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Teori Kritisk diskursanalys

Metod Kritisk diskursanalys

Resultat Genom våra analyser lyckas vi identifiera likheter och skillnader mellan EU- 
kommissionären Cecilia Malmström och komikern Magnus Betnérs bloggar. Ett liberalt 
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1. Inledning
Politiskt engagemang är ofta synonymt med att gå och rösta. Trots att möjligheterna till att vara 
politiskt aktiv på alternativa sätt har förändrats genom Internets, och då i första hand sociala mediers 
utveckling, så upplever vi att politiskt engagemang ändå mäts genom valdeltagande. Statistik för val i  
Sverige och övriga västvärlden vittnar om lågt valdeltagande hos unga och detta tolkas som ett bevis på 
bristande politiskt engagemang. Vad innebär då detta? Är det ungdomarna som inte är mottagliga för 
den information politikerna sprider eller fokuserar inte politikerna sin kommunikation på ungdomarna? 
Politikerna lägger inte tillräckligt med tid på att bemöta ungdomar som väljare och språket de använder  
i sin kommunikation försvårar ungdomarnas meningsskapande av det politiska budskapet. Detta är 
grunden till vår undersökning där vi intresserar oss för hur politiska budskap kan förmedlas genom 
Internets kommunikationskanaler och hur själva budskapet faktiskt formuleras och presenteras. Går det 
att förmedla politik genom humor eller kräver det ett mer traditionellt och allvarligt förhållningssätt och  
vilket lockar i så fall ungdomarna? 

1.1 Syfte 

Denna undersökning syftar till att undersöka den politiska bloggen och kartlägga hur två aktörer från 
helt skilda genrer använder bloggar och språkets makt för att förmedla politiska budskap. Vi ställer 
komikern Magnus Betnérs blogg mot EU-kommissionären Cecilia Malmströms blogg för att identifiera 
hur politik kan förmedlas från ett traditionellt politiskt perspektiv samt hur politik kan väcka debatt  
genom humor. Vidare jämför vi dessa bloggar för att identifiera likheter och skillnader i deras 
kommunikationsstrategier. 

1.2 Frågeställning 

● Hur förmedlas politiska budskap genom en politikers blogg samt en komikers blogg?
● Vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa bloggar?

1.3  Avgränsning

Det finns många politiska bloggar och många olika förhållningssätt till att förmedla politik, därför är vi  
medvetna om att vår studie inte kommer kunna generera något generaliserande resultat. Vi har valt att  
utgå från två bloggar i olika genrer för att kontrastera dem mot varandra. Vi bygger detta på ett  
grundantagande om att det borde finnas en tydlig skillnad när det gäller deras politiska kommunikation.  

1.4 Definition av diskurs 

Diskurs är ett tvetydigt begrepp som definieras olika inom olika praktiker vilket därför gör det 
problematiskt att ge begreppet en allmängiltig definition.1 Av samma anledning är det därför viktigt för 
oss att redogöra för hur vi använt begreppet i denna undersökning. Berglez (2000) behandlar två 
definitioner som används inom forskning av nyheter och massmedia.2 Den första grundar sig på samtal 
mellan människor, alltså social interaktion och människors gemensamma sätt att använda språk i olika 
sammanhang. Vad och hur saker sägs påverkas av i vilken kontext samtalet hålls, det vill säga att 

1 Danaher, Schirato & Webb, 2000:07
2 Berglez, 2000:200
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situationen styr språkanvändningen. Denna definition inkluderar även institutionella och 
samhällsstrukturella förhållanden i diskursbegreppet vilket innebär att man undersöker 
maktförhållanden som konstrueras genom människors sätt att använda språk.3 Den andra definitionen 
fokuserar på institutionella sammanhang och kunskap genererad från dessa. Kunskapen är det centrala 
och sätts i relation till regler, rutiner och aktuella konventioner inom olika institutioner. 4 Blogg som 
kommunikationskanal handlar om social interaktion mellan bloggaren och läsaren och även mellan 
läsare och läsare. Detta blir tydligt i vår analys då situationen styr språkanvändningen och Malmström 
bloggar ur sin position som EU-kommissionär och därför måste ta hänsyn till de regler, rutiner och 
konventioner som detta innebär. Betnér å andra sidan syftar till att bryta alla dessa med hjälp av 
språkets makt. Därför anser vi att dessa definitioner kompletterar varandra och tillsammans konstruerar 
vår definition. 

1.5 Bloggtext som diskurs 

Det finns många olika typer av texter att analysera och ser vi till blogginläggens struktur så liknar de en 
nyhetstext i väldigt stor utsträckning. En nyhetstext innehåller rubrik, underrubrik, ingress, innehåll och 
i vissa fall en bild.5 Ett blogginlägg är uppbyggt under samma princip men saknar ingress. Läsarna är 
vana vid att nyhetstexter struktureras på detta sätt och vi har tidigare talat om regler, rutiner och 
konventioner som texter präglas av.6 Sätts detta i relation till blogginlägg så anser vi att läsarna har 
samma förväntningar på en bloggtext. Nyhetstexter och blogginlägg kan också liknas vid varandra rent 
innehållsmässigt. Nyhetstexten och samhället är ömsesidigt beroende av varandra vilket Berglez 
förtydligar på detta sätt:

”Nyhetstexten produceras och finns till i ett samhälle, och det är samhället, med allt vad detta stora  
abstrakta begrepp kan tänkas rymma, som utgör textens orsak”.7 

Detta överensstämmer även med bakgrunden till texterna i bloggar. Oavsett om inläggen handlar om 
konsumtion, politik eller kultur så står de i direkt relation till vad som sker i samhället.8 Vid en analys 
av en nyhetstext fokuserar man på att ta reda på varför texten ser ut som den gör. Därför är det viktigt 
att fundera över vad det är som utelämnas i texten till förmån för något annat, vilket också kan 
appliceras på blogginlägg.9 Med dessa argument har vi valt att rubricera bloggtexterna i vår 
undersökning som nyhetstexter och applicera nyhetsdiskursen på vår undersökning.

2. Bakgrund
Bakgrunden syftar till att presentera den forskning och litteratur vi tagit del av och som ligger till grund 
för våra frågeställningar. Vi inleder med att problematisera begreppet politiskt engagemang ur ett brett  
perspektiv för att avsluta med ett konkret område inom politiken som vi intresserar oss för i 
undersökningen. 

3 Berglez, 2000:200
4 A.a:201
5 A.a:202
6 Ibid
7 Berglez, 2000:196
8 Ibid
9 Berglez, 2000:195
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2.1 Politik

Ordet politik definieras enligt nationalencyklopedin som “statskonst, processen att erövra och utöva 
makt i offentliga sammanhang”.10 Kortfattat, ett samhälleligt samarbete mot ett bra liv. Politik i sin 
ursprungsform kommer förmodligen alltid innebära det samma, men utövas nu i nya former och genom 
nya kanaler. Detta kan i sin tur ge begreppet politiskt engagemang en ny innebörd.11 De politiska 
kanalerna förändras tillsammans med Internet vilket även förändrar den politiska miljön. Fler röster blir  
hörda genom plattformar som exempelvis bloggar.12 Detta leder till att nya tankar om medborgarskap 
väcks och diskussioner om hur politiskt engagemang ska definieras börjar diskuteras.13 Vuxna och 
ungdomar har ofta väldigt olika kunskaper om hur dessa nya kanaler kan användas för olika syften.14 

Därför tror vi inte att definitionen av politiskt engagemang och vad det innebär att vara politiskt aktiv  
stämmer överens mellan vuxna och ungdomar. Bristen på denna gemensamma definition gör att det är 
enklare att klassificera ungdomar som oengagerade.15 Identifieras denna problematik kan nya former av 
engagemang och deltagande förstås ur ett vidare perspektiv.16 Vi anser att det är nödvändigt att 
undersöka vad ungdomar upplever att politik är innan vi kan uttala oss om deras engagemang. 

2.1.1  Ungas valdeltagande och inställning till politik 

En gemensam diskurs om ungas politiska engagemang präglar den politiska arenan i västvärlden.17 
Låga siffror gällande ungas valdeltagande rapporteras världen över och Statistiska centralbyråns (SCB) 
statistik över riksdagsvalet i Sverige 2010 talar sitt tydliga språk. Trots att valdeltagandet faktiskt ökat  
med nästan fyra procent sedan valet 2006 visar siffrorna fortfarande att få ungdomar i åldern 18- 29 år 
röstar vid politiska val i Sverige.18 Liknande slutsatser dras även i Storbritannien men Loader (2007) 
menar att detta inte nödvändigtvis är ett bevis för att unga inte är intresserade av politik, han anser att  
det snarare visar att den politiska uppfostran och socialiseringen i stället sker genom nya former. 
Dahlgren (2010) menar att politik och demokrati inte endast behöver innebära röstning i val eller ett  
partipolitiskt engagemang, utan att det även existerar i ett hem och hos en familj där val i vardagens  
ständigt måste fattas. Han menar även på att det är deltagande och medbestämmande av familjeval i  
vardagen som utvecklar oss till ansvarsfulla människor.19(Dahlgren, 2010:168). Studier styrker det 
faktum att politiker inte prioriterar de unga väljarna, de anses behöva politisk uppfostran och träning 
innan de blir fullvärdiga medborgare.20 Denna mentalitet och detta förhållningssätt till ungdomar 
förekommer även i Sverige.21 Politikerna i Storbritannien tolkar ungas bristande valdeltagande som 
politisk apati istället för att se över hur kommunikationen med denna målgrupp faktiskt ser ut.22 Många 
ungdomar har svårigheter att ta till sig det politiska språket vilket medför en misstro mot det politiska  

10 http://www.ne.se/politik
11 Seongyi & Woo- Young, 2011:242; Drezner & Farell, 2007:01
12 Ibid
13 Ward & de Vreese, 2011:400
14 Findahl, 2012
15 Mycock & Tonge, 2011:143
16 Ward & de Vreese, 2011:400
17 Loader, 2007
18 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____311613.aspx
19 Dahlgren, 2010:168
20 Mycock & Tonge, 2011:138-141
21 Buskqvist, 2010:197
22 Youniss, Bales, Christmas-Best, Diversi, McLaughlin & Silbereisen, 2002:127
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systemet och dess makthavare.23 Även i Sverige ställer unga sig kritiska till det politiska 
etablissemanget.24 De upplever att de kommer sist i den politiska hierarkin och saknar gehör hos 
politikerna.25 Om nu kommunikationskanalerna för politik förändras och definitionen av politiskt 
engagemang är under förändring, hur kan då politisk information presenteras i nya innovativa former? 

