar 
trappa upp kalla kriget. Det  första är Barrack Obamas  tal  (i Berlin) om Ryssland som 
den  stora  fienden  i  öst  (tydligen  fortfarande)  vilket  jag  har  skrivit  om  tidigare här  i 
bloggen. För det andra har vi alltså den nya regeln om visum... 

Jag som trodde vi skulle röra oss framåt och inte bakåt!? 

 

 

 
 
 
 



 

Bilaga 4: Blogg 2 tillhörande artikel Sydsvenskan 
http://roy‐egon.blogspot.com/2008/07/usa‐resenrer‐och‐risken‐fr‐web‐hacking.html

 

USAresenärer och risken för webhacking 
Juli 29, 2008 

Det går inte en dag utan att jag blir alldeles utmattad av alla integritetsövergrepp som 
presenteras,  men  framför  allt  de  tekniska  och  mänskliga  riskerna  kring  dessa. 
 
Senast i raden bekymmersamma påbud är kravet att utlänska USA‐resenärer ‐ från och 
med  nästa  år  även  svenska  ‐ måste  registrera  sig  on‐line  inför  resan. Detta  för  att 
stoppa "högriskpassagerare" och presumtiva "terrorister". En alldeles ny "FAQ"  finns 
hos U.S. Customs and Border Protection. 

Hur länge denna information sparas vet man inte. På god grund kan det antas att det 
sker under en betydande tidsrymd. Vilka människor eller myndigheter ‐ och var på jor‐
den dessa är ‐ som kan ta del av denna information och när, är höljt i dunkel. 

Om nu  resenärer  ska  registrera  sig på  en webbsajt  föreligger  ett  stort och  allvarligt 
problem. Risken att någon bryter sig in och olovligen tillförskansar sig registerdata. En 
sajt  kan  göras  säker, men  allt  kring  den  är  inte med  nödvändighet  säkert.  Ett  bra, 
globalt och produktoberoende, exempel är den nu upptäckta så kallade DNS‐buggen. 
 
En DNS‐server  (DNS  står  för Domain Name  System)  skulle  i  alldagliga  termer  kunna 
beskrivas som Internets "nummerupplysning". Varje dator som ska kontakta någon sajt 
‐ till exempel denna ‐ frågar sin DNS‐server vilket IP‐nummer datorn som ska kontaktas 
har. DNS:en översätter således symboliska adresser (ex. http://roy‐egon.blogspot.com 
) till numeriska adresser (ex. 74.14.207.191). DNS‐buggen består i att en dator kan lu‐
ras  att  kontakta  en  falsk  sajt  om DNS‐servern  levererar  felaktig  information. Denna 
attack  kallas  "recursive DNS  poisoning". Med  detta  vill  jag  ha  sagt  att  även  system 
utanför det primära (i det här fallet registreringssajten) kan vara så pass osäkert att en 
säker  sajt  i  och  med  det  blir  osäker.  ...är  din  DNS‐server  osäker?  Testa  på 
http://www.doxpara.com/ 

Så, för att återknyta till ursprungsfrågan konkluderar jag att det nya kravet på on‐line‐
registrering är riskfyllt och obehagligt, både rent tekniskt men kanske  framför allt  in‐
tegritetsmässigt. 
 
Vi har sedan lång tid passerat 1984. Både faktiskt och Orwellskt.  



 

Bilaga 5: Artikel 2 från SvD 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1517797.svd

 