2.1.2  Politik och humor 

En tanke som vuxit i vår bakgrundsgenomgång är hur politik står i relation till humor. Med detta syftar 
vi inte enbart till hur man i exempelvis “Parlamentet” på TV4 driver med olika politiker, utan om 
politiker använder humor som verktyg eller om politiskt engagerade komiker använder humor i sin 
politiska kommunikation. Vi sökte information om detta och upptäckte att det finns begränsat med 
studier kring ämnet, vilket kan bero på att politik och komedi helt enkelt inte är en vinnande 
kombination eller att det är ett så pass nytt och outforskat område att det inte finns någon forskning. De 
artiklar vi fann behandlar snarlikna frågor och berör hur människor idag kommer i kontakt med politik. 
Wells och Bull (2007) diskuterar likheterna mellan politiska tal och stand up. Komiker hanterar sina tal 
på liknande sätt som politiker, en kombination av retorik och synkronisering.26 Wells och Bull säger att 
politiker och komiker är väl medvetna om vilken publik de har dragit till sig och anpassar sina tal och 
uppträdanden efter dem för att tillfredsställa deras förhoppningar.27 De menar också att publiken i sin 
tur är medvetna om vilka det är som de går och lyssnar på och därför har en föraning om vad de 
kommer ta del av.28 Även TV- program med grund i humor och politik har idag fått en betydande roll i 
vårt samhälle.29 Detta för oss vidare till funderingar om hur Internet och dess utbud gör det möjligt för 
en stor del av befolkningen att ta del av politik.

2.2  Internet

Traditionellt politiskt engagemang handlade tidigare om att agera på en fysisk plats som exempelvis att  
gå och rösta. Politiska aktioner idag kan även genomföras på en plats utan tid och rum, det vill säga 
online.30 Sverige har som mål att bli ett av de ledande länderna när det kommer till ett digitaliserat  
samhälle.31 Hela 89 procent av befolkningen har tillgång till Internet, vilket visar att många har 
möjlighet att på något sätt vara politiskt aktiva.32 De unga väljarna är aktiva online och känner sig 
trygga i den miljön. De är vana vid att söka information på Internet, samt att debattera, diskutera och 
kommentera genom olika forum och kanaler.33 Undersökningen ”Svenskarna och Internet 2012”  visar 
hur svenskar i alla åldrar använder Internet och ungdomar i åldern 12-25 år är de som är mest aktiva. 
Dock använder nästan alla generationer Internet till att söka information och nyheter av något slag. 34 

Studier visar även att ungdomar engagerar sig på olika vis genom bland annat att arbeta inom någon 

23 Mycock & Tonge, 2011:142
24 Buskqvist, 2010:193
25 Mycock & Tonge, 2011:142
26 Wells & Bull, 2007:322-324
27 Ibid
28 Wells & Bull, 2007:325
29 Xiaoxia & Brewer, 2008:90-91
30 Ahrne & Svensson, 2011:120
31 http://www.regeringen.se/sb/d/15224/a/177272
32 Findahl, 2012:06
33 Ward & de Vreese, 2011:.401
34 Findahl, 2012:14
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frivilligorganisation eller att delta i någon form av demonstration.35 De engagerar sig även i olika frågor 
genom sociala medier där de startar grupper, stödjer olika organisationer och diskuterar på olika 
forum.36 

2.2.1 Sociala medier 

Sociala medier definieras som kanaler där text, bild eller ljud kommuniceras mellan användare som 
exempelvis Facebook, Youtube eller bloggar.37 Människor kan genom sociala medier kommunicera på 
en global nivå, vilket innebär att det går snabbt och är enkelt att komma i kontakt med någon oavsett  
var personen befinner sig.38 Tidigare var sociala medier en plattform som lockade flest ungdomar men 
så är det inte längre även om de unga fortfarande dominerar fältet.39 Sociala medier används bland 
annat för att knyta kontakter, sprida information, söka kunskap och hitta inspiration.40 Hela konceptet 
med sociala medier grundar sig på interaktion vilket alltså inte innebär enkelriktad kommunikation som 
den tidigare ”sändare- mottagare” modellen, vilket gör att detta forum på så sätt skiljer sig från 
massmedier.41 

2.2.2 Bloggar 

En blogg är enligt nationalencyklopedin en personlig och öppen dagbok eller logg på webben och kan 
enligt Ström (2010) vara ett bra verktyg för att skapa engagemang och diskussioner.42 Han jämför en 
vanlig hemsida med en blogg och lyfter fram fördelarna bloggandet medför. Känslan av en 
direktkontakt, möjlighet att vara mer personlig i språket och dubbelriktad kommunikation är aspekter  
som gynnar interaktionen med läsarna.43 Bloggen ger även möjlighet att skapa opinion och argumentera 
för saker man tror på.44 Kommentarsfunktionen är en viktig del av en blogg och erbjuder en ovärderlig 
möjlighet att interagera och lyssna på läsarna.45 En del stänger dock av kommentarerna eller sätter en 
spärr där bloggaren måste godkänna kommentarer innan de publiceras. Detta ofta av rädsla för att få 
negativa kommentarer.46 Ibland används fältet för kommentarer som diskussionsforum mellan läsarna 
och för att främja denna dialog är det viktigt att den bloggare som har valt att godkänna kommentarer  
innan publicering gör detta snabbt. Annars kan diskussionen bli lidande.47 Majoriteten av läsarna är 
dock inte dialoginriktade och därför kan bloggar även med många läsare ibland sakna kommentarer.  
Det finns egentligen bara spekulationer om orsakerna bakom detta men en teori är att när en blogg inte 
ger uttryck för någon direkt åsikt uteblir också diskussionerna.48 Många bloggare har idag blivit 
nationella kändisar och besitter en viss makt att påverka allmänheten. Detta är extra tydligt inom 

35 Youniss et al. 2002:127
36 Montgomery, 2007:179-180
37 Carlsson, 2009:09
38 Carlsson, 2009:08
39 A.a:18
40 A.a:20
41 A.a:45
42 Ström, 2010:30
43 Ibid
44 Ibid
45 Ström, 2010:38
46 Ibid
47 Ibid
48 Carlsson, 2009:109
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näringslivet då varor kan sälja slut enbart på grund av att en bloggare visat upp produkten i sin blogg.49 

Bloggarna har kommit att spela en allt större roll i vardagen för väldigt många och allt fler väljer att  
upplysas på detta sätt.50 Detta fick oss att intressera oss för bloggar i relation till hur politik 
kommuniceras. 

2.3 Problemområde

I vår undersökning har tidigare forskning spelat en avgörande roll för att hitta vårt forskningsfält samt 
vår problemställning. Vi började med att söka vetenskapliga artiklar genom olika databaser där vi  
använt sökord som youth and politics, political engagement among youth då vi inledningsvis 
fokuserade på ungdomars relation till politik. Genom referenser i många av artiklarna lyckades vi 
identifiera nyckelpersoner som forskat i dessa frågor och som vägledde oss till andra artiklar samt 
litteratur inom fältet.51 Dock ledde den tidigare forskningen oss vidare till tankebanor gällande politik 
och humor varav vi började söka efter forskning kring detta. Sökord som comedy and politics, comedy,  
stand up, youth, society och politics användes för att finna material. Den forskning vi tagit del av visar 
som sagt på ungdomars bristande politiska engagemang genom deras valdeltagande, men vi menar att 
det inte är valdeltagandet som avgör om vi är politiskt aktiva eller inte.52 Det finns många olika sätt att 
engagera sig idag och sociala medier är ett forum där människor fritt kan ge uttryck för sina åsikter, gå 
med i grupper och debattera olika frågor.53 Därför valde vi att vända oss till bloggvärlden och söka efter 
två bloggar som båda behandlar politik men med två helt olika förhållningssätt. Med bakgrund i att  
många idag lockas av humor sökte vi efter en komiker med ett uttalat politisk intresse som vi kunde 
ställa mot en blogg skriven av en politiker i traditionell mening.54 Detta för att vi ville jämföra likheter 
och skillnader mellan bloggarna när det kom till språkhantering, ideologispridning och respons från 
läsarna. Vi fann två bloggar som vi ansåg representerade sin genre på bästa sätt, EU-kommissionären 
Cecilia Malmströms blogg och komikern Magnus Betnérs blogg. 

3. Teori och metod
Detta avsnitt behandlar undersökningens teoretiska och metodologiska utgångspunkter i form av kritisk 
diskursanalys. Winther Jörgensen & Phillips (2000) menar att denna form fungerar som både teori och 
metod och bör ses som en helhet.55 Avsnittet syftar också till att förklara ideologi, klargöra hur texten i 
analysen kategoriserats, vilka överväganden vi gjort i valet av analysmodell och hur begreppet diskurs 
definieras. 

3.1 Ideologier

Att tillhöra och stödja en ideologi innebär framför allt att man tillhör och stödjer ett partis idéer om hur  
ett samhälle bör se ut, hur det ska styras och hur man ska gå tillväga för att nå dessa mål.56 En ideologi 
kan beskrivas som de grundidéer ett parti har och vill se till att utveckla. Bengtsson (2000) skriver även 
49 http://kenzas.se/2012/04/19/slutsald/
50 Drezner & Farell, 2007:15f
51 Aspers, 2011:73
52 Loader, 2007:01
53 Carlsson, 2009:20
54 Xiaoxia & Brewer, 2008:90
55 Winther Jörgensen & Phillips, 2000:10
56 Bengtsson, 2000:82
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att en ideologi blickar mot framtiden.57 Det är genom ideologin som framtiden skapas i de sätt och 
metoder man väljer att tillämpa i samhället för att nå politiska mål för samhällets utveckling. Ideologier  
har uppkommit från det som har varit, det till säga ur det förflutna och de innehåller värderingar som 
bland annat bygger på vem eller vilka det är som ska äga vad, hur sjukvårdssystemet ska skötas om och 
påverkar hur gemensamma beslut ska tas. Liberalismen, socialismen och konservatismen är de tre stora 
ideologierna som har sitt ursprung i 1800-talets Europa.58

Liberalismen formades utifrån en rörelse som var menad till att kämpa för individens frihet, framför allt 
friheten från det statliga förtrycket.59 Ideologin propagerar för människans rätt till individuell frihet, till 
eget liv och egendom vilket innebär att människan har rätt till att utforma sitt liv efter önskan om vad  
som passar henne bäst.60 Hon ska bland annat ha makt till att forma statens politik genom att vara med 
och bestämma och hon ska även ha rätt till att uttrycka sig och att tänka fritt61. I och med liberalismens 
syn på mänsklig frihet, går ideologin under namnet ”Frihetsläran”.62

Socialismen förknippas med striden för jämlikhet och är därför även känd som ”jämlikhetsläran” eller 
”broderskapsläran”.63 Ideologin strävar efter att uppnå ekonomisk, politisk och social jämlikhet och står 
med andra ord för bekämpning av sociala klassindelningar, orättvis maktfördelning inom politiken och 
vissa inkomstskillnader.64

Konservatismen står för bevarandet av det ursprungliga och anhängare till ideologin är motståndare till 
allt som en revolution innefattar.65 Det vill säga att konservatismen står för att bevara monarkin, 
religionen och de nationella traditionerna. All förändring möts inte av protester, utan det rör endast de 
förändringar med förankring i revolutioner då de anses vara upphovet till ett förändrat samhälle.66

3.2 Kritisk diskursanalys

Kritisk diskursanalys används som både teori och metod och erbjuder filosofiska utgångspunkter för att 
förstå språket i olika sociala konstruktioner. Den erbjuder även analysmodeller, metodologiska 
riktlinjer och verktyg för att analysera språk.67 Det centrala i en diskursanalys är att texten analyseras 
för att nå en förståelse för de samhälleliga fenomen som texten ger uttryck för.68 En kritisk 
diskursanalys lyfter fram relationen mellan språk, samhälle och maktstrukturer vilket är det centrala i  
vår undersökning.69 Kritisk diskursanalys har sina grunder i bland annat Michel Foucaults maktteori, 
marxism, psykologisk forskning ur kognitionens sociala perspektiv, samt den kritiska lingvistiken som 
visat samband mellan skapandet av ideologier, mediala texter och den sociala ordningen.70

57 Bengtsson, 2000:82
58 Ibid
59 Larsson, 1994:26
60 A.a:08
61 Ibid
62 Ibid
63 Ibid
64 Ibid
65 Ibid
66 Ibid
67 Winther Jörgensen & Phillips, 2000:10
68 Boréus, 2011:149
69 Berglez & Olausson, 2008:123
70 Berglez & Olausson, 2008:124-126; Bruhn Jensen, 2012:115
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Inom den kritiska lingvistiken menar man att språket är avgörande för hur samhället förstår 
verkligheten.71 Berglez & Olausson (2008) menar att samhället består av en social verklighet som 
porträtteras i media och som grundar sig på sociokulturella tankar som redan är förutbestämda.72 

Genom en kritisk diskursanalys analyseras texten inte enbart genom det självklara, orden, utan det som 
orden ger uttryck för samt vilka förgivettaganden och värderingar som ligger bakom. En kritisk 
diskursanalys ger mening åt de socialt förankrande föreställningar som gör att en text utformas på ett 
speciellt sätt.73 Texterna, oavsett i vilken kontext de produceras, ämnar säga något om verkligheten. 
Som en slags vedertagen sanning.74 Då meningsskapande anses vara ett komplext fenomen är det 
viktigt att sätta diskursen i olika kontextuella sammanhang.75 

Vi ansåg att vi var i behov av ett verktyg för att kunna genomföra analyser av bloggarna och därför 
studerade vi Teun Van Dijks sociokognitiva modell för att vi ansåg att den passade bäst för vår 
undersökning då vi även ämnade att analysera läsarnas kommentarer. Valet att genomföra en kritisk 
diskursanalys var inte på något sätt självklart. Men vi bestämde oss för att det är språket vi är 
intresserade av att undersöka. Vi ville se hur språket används i samma forum (bloggar) med samma 
tema (politik) men på helt olika sätt och vad detta spelar för roll i den sociala kontexten. Kritisk 
diskursanalys ser till begrepp som makt vilket vi också anser vara relevant för vår forskning då politik 
ofta inkluderar maktdiskussioner. Det mest väsentliga i detta fall var att analysera om bloggarna skapar 
reaktioner genom sina texter och hur läsarna kommenterar dessa.  Kritisk diskursanalys behandlar även 
aspekter som vad texterna egentligen ger uttryck för, alltså även det som inte sägs men som kan läsas 
mellan raderna. Vilka ideologier och värderingar förmedlar bloggarna och vilka budskap vill de få fram 
genom de ord och meningar de konstruerar? Detta gjorde att vi valde kritisk diskursanalys. 

Vi har valt att basera vår undersökning på Berglez (2000) tolkning av Van Dijks kritiska diskursanalys 
då han applicerar den sociokognitiva modellen på en nyhetstext och visar konkret hur en kritisk 
diskursanalys kan genomföras. Van Dijk konkretiserar de olika analysmomenten på ett tydligt sätt 
vilket gjorde att vi enkelt kunde fördjupa oss i textens struktur. Vidare ansåg vi att Van Dijks fokus på 
sociokognitiva utgångspunkter var mest lämplig för vår undersökning då vi även ämnade undersöka 
läsarnas kommentarer och deras uppfattning, förståelse och meningsskapande av bloggtexterna.76

3.2.1 Van Dijks sociokognitiva modell 

Teun Van Dijks analys grundas på att alla texter har en viss struktur.77 En nyhetstext produceras i en 
specifik form av institution där regler, rutiner och konventioner utgör ramverk för hur texterna 
produceras i en viss kontext och språket som används i texterna synliggör detta.78 Texter struktureras på 
olika sätt beroende på vart de publiceras, en vetenskaplig artikel har en viss struktur medan en 
nyhetsartikel har en annan. Det är denna struktur som gör det möjligt för läsaren att skapa en social 

71 Boréus, 2011:142
72 Berglez & Olausson, 2008:126
73 Ibid
74 Börjesson & Palmblad, 2007:17
75 Berglez & Olausson, 2008:128
76 Berglez, 2000:202
77 Berglez, 2000:202
78 Ibid
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mening av vad texten förmedlar.79 Det är alltså läsarens tolkning som ger texten sin verkliga mening 
och denna tolkning bygger på outtalade gemensamma strukturella regler mellan producent och läsare. 80 

Därför är kognition ett väsentligt begrepp i Van Dijks modell. Läsarens förhållningssätt till texten 
präglas av dess förståelse för vad som skrivs. Berglez menar att läsaren ofta har en förförståelse för 
textens struktur och därför tar den för given.81 Han exemplifierar detta med att en nyhetsartikel ofta är 
strukturerad efter rubrik, underrubrik och ingress. Detta är något de flesta läsare vet och inte reflekterar 
över. Därför är det viktigt för textproducenten att respektera detta för att gynna en fungerande 
kommunikation med läsaren och möjliggöra ett effektivt meningsskapande vid tolkningsprocessen.82 
Van Dijks analysmodell är uppdelad i fem steg:

3.2.2 Det övergripande innehållet

Denna analys syftar till att få en överblick över texten och eventuellt annat innehåll, som exempelvis  
faktarutor och bilder. Vad handlar texten om? Det handlar om att kartlägga innehållet för att lära känna  
texten innan man fördjupar sig i den.83 

3.2.3 Den tematiska strukturen

Denna analys ämnar kartlägga textens hierarkiska upplägg. Vad lyfts fram som det viktiga i texten och 
hur organiseras texten för att synliggöra detta? För att underlätta analysarbetet kan man dela upp det i  
följande frågor:84

Vad har han/hon skrivit?
Vad vill han/hon förmedla?
Vad använder han/hon sig av för rubrik?
Skriver han/hon rubriker som lockar eller ger de endast en kort överblick över inlägget?
Hur är hans/hennes inlägg uppbyggda? Vilken är den röda tråden?

3.2.4 Den schematiska strukturen

Den schematiska strukturen syftar till att analysera och kartlägga berättandet i texten. Trots att den 
schematiska strukturen fokuserar på samma delar som den tematiska är det viktigt att skilja dessa åt då 
den tematiska analysen fokuserar på organiseringen av själva ämnet som tas upp i texten medan den 
schematiska analysen lyfter fram hur berättandet av ämnet presenteras. 
Denna analys kan också delas in i mindre frågor för att lättare finna svar.85

Vad för information får vi av hans/ hennes rubriker och ingresser?
Vilken aktör eller aktörer talas det om?
Vad har inläggen för bakgrund? Alltså vilken är den bakomliggande orsaken till hans/ hennes inlägg?

79 Berglez, 2000:202
80 Ibid
81 Ibid
82 Ibid
83 Berglez, 2000:207
84 Berglez, 2010:278
85 Berglez, 2000:208
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Vilka konsekvenser och orsak/ verkan förhållanden får aktörers verbala kommentarer enligt texten?
Vem/ vad riktas aktörernas kommentarer mot?
Hur beskrivs aktörerna av textproducenten?
Vem får dra slutsatsen om ämnet?

3.2.5 Mikroorienterad analys av texten 

Då den tematiska och schematiska analysen genererat grundläggande information är det nu dags att gå 
in mer på detaljerna i texten. Vad är det texten säger och hur skrivs det? Detta genomförs genom tre 
steg:86

Koherens
Detta innebär en undersökning av om texten tar för givet att läsaren redan har kunskaper inom ämnet 
eller inte. Koherens syftar till att förse läsaren med information som kan generera en sammanhängande 
mening av texten.87 Global koherens är textens helhet som förstås genom lokal koherens, stycken i 
texten.88 Detta innebär att analysen fokuserar på textens uppbyggnad i relation till helheten där texten 
segmenteras i argument, påståenden och orsak/verkan- förhållanden.89 

Implikationer
Finns det överflödig och onödig information som presenteras i texten och är det i så fall med 
anknytning till någon form av ideologi eller sociokulturellt perspektiv?

Stilmässiga faktorer 
Denna del ämnar belysa om texten är producerad inom en viss stil och om den i så fall hade kunnat 
produceras på något annat sätt. Ordvalet i texten är det centrala och hur textproducenten har valt att  
benämna saker i texten.90 

3.2.6 Sociokulturella kontextualiseringar

Syftet med att sätta texten i en sociokulturell kontext är för att ta reda på om ideologier sprids genom 
texten och hur/om/varför texterna medverkar med eller motverkar vissa ideologiska processer.91 En 
ideologi är grundad utifrån diverse politiska målsättningar och idéer för hur samhället ska se ut, och är 
framför allt det ett politiskt parti har som utgångspunkt i sin politik.92 De tre stora ideologierna är 
konservatismen, liberalismen och socialismen som alla är skapta ur olika förslag och visioner om hur 
Sverige bör styras.93 De är även upphovet till vårt intresse av att försöka spå i om en ideologi ligger 
bakom aktörernas sätt att uttrycka sina åsikter på genom texterna i deras bloggar. Om de påverkas av en 
viss ideologi eller vad som annars kan ligga som källa till deras politiska ståndpunkter.