Folket litar inte på myndigheterna 
Augusti 3, 2008 

Varför blev det en sådan bredd och  intensitet  i den eftertankens kranka blekhet som 
drabbat FRA‐lagen?  I praktiken är den omyndigförklarad därför att den är oförklarad. 
Vi begriper den inte. Det borde nog regering och försvarsminister Tolgfors ha begripit. 
Att vi behöver ett svenskt spioneri och underrättelseverksamhet det begriper alla. Att 
bli tagen på sängen, att vara naiv om motståndarens avsikter, gör automatiskt ett land 
till andras sparkboll. En  intelligent och disciplinerad underrättelsetjänst, som även är 
fri  från  inre  och  yttre  korruption  ger  respekt  och  verkar  avskräckande  i  sig. 
Ett FRA måste mötas med respekt både av dem som vill Sverige illa (det behöver  inte 
alls vara s.k. terrorister) och av uppdragsgivarna, svenska folket. Debatten har tagit sin 
utgångspunkt i att FRA‐lagen kommer att innebära ingrepp i uppdragsgivarnas integri‐
tet. Vi kan alla bli signalspanade när våra telekommunikationer korsar landets gränser. 
Att skydda ”rikets säkerhet”, dvs. statens egna intressen, framstår som viktigare än att 
respektera de enskilda medborgarnas privata sfärer. Vi tror att en huvudorsak till att 
reaktionerna blivit så starka och uthålliga är att svenska  folket  inte helt  litar på myn‐
digheters  egen  integritet  och  kompetens  att  handskas med  hemlig  information  och 
med stora kriser. Dålig, senfärdig,  inkompetent, svajig krishantering har snarare varit 
regel  än  undantag.  Listan  är  lång  från  nedskjutningen  av  DC3:an  via  IB‐skandalen, 
Palmemordet  och  dess  erbarmliga  hantering,  Säpo  och  Ebbe  Carlsson‐affären  samt 
Estonia‐ och Tsunami‐katastrofernas hantering. Kommissionernas oändliga rad har inte 
tvättat någon byk, inte ens en Boforsaffär, för att citera dåvarande utrikesminister Sten 
Anderssons  för  oss  evigt  oinfriade  löfte.  Krishantering  av  för  riket  svåra  frågor  har 
kommit  att  präglas  av  inrikespolitiskt  betingade maktkamper.   Hanteringen  av  FRA‐
frågan  faller  in  i mönstret. Ett av huvudargumenten  för  lagen sägs vara det växande 
hotet om terrorism mot Sverige. Då måste regeringen och försvarsmakt sitta inne med 
information som vi andra inte har en aning om. Under den senaste 10‐årsperioden har 
färre än 4000 personer lidit en våldsam död genom terrordåd i USA och Europa. Drygt 
3000 dog i en enda ohygglig händelse – 11 september 2001. Under samma period har 
mer  än  1,5  miljoner  människor  dött  genom  mord  eller  bilolyckor.  Den  samlade 
befolkningen  i USA och Europa är cirka 800 miljoner. Risken för att du eller  jag skulle 
dö av en terrorbomb är närmast obefintlig. Däremot  löper du en betydligt större risk 
att  bli  överkörd  i morgon.  Nej,  den  som  är  räddast  för  terror  är  staten  och  ”den 
rådande ordningen”. Se till exempel på de excesser av ”Homeland security” som den 
amerikanska  nationen  nu  omger  sig med.  Kanske  är  det  här  regeringen  finner  sin 
inspiration,  för  det  är  väl  inte  Kina?  Nyckeln  till  en  intelligent,  disciplinerad  och 
ickekorrupt  underrättelsetjänst  är  förtroende  hos  uppdragsgivarna,  inte 
misstänksamhet inför dem. 



 

Bilaga 6: Blogg 1 tillhörande artikel SvD 
http://farmorgun.blogspot.com/2008/08/fra‐debatten‐lever‐i‐symbios.html

 

FRA – Debatten lever i symbios.  
Augusti 11, 2008 

Upptäcker  sent  omsider  att  Bo  Hedin,  chefredaktör  och  ansvarig  utgivare  för  SvD, 
skrev om Debatten som slog alla rekord i sommar för några dagar sedan. Det är intres‐
sant att läsa hans redovisning, men även svaret på några frågor av Susen Schultz. Att vi 
som bloggar vet att diskussionens vågor går höga bland motståndare  till  lagen är en 
sak, men utan ett genuint intresse att vilja ta del av den diskussionen i våra etablerade 
media, hade bloggarnas diskussion kunnat liknas vid ett surr inne i en jättestor bikupa.  
Därför är Mikael Nilssons reaktion intressant. SvD skriver bl a att hans tilltro till de de‐
mokratiska  institutionerna, de folkvalda politikerna och en fri press, fick sig en knäck. 
Doktorand i datalogi, kunde han se på lagförslagets tekniska lösning med öppna ögon. 
Han  insåg  då  att  det  inte  gick  att  sitta  kvar  på  läktaren  längre.  Sedan webbplatsen 
StoppaFRAlagen.nu startades, har den varit något av en Mimers brunn  för oss andra, 
som inte varit så bevandrade i hur tekniken fungerar.  

Men utan Norrtelje Tidning och Svenska Dagbladet, de tidningar som jag prenumererar 
på, hade  jag  inte blivit varse vad som var på  färde. Som  jag ser det, är det  i symbios 
med  varandra  som  journalister  hos  etablerade  medier  och  bloggare  kan  berika 
varandra och öka kunskapen om hur en företeelse kan se ut från skilda håll. Förutom 
att jag ökat mina kunskaper om bloggandet och hur internet fungerar, har jag även lärt 
mig  saker  om  riksdagsledamöter,  som  jag  inte  trodde  dem  om.  Av  vår  lokale 
riksdagsledamot Göran  Pettersson  (m)  har  jag  fått  veta  att  de,  som  är  emot  lagen 
består  av  en  brokig  skara  av  Piratpartister,  nyliberaler,  drogliberaler,  anarkister  och 
paniskt  rädda  och  konspiratoriskt  lagda människor.  Känner  dock  inte  att  jag  tillhör 
någon av dessa grupper.  