86 Berglez, 2000:209
87 Berglez, 2000:205
88 Ibid
89 Ibid
90 Berglez, 2000:206
91 Berglez, 2010:279
92 Bengtsson, 2000:82
93 Ibid
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4. Urval 
För att kunna besvara våra forskningsfrågor var vi tvungna att göra ett urval i det material vi ämnade 
undersöka och besluta oss för vilka avgränsningar vi behövde göra på grund av våra begränsade 
resurser.94 Vi hade beslutat oss för att undersöka politiska bloggar och hur de förmedlar politiska 
budskap men från två olika genrer, politik och komik. Detta innebar att vi behövde göra en strategisk 
selektion i materialet för att kunna undersöka vilka likheter och skillnader som går att finna mellan 
bloggarna.95 Vi behövde undersöka bloggar som på bästa sätt kunde representera sin genre och valet 
föll på EU- kommissionären Cecilia Malmström och komikern Magnus Betnér då vi ansåg att deras 
bloggar passade bäst för vår undersökning.96 Vidare behövde vi göra ytterligare urval i bloggarna då vi 
inte hade möjlighet att undersöka alla inlägg och därför valde vi ut inlägg som behandlade politik i  
första hand, men även inlägg om vardagsliv för att kunna analysera skillnaderna i att driva en 
yrkesrelaterad blogg och en personlig blogg. Magnus Betnérs blogg sträcker sig från januari 2000 och 
innehåller väldigt mycket material. Därför har vi valt att fokusera på inläggen om Sverigedemokraterna 
från 2010 då dessa starkt representerar Betnérs politiska ideologi samt de inlägg om politik som fått 
mest uppmärksamhet. Inläggen om Sverigedemokraterna är uppdelade i fem delar och behandlar 
Betnérs egen analys, tolkning och reflektion gällande partiets politik. För att skapa en kontrast till  
innehållet av dessa analyserade vi även inlägg som rör Magnus Betnér som komiker och hans 
vardagsliv för att illustrera hur en personlig blogg skrivs. Cecilia Malmströms blogg sträcker sig från 
februari 2009 och innehåller alltså inte lika mycket material som Betnérs. Därför har vi inte gjort någon 
tidsmässig avgränsning i analysen av hennes inlägg. Vi fokuserade i stället på att använda det material  
som var väsentligt för vår undersökning och sökte efter inlägg som behandlar migration och vardagsliv. 
Malmström bloggar om sitt arbete inom Europeiska kommissionen och frågor som är föremål för det 
pågående offentliga samtalet. Stort fokus lägger hon på ämnet migration och visar på samma 
ställningstagande som Betnér i dessa frågor. Därför tyckte vi det var intressant att lyfta fram detta i  
analysen.

5. Analys 
Detta avsnitt innehåller analyser av Cecilia Malmström och Magnus Betnérs bloggar. Vi grundar 
analysen på Peter Berglez (2000) tolkning av Teun Van Dijks sociokognitiva modell. För att få en 
övergripande bild av vad Betnér och Malmströms bloggar handlar om började vi med att analysera 
bloggarnas innehåll.97Texterna undersöker vi med hjälp av följande fyra frågor:

(1) Hur kommuniceras politiska budskap i bloggarna? Denna fråga ska hjälpa oss att identifiera hur 
texterna är uppbyggda för att förmedla sina politiska budskap. 

(2) Hur skriver aktörerna om sina privatliv? Frågan syftar till att kartlägga hur bloggarna skildrar 
sina privatliv i texterna. Detta för att Malmström bloggar i egenskap av sin yrkesroll som EU- 
kommissionär och Betnér utifrån sin yrkesroll som komiker men på ett personligt plan. 

(3) Finns det några begränsningar, utifrån de roller de har, i deras sätt att uttrycka sig och går det att 
urskilja detta i texterna? Denna fråga ämnar analysera vad de kan skriva om och vad de inte kan 

94 Aspers, 2007:95
95 A.a:97
96 Ibid
97 Berglez, 2000:207
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skriva om relaterat till sina egna varumärken. 

(4) Går det att utläsa vilka intryck aktörernas texter gör hos läsarna utifrån kommentarer från 
läsarna? Med denna fråga syftar vi till att involvera läsaren utifrån deras kommentarer för att  
analysera responsen bloggarna får från läsarna. 

Vår primära forskningsfråga handlar om hur bloggarna förmedlar politiska budskap i sina texter och 
därför har vi valt att fördjupa analysen kring detta ämne. Frågorna om aktörernas privatliv, deras 
eventuella begränsningar och läsarnas kommentarer undersöker vi för att kunna jämföra bloggarna och 
identifiera likheter och skillnader. 

Cecilia Malmström
Cecilia Malmström är svensk statsvetare och har en bakgrund som politiker inom Folkpartiet.98 Hon har 
varit ledamot av Europeiska kommissionen sedan 2010 och arbetar med detta även idag. Malmström 
har under sin karriär intresserat sig för bland annat utrikespolitik, mänskliga rättigheter och har under 
senare år varit involverad i EU:s polissamarbete, säkerhetsfrågor samt asyl- och migrationsfrågor. 
Cecilia Malmström har arbetat inom politiken sedan 1999 och har en stor kunskap inom olika politiska 
områden.99 Vi valde Cecilia Malmströms blogg av den anledning att hon är politiker i traditionell 
mening och skriver om politik ur ett yrkesrelaterat perspektiv. Det första som möter oss när vi kommer 
in på bloggen är EU:s logga och texten ”European Commission”. Genom att läsaren har en 
förförståelse för vad EU står för kommer också insikten om att det är en politisk blogg. Vidare 
presenteras Malmströms namn och texten ”Ledamot av Europeiska kommissionen” vilket ger läsaren 
en förklaring till vem det är som skriver bloggen. Under fliken ”Om mig” får läsaren en kort 
presentation av Malmström som till största del behandlar hennes politiska karriär, men ger även en 
bakgrund till aspekter i hennes barndom som väckte hennes intresse för Europa. Cecilia Malmströms 
blogg är politiskt upplagd med en tydlig struktur. Bloggen är en del av Internet och sociala medier,  
därav offentlig vilket innebär att hennes texter kan läsas världen över. Det finns även möjlighet att dela  
hennes inlägg på andra sociala medier som Facebook och Twitter. Den innehåller 46 olika kategorier 
som uteslutande handlar om politik. Malmström har bloggat i detta forum sedan februari 2009 och har 
en varierande aktivitet på bloggen. Detta illustreras med att vissa månader endast innehåller en handfull  
texter medan andra månader kan innehålla upp till 37 inlägg, vilket tyder på att hon inte bloggar  
regelbundet. 

Malmströms blogg är inte ett forum för diskussion trots att hon behandlar ämnen som ofta skapar 
debatt i olika sammanhang. Detta av ett flertal anledningar som exempelvis kontrollen över de 
kommentarer hon får. Alla kommentarer måste godkännas innan publicering, inte av Malmström själv 
utan av någon som ingår i hennes stab. Administrationen bakom bloggen hänvisar till att detta görs för 
att de vill respektera den ”netikett” som de önskar på bloggen, som ämnar reducera alla kränkande 
kommentarer. En annan orsak är att Malmström själv inte tittar på kommentarerna, hon ger ingen form 
av respons på vare sig påståenden eller frågor. De befintliga kommentarerna är av olikartad karaktär.  
Vissa sympatiserar med Malmströms arbete medan andra är tydliga motståndare. Detta blir extra tydligt  
i inlägg som rör migrationsfrågor. Vid en analys av den tematiska strukturen i bloggarna kan vi 
identifiera olika huvud- och delteman som texterna organiserats efter.100 Malmströms texter handlar 

98 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/     
99 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/om-mig/
100 Berglez, 2000:208
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nästan uteslutande om politik och det mest centrala i hennes blogg behandlar migrationsfrågor, alltså är  
huvudtemat politik och ett deltema migration. 

Magnus Betnér
Magnus Betnér är en av de komiker som utöver yrket som stand up-komiker, även har ett brinnande 
intresse för politik. Detta kan utläsas genom de inlägg han skrivit på sin hemsida under delen 
“Dagboken”.101 Under fliken “Media” får vi även tillgång till recensioner och åsikter som han har 
bidragit med inom olika slags media.102 Ett av Magnus Betnérs mest populära inlägg i “Dagboken” är 
uppdelat i fem delar; Sverigedemokraterna Del 1-5.103 Via Youtube och sökorden ’Magnus Betnér’ får 
intresserade tittare upp en hel del klippalternativ som de kan välja mellan. Bland annat klipp där han 
redogör för sina politiska åsikter.104 Där finns även ett cirka två minuter långt klipp om Jimmie 
Åkesson.105 Betnér har starka politiska åsikter, framför allt om Sverigedemokraterna. Magnus Betnér 
har även ställt upp och medverkat i Parlamentet, ett humorprogram som sänds på TV4 där politik 
fungerar som ett centralt ämne.106 På grund av ovanstående fakta väcktes vårt intresse för komikern 
som förutom att medverka i program som komiker, även uttalar sig om politik via sin hemsida (blogg),  
Youtube och program på TV. För att skapa oss en helhetsbild av Magnus Betnérs blogg besökte vi hans 
hemsida som innehåller information om bland annat  turnéplan, filmklipp och webbshop.107 Läsaren får 
en bild av att hemsidan tillhör en person som är artist av något slag vilket förtydligas av en bild på 
Betnér där han porträtteras med en mikrofon i ljuset av en strålkastare. Bildtexten lyder: ”Betnér IV, 
visar vad stand up handlar om. På riktigt.” Detta visar läsaren vilket yrke Betnér har och genom en 
skärm till höger om porträttet kan läsaren få information om vart han uppträder nästa gång. Genom 
hemsidan kan läsaren komma vidare till Betnérs Facebook och Twitter vilket visar att han är van 
användare av sociala medier. I menyn finns det en flik som är döpt till ”Dagboken” och som leder 
läsaren in på Betnérs blogg. Namnet på bloggen skapar en viss närhet till läsaren där han bjuder in dem 
till hans privata tankar och åsikter precis som en dagbok i traditionell bemärkelse.   

5.1 Hur kommuniceras politiska budskap i bloggarna? 

Cecilia Malmström
Det finns ingen egen kategori för politik men som EU-kommissionär arbetar Malmström med många 
olika politiska frågor och Malmströms texter representerar och förmedlar bland annat EU:s officiella 
flyktingpolitik. Den schematiska analysen av Malmströms blogg syftar till att analysera berättandet i 
texten, vilka aktörer som presenteras och får utrymme, bakgrund, rubriker, orsak/ verkan förhållanden 
samt vem som får dra slutsatser om ämnet.108 Malmström konstruerar sina rubriker utifrån fakta och för 
att ge läsaren en bild av vad inlägget kommer behandla. Det är korta och enkla rubriker som dominerar 
hennes berättande. Vi exemplifierar den schematiska strukturen med utdrag ur ett inlägg som 
Malmström skrev den 23 februari 2011 ”Situationen i Libyen”. Inlägget behandlar Khaddafis 

101 http://www.magnusbetner.com/dagboken/
102 http://www.magnusbetner.com/media/
103 http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-1/
104 http://www.youtube.com/watch?v=kuImfRvrjrg
105 http://www.youtube.com/watch?v=kuImfRvrjrg
106 http://www.tv4.se/parlamentet
107 www.magnusbetner.com/ 
108 Berglez, 2000:211-214
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diktatorskap i Libyen, samt att EU behöver en beredskapsplan för att ta emot eventuella flyktingar från 
området, långsiktiga lösningar och ett mer öppet Europa.

23 februari 2011 från ”Situationen i Libyen”
[...”Vi måste samtidigt förbereda oss på det värsta och på att kunna ta emot flyktingar från regionen. Vi tittar nu på 

möjligheten att från kommissionens sida föreslå att de människor som kan tänkas fly till EU tillfälligt ska kunna stanna om 
situationen ytterligare skulle förvärras”...]109

Inlägget i helhet belyser hur EU kan komma att påverkas av situationen i Libyen och vad som kan 
göras för att hjälpa och stödja människor i nöd. Hon skriver ur ett ”vi”-perspektiv där ”vi” syftar till EU 
och visar att hon bloggar genom sin yrkesroll. Inlägget ligger helt i linje med Malmströms arbete om en 
gemensam asyl- och migrationspolitik i EU men texten antyder att det ligger ett förgivettagande hos 
Malmström angående hennes läsares kunskaper om vad som pågår i Libyen då texten inte ger någon 
bakgrundsinformation.  

23 februari 2011
[...”Det är frustrerande att inte ha en klar bild av vad som händer i Libyen. Det jag har lyckats ta del av från  

nyhetsrapporteringen är förfärligt. Jag såg Khaddafis tal igår och där visade han tydligt sitt rätta ansikte. Det är därför 
mycket glädjande att höra om reaktionerna från libyska diplomater och politiker som tydligt vågar ta ställning mot Libyens  

diktator.”...]110

Bakgrunden till inlägget kontextualiseras i stället genom att se till situationen i hela Nordafrika. Vid  
detta tillfälle hände det mycket i denna region och många nordafrikaner flydde till Europa. Första 
stycket presenterar den historiska bakgrunden till inlägget.111 Genom att skriva att situationen är 
förfärlig och att detta är på grund av Libyens diktator, berättar Malmström att Libyen varit hårt styrt  
men att detta är under förändring då diplomater och politiker nu vågar ta ställning. I en traditionell 
nyhetstext finns det alltid aktörer, dels de som är en del av situationen och dels de som kommenterar 
händelsen.112 De aktörer som behandlas i denna text är Khaddafi, Libyens diplomater och politiker, EU 
och EU kommissionen samt Malmström själv. Hon benämner Khaddafi som diktator vilket ger läsaren 
en bild av vilket slags styre han har haft i Libyen. När hon sedan går in på vilken påverkan detta kan ha 
på EU beskriver hon hur verkligheten ser ut och vad som måste prioriteras i arbetet med demokrati.

23 februari 2011
[...”Vi behöver som jag skrivit tidigare, se över våra långsiktiga insatser i regionen och särskilt förtydliga målsättningarna 
med vår grannskapspolitik. Jag menar att en viktig del i denna strategi ska vara att utveckla ett partnerskap för rörlighet  

med länderna kring Medelhavet, något som vi redan har idag med Cap Verde och Moldavien. Vi måste också öka  
handelsutbytet och dessa länders tillträde till våra marknader samt öppna upp för arbetskraftsinvandring och uppmuntra 

rörlighet för studenter och forskare.”...]113

Malmström ger sig själv utrymme att kommentera händelsen då hon är huvudaktör i texten. Hennes 
kommentarer riktar sig mot hela EU. Hon poängterar att bollen nu är i rullning i Libyen och att  
situationen kan komma att bli värre. Konsekvenserna av detta är att EU måste vara förberedda på att 

109 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/02/23/situationen-i-libyen/
110 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/02/23/situationen-i-libyen/
111 Berglez, 2000:211-214
112 Berglez, 2000:212
113 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/02/23/situationen-i-libyen/
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många flyktingar kan söka sig till Europa. Malmström visar att situationen i Libyen bara exemplifierar  
varför hennes arbete är viktigt och att EU måste sträva efter en bättre migrationspolitik. Inlägget är kort  
och då texten är en del av Malmströms blogg är det bara hennes egna ord som presenteras och därav 
saknas det mycket objektiv information. Det blir också hon som får dra slutsatser kring ämnet i fråga, 
men i egenskap av att vara EU-kommissionär..114 

23 februari 2011 från ”Situationen i Libyen”
[...”Men det absolut viktigaste är att vi sätter större kraft bakom insatser för att främja en demokratisk utveckling där  

rättsstatens principer och mänskliga rättigheter står i fokus. Vi har inte gjort tillräckligt på dessa områden”...]115

Budskapet bakom texten är att länderna inom EU tillsammans måste arbeta för en global demokrati och 
att det alltid finns mer att göra när det kommer till frågor om hur människor behandlas. Detta visar hon 
genom att ge uttryck för vad hon anser vara viktigast. Den tematiska och schematiska analysen och 
genomgången av bloggens huvudsakliga innehåll visar tydligt att Malmström skriver en blogg om 
politik och till stor del migration. Vi fortsätter att fördjupa oss i inlägget ”Situationen i Libyen” och går 
in på den mikroorienterade nivån. Som vi nämnt tidigare avslöjar Malmströms texter att hon vänder sig 
till läsare som har politisk kunskap och som hänger med i vad som händer i världen. 

Koherens
Rubriken visar att hon tar förgivet att läsarna har kunskap om att det pågår något i Libyen då inlägget 
inte på något sätt berättar bakgrunden till vad som händer i landet. Alltså förväntar sig Malmström att  
läsarna kan skapa mening av den texten hon producerar trots att inlägget saknar information.116 Inlägget 
är uppdelat i fyra mindre stycken. Det första beskriver situationen och bakgrunden till inlägget. Det 
andra syftar till orsak/verkan- förhållanden och hur situationen kan påverka EU.117 Det tredje behandlar 
EU:s migrationspolitik och långsiktiga insatser där hon argumenterar för en öppenhet mellan 
grannländer i Europa i frågor om migration, handelsutbyte, arbetskraftsinvandring samt rörlighet för 
studenter och forskare. Det sista stycket återknyter till inledningen och tar oss tillbaka till verkligheten 
och sanningen i vad som sker just nu. Hon argumenterar för agerande som främjar en demokratisk 
utveckling. 

Implikationer
Syftet med inlägget är att problematisera hur situationer som den i Libyen påverkar EU och hur arbetet  
måste fortskrida för att mänskliga rättigheter och demokratisering ska stå i fokus. Inlägget är kort och 
har därför inte utrymme för överflödig eller irrelevant information.118 Viktigt att poängtera är att 
inlägget inte är en nyhetstext i traditionell bemärkelse utan en blogg och det är därför problematiskt att  
avgöra om det existerar något som egentligen inte behöver vara med. 

Stilmässiga faktorer 
Cecilia Malmströms blogg ingår i en tydlig genre som politisk blogg och är stilmässigt präglad av 
detta. Texten definierar vi som politikerspråk vilket innebär att hennes ordval inte är en slumpmässig 

114 Berglez, 2000:213
115 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/02/23/situationen-i-libyen/
116 Berglez, 2000:108
117 Berglez, 2000:205
118 A.a:209
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kombination av tecken.119 Orden i sig är sällan laddade med känslor och därav hade texten kunnat 
beskriva samma sak men från ett personligt perspektiv eller med personliga åsikter. Malmström har 
dock gjort ett medvetet val att inte vara personlig i bloggen och därmed valt den stil hon känner sig 
bekväm med.120 

Genom att sätta in texterna i sociokulturella kontexter ämnade vi identifiera vilka ideologier som 
bloggarna utgår ifrån. Genom vår analys framkommer det att Cecilia Malmströms blogg tydligt 
förmedlar en ideologi som ligger i linje med liberalismen. Hennes texter utformas parallellt med hennes  
arbete inom EU-kommissionen där frågor om demokrati, individuell frihet och mänskliga rättigheter  
hanteras med hennes liberala utgångspunkter. Hon uppmanar till den mänskliga friheten och betonar 
den i sina texter. Malmström sprider den liberala ideologin genom sina blogginlägg men för inte en 
dialog med läsarna. Hon har möjlighet att genom kommentarsfältet interagera med sina läsare och 
skapa debatt om viktiga frågor men hon väljer att avstå från detta. Trots att Malmströms inlägg inte är  
laddade med personliga åsikter är de ändå präglade av hennes politiska ideologi. Det är denna ideologi 
hon följer i sitt arbete och kan kategoriseras som kulturellt betingad implicit information. 121 

Rapporteringen av hennes arbetsinsatser som EU-kommissionär består av underliggande meningar och 
värderingar i framför allt migrationsfrågor.122 Malmström skriver ofta om vad som bör göras på grund 
av olika anledningar och detta kan ge uttryck för det sanna eller självklara i hennes verklighet. Att lyfta  
fram dessa omedvetna processer avslöjar att Malmströms texter är en produkt av den politiska och 
liberala kulturen texten befinner sig i.123 

Magnus Betnér
I ”Dagboken” varierar Magnus Betnér mellan roliga inlägg, texter om hans vardagsliv och upplysande 
inlägg om politik där han delar med sig av sina åsikter. Alltså visar den tematiska analysen att  
huvudtemat i bloggen är komik med två delteman, vardagsliv och politik. Hans texter förmedlar väldigt  
starka åsikter om det mesta men framför allt när det handlar om politik. Läsarna får sällan respons från 
Betnér i kommentarsfältet, dock kan han inleda ett inlägg med att exempelvis tacka för den respons han 
fått i ett visst inlägg. Han är inte rädd för att ta ställning i olika frågor som kan uppfattas som känsliga. 
De inlägg som skapat mest uppmärksamhet är texterna där Betnér skrivit om Sverigedemokraterna i 
fem olika delar.124 Magnus Betnér har starka åsikter om Sverigedemokraterna och är inte rädd för att 
föra fram dem oavsett vilka reaktioner de får. Det framgår tydligt att politik är ett ämne som intresserar  
och engagerar honom då han lägger ner mycket tid på att diskutera exempelvis SD:s politik. Budskapet 
i de politiska inlägg han skriver syftar till att öka medvetenheten och att läsarna som medborgare ska ta 
del av fakta innan ett ställningstagande görs. Inläggen framställs utifrån hans komikerperspektiv då stor 
del av innehållet bär tydliga spår av sarkasm och komiska liknelser. På detta sätt kombinerar han sitt  
politiska intresse med humor. 