När Per Ekman och Bo Pellnäs skrev sitt debattinlägg  i SvD den 3 augusti, kändes det 
som att det ändå fanns visst hopp om Sverige – några kunniga personer såg att vi inte 
litade på myndigheterna och hade en reflektion kring vad som var roten till detta onda. 
Ett stycke i deras text var förlösande ”Nej, den som är räddast för terror är staten och 
”den rådande ordningen”. Se till exempel på de excesser av ”Homeland security” som 
den amerikanska nationen nu omger sig med. Kanske är det här regeringen finner sin 
inspiration, för det är väl inte Kina?”. Dagen innan hade jag förstått att vi, som antogs 
vara  paniskt  rädda  eller  konspiratoriskt  lagda,  hade  våra  övermän  i  de,  som  lobbat 
fram lagen, och skrev på min blogg ”Mod krävs när rädsla triggar oss”. Dessutom krävs 
en rejäl portion realism. Vem kan tro att Fredrik Reinfeldt skulle ta reson, omgiven som 
han är av militärer i behov av annat att syssla med sedan regering och riksdag lagt ner 
det ena regementet efter det andra?! Hans närmaste stadssekreterare H G Wessberg, 
var tidigare statssekreterare hos förre försvarsministern Mikael Odenberg (FRA‐lagens 



 

gudfar?) och avgick från den posten samtidigt som denne. Intresset ljuger som bekant 
inte  och  därför  vore  det  rätt  intressant  att  veta  hur många  försvarsanställda,  som 
genom åren flyttat in i regeringens och riksdagens nvironger. Att vi gör klokt i att vänja 
oss vid både det ena och andra, det skriver Badlands Hyena om på sitt oefterhärmliga 
sätt. 



 

Bilaga 7: Blogg 2 tillhörande artikel SvD 
http://soilander.wordpress.com/2008/08/04/slutet‐pa‐svenska‐dubbelmoralen/

 

Slutet på svenska dubbelmoralen? 
Augusti 11, 2008 

Just nu är det mycket upprepning ifråga om FRA‐debatten, där nu moderata lokala po‐
litiker ger bloggosfären rätt i DN Debatt: 

Att FRA i praktiken måste övervaka sig själva och rapportera eventuella misstag är otill‐
räckligt.  

I gårdagens SvD Brännpunkt diskuterades samma sak av Bo Ekman och Bo Pellnäs: 

Svenska  folket  [litar]  inte  helt  på myndigheters  egen  integritet  och  kompetens  att 
handskas med hemlig  information och med stora kriser. Forskaren Zygmunt Bauman 
myntade i boken “Globalisering” begreppet “tandläkarstaten”, vilket jag tycker beskri‐
ver  situationen  när  FRA  får  möjligheten  att  tekniskt  massavlyssna  svenska  befolk‐
ningen. På sätt och vis blir Sverige en tandläkarstat, där den vitklädda tandläkaren får 
full insyn i varje integritetskränkande del av människans munhåla.  

Alla är misstänkta och  ska  röntgas. Det är  få medborgare  som  inte har hål  som  inte 
behöver bli lagade. Just den här känslan att inte göra olika saker på Internet blir tydlig. 
Dubbelmoralen kommer definitivt få ett nytt ansikte.  

Ingen  kan  ljuga om  att  de  inte  har hål  inför  en  röntgenapparat.  Subjekt och objekt 
kommer  flyta  ihop,  för  att  använda mig  av  vetenskaplig  terminologi. Vad  som helst 
kommer att bli bevisat utifrån sökinstrumenten som FRA utnyttjar. Idag är det lätt att 
se själv. Söker någon mitt namn efter en anställningsintervju, så är det inte svårt att slå 
ihop  ett  plus  ett.  Söker  något mitt  namn  och  därefter  en  särskild  ståndpunkt  och 
försöker koka ihop en anmälan så är det även en smula besvärande.  

Å andra sidan så innehåller en debatt alltid ett mått av aggression och hänsynslöshet. 
Det är långt ifrån givande, men ord påverkar.  

Problemet uppstår om FRA själva blir bevakade. Då uppstår en situation där de fria på 
Internet bestämmer  sig  för att göra det  svårt  för bevakarna. Här har morgondagens 
politiker en gedigen uppgift: Ett mandat att rota i människors privatliv.  

Inte undra på att det känns obehagligt.  



 

Bilaga 8 Artikel 3 från DN 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3430&a=814664

 

Kinesiska underbarnet en bluff 
Augusti 12, 2008 
 
Den lilla flickan Lin Miaoke trollband publiken med sin sång under den olympiska öpp‐
ningsceremonin. Med håret i tofsar och med röd klänning utmålades hon som landets 
blivande stjärna i den officiella engelskspråkiga tidningen China Daily.  