119 A.a:202
120 A.a:205
121 A.a:203
122 Ibid
123 Berglez, 2000:203
124 http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-1/

http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-2/
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Betnérs mest uppmärksammade inlägg är ”Sverigedemokraterna” del 1-5 och dessa ligger till grund 
för den schematiska analysen. Rubrikerna”Sverigedemokraterna Del 1-5” säger inte så mycket om 
själva innehållet utan anger bara att SD kommer behandlas på något sätt i den följande texten. SD som 
ämne har en tendens att väcka debatt och att döpa inläggen till detta kan på så sätt skapa en nyfikenhet  
hos läsaren då partiets politik är omdiskuterat i olika mediala sammanhang. Inläggen handlar om 
Sverigedemokraternas politik och bakgrunden till inläggen är fakta som Betnér hämtat från deras egen 
hemsida. Texterna började skrivas i april 2010, alltså samma år som partiet blev invalda i riksdagen och 
bakgrunden till inläggen grundar sig i att Betnér vill få upp deras politik för diskussion innan valet i 
september. 

Det första inlägget påbörjas så här:

[...“Länge sedan jag haft så roligt som när jag satte mig med frukostkaffet och läste Sverigedemokraternas hemsida. Nu är  
det ju ingen hemlighet att de står i direkt motsats till mig i så gott som alla frågor, men ändå. Det övergår mitt förstånd hur 

någon ens kan överväga att rösta på ett parti som har så mycket dravel i sina egna dokument. Om det här är vad  
partiledningen lyckats prestera genom att gnugga geniknölarna i sin bunker i Skåne så får man ju förmoda att det är än  

värre ställt med vad medlemmar längre ned i hierarkin lyckas prestera.”...]125

Denna text illustrerar också bakgrunden till varför Betnér skriver dessa inlägg. Det handlar om att han 
vill visa vart han står i frågan och genom sin attityd i inläggen gör han sitt avståndstagande till  
Sverigedemokraternas politik tydlig. Alla fem inläggen behandlar SD, politiker som är aktiva inom 
partiet samt vilken sorts politik de står för. Magnus Betnér är huvudaktör då det är han som 
argumenterar mot SD:s politik. Vi kan även urskilja invandrare som aktuella aktörer i Betnérs texter då 
han argumenterar för en generös invandringspolitik. 

[...““Sverigedemokraterna sätter värde på det som skapats och förmedlats av vårt folk genom århundradena.” Här får man  
då rimligen anta att Valloner ingår i “vårt folk” likaså Judar, Tyskar, Polacker, Finländare, Greker, Turkar, Fransmän och  

alla andra som hjälpt till att skapa och förmedla den “svenska” kulturen. Om de bara sätter värde på det som etniska  
svenskar skapat och förmedlat så blir inte mycket kvar.”...]126 

Genom detta citat kan man som läsare få uppfattningen om att Magnus Betnér hyllar kulturmöten och 
förespråkar ett mångkulturellt samhälle. 

[...““Folk och land hör nära samman. Ett land vore inte vad det är utan sitt folk, och ett folk vore inte vad det är utan sitt  
land.” Att ett folk inte är ett folk utan ett land kan vi ju fråga vilken kurd som helst för att motbevisa. Att ett land inte är ett  
land utan sitt folk kan vara det roligaste på hela SDs hemsida. Ett land är möjligen lite mer asfalterat med sitt folk än utan. 
I övrigt ingen skillnad. Om vi i stället blev av med tanken om nationalstaten så skulle vi nog kunna närma oss fred. I alla  
fall om vi kombinerade det med ett avskaffande av Gud. Blir vi dessutom av med kärnfamiljen som ideal så är nog mycket  
vunnet.”...]127

Magnus Betnér är hård i sin kritik av SD och han bemöter deras politik med bland annat sarkastiska 
strategier där han använder citat från exempelvis SD:s partiprogram och varvar med egna åsikter och 
förlöjligande kommentarer om deras politik. 

125 http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-1/
126 http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-3/
127 http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-1/
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[...““Familjen är samhällets innersta kärna och själva förutsättningen för den mänskliga fortplantningen” 
Eh… Nej. Själva förutsättningen för den mänskliga fortplantningen är ett ägg och en spermie. Gå ut nian innan man skriver  

partiprogram, hur vore det?”...]128

Redan i första inlägget om SD väljer Betnér att dra paralleller mellan SD och Hitler, vilket tydligt  
illustrerar vad han anser om deras politik. 

[...“Som Hitler sade “Ein volk, ein Land”. Om han bara hade fått ha sitt folk i fred i sitt eget land så hade det inte blivit  
några gränsdispyter och konflikter. Eller i SDs tappning:

“Låt alla folk vara herrar i eget hus.” Här får man naturligtvis förmoda att det inte gäller samer.”...]129

Varje inlägg har minst 100 kommentarer och Betnér har valt att inte delta i diskussionen i 
kommentarsfältet. Han har heller inte svarat på frågor utan har i enstaka fall tagit upp en kommentar i  
början av ett nytt inlägg som har berört honom. Det har dock alltid varit en läsares kommentar där han 
inte håller med, och som han sedan, med en viss sarkasm, kortfattat bemöter i inlägget. Alltså är det 
Betnér själv som avgör vem som får dra slutsatser om ämnet i fråga. Antingen gör han det själv genom 
att lyfta fram ett inlägg eller så överlåter han diskussionen till läsarna där de får avgöra vem som får 
slutordet. På den mikroorienterade nivån i Van Dijks analys ingår tre delar. Han talar om koherens, 
implikationer och stilmässiga faktorer.130 Van Dijk utgår i sin analys från att den lokala koherensen och 
den frånvarande informationen i en text tar upp de delar som skiljer textens helhet från dess delar och 
hur pass mycket förförståelse läsarna har till inläggen.131

Koherens
Magnus Betnér utgår inte ifrån att de besökare som läser och kommenterar hans inlägg om SD är 
insatta i det han skriver om. Han kombinerar i stället fakta som han hämtat från SD:s hemsida med 
egna åsikter, kunskap och tolkning. Hans inlägg är väldigt enkla att förstå, strukturen är utformad så att 
läsaren enkelt kan följa med i resonemanget. Den globala koherensen, texten i helhet är uppbyggd av 
den lokala koherensen, det vill säga delarna som infinner sig i hela texten.132 Textens lokala koherens 
ger läsaren helheten av inlägget och gör att deras tolkningsprocess kan skapa mening åt texten.133 

Implikationer
Magnus Betnér skriver om händelser och delar med sig av personliga tankar i sin blogg vilket kan 
framstå som antingen irrelevant eller intressant information för läsaren.134 Det sitter i betraktarens ögon. 
De publicerade inläggen om SD har ett genomtänkt upplägg då han har med fakta, exempel och egna 
reflektioner kring detta. 

128 http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-3/
129 http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-1/
130 Berglez, 2000:206
131 Berglez, 2010:278
132 Berglez, 2010:278
133 Berglez, 2000:205
134 Berglez, 2010:278
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Stilmässiga faktorer
Den stil Magnus Betnér förhåller sig till i sina inlägg kan beskrivas som en personligt utvecklad genre. 
Vissa ord kan tyckas vara irrelevanta eller onödiga i texterna, exempelvis där han använder svordomar 
utan att verka ha någon som helst eftertanke eller omtanke till läsarna och deras ålder.135 Svordomarna 
och hans beskrivande sätt att uttrycka sig på präglar alla hans texter och har blivit ett signum för 
Betnér. Han varierar mellan ett rent och lättförståeligt sätt att skriva med ett hårdare uttryck som 
innehåller sarkasm och hån. 

3 oktober 2011 ”Knullkungen”
”Lovade just lyssnarna på Bandit att lägga upp ett klipp av kungen på porrklubb. Högst oklart om det är knullkungen om ni  

frågar mig, men här är det i alla fall.”136

Sociokulturella kontextualiseringar tar upp den ideologi som Magnus Betnér för på sin blogg och för 
att enklare förtydliga vad detta innebär har vi samlat ihop tre grundläggande punkter137:
1. Ideologi är en samling av olika idéer som tillsammans bildar en slags tro.
2. Materiellt ser man en ideologis karaktär i form av riktiga institutioner. 
3. Genom interaktion människor emellan på diverse ställen (arbete, jobb, gym) sprids en ideologi 
vidare. 

Det läsarna kan se spår av i Magnus Betnér blogg ”Dagboken” är att han för en liberal ideologi som 
han tydligt ger uttryck för i sina texter. Det han förmedlar genom sina texter är att människan har rätt  
till sin frihet oavsett ursprung och poängterar hur viktigt det är att mänskligheten tillsammans kämpar 
för rätten till den friheten.

27 april 2010 ”Sverigedemokraterna. Del 2.”
[...“Ett liberalt, sekulariserat samhälle där folk är fria att göra vad de vill.

Över hela världen. Det är vad jag vill ha.”…]138

Hans idéer och tro illustreras i de inlägg han skriver om Sverigedemokraterna, deras politik och 
nationalistiska grundsyn.139 Berglez (2010) talar om att interaktion är ett viktigt verktyg i spridandet av 
en ideologi och detta gör Betnér genom sin blogg där hans texter öppnar upp för diskussion hos läsarna. 

5.2 Hur skriver aktörerna om sina privatliv?

Cecilia Malmström
Det vardagsliv vi får ta del av i Cecilia Malmströms blogg är vardagen som EU-kommissionär, alltså 
hennes vardag på jobbet. Hon är väldigt sparsam med personliga inslag vilket förstärker analysen om 
att bloggen syftar till att ge läsaren en bild av hennes arbete. Vi fann ett inlägg som hon döpt till  
”Vardag igen efter valet” från 9 juni 2009, men inlägget syftar enbart till den politiska vardagen efter 

135 Ibid
136 http://www.magnusbetner.com/2011/10/knullkungen/
137 Berglez, 2010:268
138 http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-2/
139 https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/var-politik-a-till-o/
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Europaparlamentsvalet och inte till hennes personliga vardag. Hon gör en kort sammanfattning av 
utkomsten av valet och hur arbetet ser ut framöver. Rubriken ”Vardag igen efter valet” beskriver vad 
inlägget kommer att handla om, men då sett ur Malmströms perspektiv, att hennes vardag är synonymt 
med politiken.

9 juni 2009 ”Vardag igen efter valet”
”[...Efter valet är det nu åter fullt fokus på ordförandeskapsförberedelserna. I morgon beslutar kommissionen om 

östersjöstrategin och lägger ett förslag som vi hoppas kunna anta under vårt ordförandeskap. Jag inleder morgondagen  
med att delta på ett seminarium i riksdagen om just detta förslag. Senare på dagen blir det träff med Polens utrikesminister  

Sikorski. Polen är ju en viktig samarbetspartner i t.ex Östersjöpolitiken och det östra partnerskapet som ju är en svensk-
polsk idé och som vi nu ska omsätta i konkret politik. Det kan säkert bli en del diskussioner om klimat och  

finansieringsfrågor också, där har vi inte riktigt samma syn...]”140

Budskapet med inlägget framgår klart och tydligt trots att hon inte skrivit det någonstans. Malmström 
sållar bort den privata delen till förmån för den politiska, detta är Malmströms vardag. Hon har valt att  
fokusera på detta och inte på sin person. Inlägget är utformat med att tala om valet i stort och sedan 
fokusera på olika partier som gjort bra respektive dåligt ifrån sig för att sedan avsluta med hur hennes 
eget arbete kommer se ut framöver. Inlägget har inga kommentarer från läsarna.

Magnus Betnér
Förutom inlägg rörande politik skriver Magnus Betnér mycket om hur det är att vara han. Vad han 
sysselsätter sig med, var han bor, vad han gör på fritiden och läsarna får även ta del av inlägg som rör 
hans familj och hans mer personliga tankar. Vi exemplifierar detta med två olika inlägg från hans 
blogg. Det första inlägget, som skrevs 17 maj 2011, har fått rubriken ”Om Kärlek” och är ganska 
abstrakt. Det ligger en tolkning av detta ord hos läsaren.  Rubriken ger läsaren en antydan om vad 
inlägget kommer handla om men inte i vilken form, då kärlek kan gestalta sig olika för olika 
människor. I inlägget väljer han att dela med sig av en till synes personlig text, men som avslutas på ett  
komiskt vis, för att upprätthålla sin status som komiker:

17 maj 2011 ”Om kärlek”
“Jag gillar alla och jag bryr mig inte om de som säger att kärlek är dumt.

Alla älskar någon eller något och de som säger att kärlek är dumt kanske är rädda eller bara skäms att berätta att man  
gillar någon. Jag gillar alla goda människor och de som är onda tycker jag synd om för att jag vet att de gillar eller älskar 
någon och vågar inte erkänna det. Jag älskar min familj för att de finns alltid där för en. Man kan älska vad som helst även  
om det är nåt fånigt. Du kan känna andras kärlek och man vet och ser när någon är kär. Jag heter Oscar och är 13 år.”141

Texten är strukturerad på så sätt att läsaren hela tiden tror att det är Betnérs känslor som beskrivs. Han 
berättar ur ett ”jag”-perspektiv vilket gör att läsaren tar för givet att orden är hans. Texten avslutas med 
att han säger att han heter Oscar och är 13 år. Detta får läsaren att fundera över om det finns en Oscar 
som Betnér citerat eller om det är Betnérs sätt att tala om sina egna känslor. 

I det andra inlägget som Betnér döpt till “Tack” från 10 oktober 2011, visar han också en personlig sida 
då han kortfattat beskriver sin tacksamhet gentemot personer i hans omgivning. Inlägget är kort och 
koncist men berör ändå hans personliga känslor och tacksamhet. Rubriken ”Tack” är kort och syftar i 

140 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2009/06/09/vardag-igen-efter-valet/
141 http://www.magnusbetner.com/2011/05/
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direkt mening till vad inlägget handlar om. Rubriken talar dock inte om vem han tackar eller varför han 
är tacksam. 

10 oktober 2011 ”Tack”
“Just haft en av de värsta helgerna någonsin och ville bara tacka några som gjort den lite mindre hemsk.

Personalen på sjukhuset i Varberg, från ambulanssjukvårdare till läkare och sköterskor på diverse avdelningar.
Ni har varit fantastiska. Personalen på Elite Plaza. Det känns alltid lite som att komma hem när man kommer till er. Den 

här helgen blev det extra påtagligt.
Tack till Lisen och Jonas för att ni tog hand om oss båda när vi behövde det lite extra.

Tack alla andra vänner som stöttat oss båda på distans hela helgen.
Tack till alla som kom och lyssnade på mig i Göteborg och Borås. Ni fick bli min terapisoffa lite mer än vanligt.

Vi kämpar vidare. Och för er som inte vet vad jag snackar om så kommer förmodligen hela storyn så här långt i någon form 
i Helenas blogg.”142

Texten börjar med att lyfta fram att han har haft en jobbig helg men att den kunde varit värre om han 
inte hade haft de människorna runt sig som han haft. Bland kommentarerna till inlägget är det tydligt  
att läsarna känner sympati till Betnér.  Båda inläggen visar att Betnér inte rädd för att blotta sig för  
läsaren och visa sina känslor. Genom att vara personlig och dela med sig av annat än politik och 
yrkesrelaterad text sänder han ett budskap där han välkomnar läsarna till att bli en del av hans liv. 

10 Oktober 2011 ”Tack”
Marie Jörhorn:

“Kan du inte berätta vad som hänt?
Det är nog många av oss som inte ens vet vem Helena är.

Massa kramar oavsett vad du råkat ut för.”

10 oktober 2011”Tack”
Markus:

“Hoppas allt löser sig bäst möjligt!”

Kommentarerna som Magnus Betnér fick av läsarna visar som sagt att läsarna känner sympati med 
honom. De visar att de bryr sig och finns där. Kommentaren som vill att han ska berätta vad som hänt 
visar att läsaren ser sig ha rätt till att få veta vad det är som inträffat. Detta kan vara en effekt av att  
Betnér varit så personlig i sin text. Betnér skapar nyfikenhet hos läsarna och använder sig av 
dramaturgi i sitt skrivande där han är hemlighetsfull och avsiktligt undanhåller vissa delar av historien 
vilket kan vara en medveten strategi i hans varumärkesbyggande. 

5.3 Finns det några begränsningar, utifrån de roller de har, i deras sätt att 
uttrycka sig och går det att urskilja detta i texterna? 

Cecilia Malmström
Syftet med Malmströms blogg är att förmedla hur arbetet för en EU-kommissionär ser ut samt att 
informera om saker som händer i den politiska världen. Malmström skriver utifrån sin yrkesroll vilket 
innebär att hon måste göra val i sina texter så att orden överensstämmer med hennes image som seriös 
142 http://www.magnusbetner.com/2011/10/tack-3/
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politiker. Det är viktigt för henne att upprätthålla den seriositet som hennes texter förmedlar och därför  
kan läsaren inte förvänta sig inlägg om hur hon spenderat en dag på stranden med familjen, att hon 
visar sin senaste shopping eller att hon skulle använda sig av svordomar i sitt språk. Malmström 
representerar EU i bloggen och därför använder hon sällan ett ”jag”-perspektiv när hon förmedlar 
åsikter. Detta exemplifierar vi med ett inlägg om migration. 

18 november 2011  ”Partnerskap om migration” 
[...”En av de saker som vi lärde oss av den arabiska våren är att vi behöver en sammanhängande politik vad gäller  

migrationsfrågor. Det nya förslaget sätter migranten och migrantens rättigheter i centrum med målet att se till att de 
mänskliga rättigheterna respekteras såväl i EU som i länderna utanför. Vi behöver också ett bättre samarbete med länderna  

utanför unionen som gynnar båda parter”...]143

Inlägget visar hur många av Malmströms inlägg är uppbyggda, politikerspråk med ett tydligt budskap 
och EU som avsändare. 

Magnus Betnér
Magnus Betnér är egen företagare och har en medveten strategi när det gäller att upprätthålla sin image.  
Detta gör att hans texter och framtoning ser ut på ett visst sätt. Sarkasm, svordomar och starka åsikter 
är återkommande inslag i Betnérs texter och blir därför en viktig del av hans varumärkesbyggande och 
profilering som komiker. Läsarna kan därför inte förvänta sig att ta del av seriöst formulerade inlägg på 
hans blogg, vare sig det handlar om politik eller känslor, då han använder komik som verktyg i sina 
budskap. Läsarna kan däremot definitivt förvänta sig att läsa om personliga åsikter och vad han har 
gjort under dagen men alltid med någon humoristisk vinkling. Betnér använder även bloggen som en 
marknadsföringskanal där han går ut med att han inte säljer sitt varumärke till företag som vill ha med 
honom i någon reklam. Han livnär sig på de biljetter publiken köper till hans shower, TV- program som 
han medverkar i eller genom att sälja filmer av sina shower som han har finansierat själv. Detta gör att  
det blir extra viktigt för honom att upprätthålla den image han skapat sig. 

23 februari 2012 ”Snälla kom och titta när jag gör TV”
”Betnér Direkt kommer det att heta. Det kommer gå i Kanal 5 på måndagar kl 22 med start 2a april och tanken är att det  
ska bli det program jag skulle vilja se. Stommen i programmet blir en diskussion med 3 gäster i stil med Bill Mahers Real  

Time och så kommer såklart jag att kommentera veckans nyhetsflöde och massa annat. “144

5.4 Går det att utläsa vilka intryck aktörernas texter gör hos läsarna utifrån 
kommentarer från läsarna? 

De reaktioner som bloggarna skapar hos läsarna kan tydligt urskiljas i kommentarsfälten. 
Kommentarerna visar en skillnad aktörerna emellan där Magnus Betnér med sin öppenhet i bloggen 
erhåller uttalanden vilka skiljer sig mycket till både innehåll och antal. Cecilia Malmström som 
nästintill endast fokuserar på att förmedla sitt yrkesliv inom politiken genom bloggen, tar del av 
kommentarer som inte skiljer sig mycket till varken innehåll eller antal. Mängden kommentarer  
varierar men är framför allt få i jämförelse med Magnus Betnér som får större respons av sina läsare. 
Innehållet skiljer sig även åt genom att läsarna reagerar på samma sätt som  Malmström skriver, det vill  
säga att det rör politik och att de ställer sig frågor kring hennes uttalanden i bloggen. Magnus Betnérs 

143 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/11/18/partnerskap-om-migration/
144 http://www.magnusbetner.com/2012/02/
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kommentarer varierar från att bland annat handla om läsarnas åsikter kring den politik han förmedlar,  
till att läsarna hyser sympati för honom eller hyllar honom för hans engagemang i bloggen.
Vi har valt att kort demonstrera de slags kommentarer som vanligtvis förekommer på bloggarna och 
önskar att på så vis illustrera den skillnad i respons som respektive aktör får av sina läsare.