Nu AVSLÖJAS att Lin Miaoke  inte  sjöng en  ton utan bara mi‐
made. Hon valdes nämligen  för sitt söta yttre medan sjuåriga 
Yang Peiyi stod för sången. Det säger en av arrangörerna  i en 
intervju. 
Men med sitt knubbiga ansikte och sina ojämna tänder ansågs 
Yang Peiyi inte vara tillräckligt vacker för att synas under invig‐
ningen. 
CHEN QIGANG ansvarig för musiken under  invigningen förkla‐
rar att barnet som syntes  i bild när den kinesiska flaggan bars 
in  på  arenan  måste  vara  "perfekt  till  utseende,  känsla  och 
uttryck". 

Anledningen  till att Yang  inte  fick synas är att vi ville  förmedla rätt bild. Vi tänkte på 
vad som var bäst för nationen. 



 

Bilaga 9: Blogg 1 tillhörande artikel DN 
http://1000ord.blogspot.com/2008_08_01_archive.html#5181992268885028516

 

Det är ju showbusiness för fasen!  
Augusti 12, 2008 
 

Så uppenbarligen var det playback när Lin Miaoke uppträdde  för hela världen under 

den kinesiska OS‐invigningen. Alla som kan sin filmhistorik associerar naturligvis genast 

till  "Singing in the Rain" från 1952 spelar Jean Hagen en stumfilmsstjärna som inte kan 

sjunga, så därför åker hon snålskjuts på Debbie Reynolds röstresurser när det ska göras 

musikal.  

En rolig anekdot kring Singing in the rain är att Reynolds egen röst faktiskt har dubbats 

över  i den färdiga filmen;  i sångnumren är det Betty Noyes som sjunger och när Rey‐

nolds ska dubba över Hagens röst så är det i själva verket Hagens vanliga röst publiken 

hör... 

 

Anyhow  ‐  läget med OS‐invingningen är  INTE att den "snygga"  flickan har ersatt den 

"fula"  flickan.  Lin Miaoke är  ju den  som man  repeterat  in  föreställningen med. Där‐

emot så har man tillfört Yang Peiyis röst. De ansvariga för OS‐invgningen har naturligt‐

vis ställt sig oförstående till varför folk tycker det är så upprörande att det var en an‐

nan tjej som sjöng. De har ju bara försökt göra en så bra show som möjligt. 



 

Bilaga 10: Blogg 2 tillhörande artikel DN 
http://ekstromsblogg.blogspot.com/2008/08/nej‐till‐exploatering‐av‐barn.html

 

Nej till exploatering av barn 
Augusti 12, 2008 

Det finns  inget som gör mig så arg och upprörd som när barn exploateras och utnytt‐

jas. Oavsett på vilket sätt.  

Idag kryper sanningen  fram att den  lilla  flickan som sjöng på OS‐invigningen  i Peking 

inte alls sjöng. Hon mimade till någon annans sång. Den som sjöng hade ojämna tänder 

och ett knubbigt ansikte. Det skulle enligt kineserna ha stört bilden när den kinesiska 

flaggan bars  in på banan. Den  som visade upp  sig måste vara  "perfekt  till utseende, 

känsla och uttryck". Det var bäst för nationen enligt kineserna. (SvD, Aftonbladet) 

Att man  tydligen även  fejkat de "vandrande  fotspåren" på himlen under  invigningen 

stör mig  inte  lika mycket  (även om det säger en del om Kina även) som att man ut‐

nyttjar barn. För det är precis vad det är när man använder barn  i eget syfte. Det vill 

säga i detta fall ‐ i propaganda för Kina. Varför fick inte den som sjöng framträda själv? 

På bilden i DN är hon jättesöt. Så söt som de allra flesta barn är med sina fel och bris‐

ter. Ingen människa är perfekt. 

Människor är olika men alla är  lika mycket värda oavsett utseende eller andra egen‐

skaper. Att bara  visa upp det perfekta  säger en del om människosynen  som  råder  i 

Kina. Man ser  inte till människan som en hel människa utan som en sak som kan an‐

vändas på olika sätt för att gagna ett syfte. Som sagt i detta fall i propagandan för Kina. 

Som de tror i alla fall.  

Skolbarnen,  som  dog  i  samband med  jordbävningen  på  grund  av  för  dåligt  byggda 

skolor och vars föräldrar blivit mutade att tiga om detta, är kanske inte lika bra propa‐

ganda. Men dessa nämns inte vid invigningen.  

Barn måste få vara barn och inte reklampelare och propagandaobjekt. Oavsett för vem 

eller vilka eller i vilket syfte.  

 

 