Cecilia Malmström

23 februari 2011 ”Situationen i Libyen”
Katarina

[...”Men herregud! Hur mycket ska Sverige ta??? är det vårat problem att hjälpa hela världen? Så länge vi inte kan ta hand  
om våra egna medborgare ska all invandring stoppas”...]145

Denna kommentar har sitt ursprung i ett av Malmströms inlägg som berör demokrati och hur arbetet för 
ett mer demokratiskt Europa är viktigt då alla människor än idag inte behandlas rättvist. Malmström 
uppmanar i inlägget till reaktioner mot den främlingsfientlighet som brett ut sig i Europa. Läsaren och 
skribenten av kommentaren reagerar med avslutade meningar och frågeställningar innehållande 
utropstecken och ett antal frågetecken vilket tyder på att hon har lagt kraft bakom sitt uttalande och  
reagerar starkt på Malmströms text. Vidare kan det uttydas att ”Katarina” är missnöjd i frågan kring 
Sveriges inblandning i att försöka lösa världens problem, som hon uttrycker det, och avslutar med att 
det i stället bör läggas fokus på landets egna invånare. 
Läsaren kommer med egna förslag på hur saker och ting bör hanteras och påbörjar kommentaren med 
”Men herregud!” samtidigt som hon försöker poängtera att Sverige har gjort nog och inte längre 
behöver finnas till hands för alla hela tiden. Läsaren håller inte med Malmström i denna fråga och har 
med den skrivna kommentaren försökt att belysa sin åsikt.
  

24 februari 2011 ”Situationen i Libyen”
Nilsson

”Nu får det vara stopp på invandringen till Sverige. Vi svenskar är trötta på att behöva betala för alla invandrare som 
kommer hit och utnyttjar oss och vårat system! Ni håller på att förvandla Sverige till Europas största flyktingförläggning. 

Ta hand om våra sjuka och äldre istället för flera tusentals nordafrikaner!”146

Läsaren generaliserar i kommentaren alla invandrare och då i synnerhet alla nordafrikaner till att  
utnyttja det svenska välfärdssystemet. Kommentaren knyter an inlägget till ett närliggande område och 
pratar enbart om Sverige trots att Malmströms inlägg pratade om EU. ”Nilsson” anser att invandringen 
till Sverige måste få sig ett slut och utöver att generalisera alla invandrare, generaliserar han alla  
svenskar i samma veva då han säger att det är ”vi svenskar” som har tröttnat på invandrare. 
”Nilsson” önskar istället att de som har möjlighet till politisk påverkan ser över Sveriges 
sjukvårdssystem, då systemet idag enligt läsaren verkar ha tagit in ”tusentals nordafrikaner” istället för 
att behandla svensken. Även denna kommentar innehåller ett missnöje då läsaren påpekar hur Sverige 
bör se ut istället för hur det ser ut idag och kommer även med förslag till hur man kan gå tillväga som 
politiker. 
Kommentaren är beskyllande i sin helhet och delger läsarna inga riktiga fakta på att situationen i  
Sverige ser ut som ”Nilsson” beskriver den och hör därför till hans personliga åsikt.

145 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/02/23/situationen-i-libyen/
146 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/02/23/situationen-i-libyen/
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20 april 2010 ”Konkreta förslag för tryggt och öppet Europa”
Johan Tjäder

[...”Det får bli en kommentar även om det är ont om uppföljning från din sida. Det blir inte så mycket blogg som 
debattartikel då, och det är ju synd för du kan säkert bättre”...]147

Upphovsmannen till denna kommentar påpekar Malmströms bristande uppföljning i bloggen och att 
bloggen mestadels påminner om en debattartikel än en blogg. ”Johan Tjäder” avslutar med att han tror  
att Malmström kan göra bättre ifrån sig och visar därigenom att han tror på hennes engagemang till  
skrivandet i bloggen. 

19 november 2011 ”Konkreta förslag för tryggt och öppet Europa”
Charles Martel

”Du är helt vansinnig!!! Europa behöver inte fler människor och särskilt inte fler från MEA. Europa har finanskris,  
massarbetslöshet och etniska slitningar och i det läget vill du importera ännu fler problem… Jag vill dock tacka dig för att  
du så påtagligt visar hur långt ifrån väljarna politiker står och hur inkompetent och destruktivt EU är. Detta i kombination 
med eurokrisen kommer att göra er arbetslösa snart och det Cecilia finner jag tröst i. Du är en svenskfientlig, inkompetent  

politruk!”148

Denna kommentar är väldigt negativt utformad och skribenten gör väldigt klart att han inte håller med 
vare sig Malmström eller EU:s politik. Den har sitt ursprung i inlägget där Malmström önskar att 
politiken i migrationsfrågor var mer styrda med syfte i att de mänskliga rättigheterna gäller över hela  
världen. Början på kommentaren ”Du är helt vansinnig!!!” och avslutet där ”Charles Martel” skriver 
om sin tillfredsställelse med att Cecilia Malmström snart kommer att förlora sitt jobb, beskriver i sin tur  
hur missnöjd läsaren är med hennes arbete och att personen skulle vara lugnare om Malmström inte 
engagerade sig inom den svenska politiken alls. Cecilia Malmströms kommentarer speglar den struktur 
hon håller sig till i blogginläggen och därför ser det likadant ut genom hela bloggen. Vanligtvis får hon 
ta del av mer negativa än positiva kommentarer och kommentarerna skiljer sig inte mycket åt till  
innehållet.

Magnus Betnér

19 September 2010 ”Gå och rösta”
Per-Olof Åsberg:

”Nog är du en komiker allt – det märks om man säger så!!! Folket bestämmer vem dom vill rösta på – dom behöver inte bli  
upplysta av narrar till s.k. komiker, om hur dom INTE ska rösta”.149

Kommentaren skriven av ”Per-Olof Åsberg” grundar sig i ett inlägg där Magnus Betnér uppmanar sina 
läsare till att inte rösta på Sverigedemokraterna inför valet 2010. Kommentarsfältet innehöll blandade 
åsikter om Betnérs åsikt kring valpolitiken och denna kommentar visar att det finns läsare som enbart 

147 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2010/04/20/konkreta-forslag-for-tryggt-och-oppet-europa/
148 http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2010/04/20/konkreta-forslag-for-tryggt-och-oppet-europa/
149http://www.magnusbetner.com/2010/09/ga-och-rosta/
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ser honom som komiker och inte som en politiskt kunnig person. Läsaren säger i början att Betnér är en 
komiker, men avslutar med att kalla honom för en ”s.k. komiker”. Läsaren förknippar enbart Betnér 
med komik och inte alls till politik. Men det finns även de som är positiva till hans inlägg:

10 oktober 2011 ”Tack”
Per: 

“Gick in här för att tacka dig för att du håller stången mot SD:s idioti och inspirerar mig och alla andra som motarbetar 
dem på andra sätt. Läste om er helg och en del av det som Helena har skrivit. Hemskt och starkt. Att ha någon att lita på,  

det betyder hela skillnaden. Det är så, jag vet. Slut på meddelandet.”150

Läsaren väljer även att adressera Betnér angående hans åsikter om SD i sin kommentar och beklagar 
därefter situationen han förstår att Betnér befinner sig i just nu. Denna kommentar avslöjar att läsaren 
är en återkommande besökare till bloggen då han är insatt i andra inlägg och Betnérs relation till SD. 
”Per” pekar också på medvetenheten kring vad ”Helena” har skrivit vilket visar att läsaren är engagerad 
i händelserna som utspelar sig i Magnus Betnérs liv.

7 maj 2010
Jennie:

“Jag skulle rösta på dig och ditt partiprogram vilken dag som helst om gick.”
Liknande kommentarer som just denna påträffas ofta i bloggen där läsare i politikrelaterade inlägg 
skriver om att Magnus Betnér bör bli politiker, hade gjort sig bra som politiker och att han har läsare 
som skulle röstat på hans parti.

23 februari 2012 ”Snälla kom och titta när jag gör TV”
Lynzx:

”Låter riktigt trevligt, spännande att du sätter ribban högt direkt genom att säga att det skall efterlikna Real Time. Jag 
skulle fegat och sagt att det skulle vara som Snacka Om Nyheter fast bättre, då lägger man ju ribban på ungefär en  

decimeter från marken istället för på 2.08. Ser fram emot programmet”.151

Denna kommentar skrevs i samband med Magnus Betnérs presentation av hans nya tv-show Betnér 
Direkt, där han kort i ett inlägg beskriver vad programmet ska komma att handla om och även tillägger 
att det är ett program som han själv skulle vilja följa. 
Läsaren till kommentaren ovan diskuterar programmet kortfattat och avslutar med att han ser fram 
emot det. Genom att avsluta med ”ser fram emot programmet” får man direkt veta att läsaren kommer 
att se showen, men det är även otydligt om vad för intentioner personen har genom att vilja se ett  
avsnitt. Magnus Betnérs kommentarer speglar den struktur han håller sig till i hela bloggen, det vill 
säga där han ena dagen kan skriva om sitt privatliv, den andra dagen om en uppkommande show och 
den tredje om hur han ställer sig politiskt till en aktuell fråga. Variationen i bloggen av inläggen får  
även läsare att kommentera olika till både mängd och innehåll, vilket gör att läsarnas kommentarerna  
skiljer sig åt från text till text.

150http://www.magnusbetner.com/2011/10/tack-3/
151http://www.magnusbetner.com/2012/02/snalla-kom-och-titta-nar-jag-gor-tv/
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6. Slutdiskussion 
I denna undersökning har vi ställt två olika aktörers politiska bloggar mot varandra. Syftet med detta 
har varit att analysera på vilka sätt politik kan behandlas ur ett språkligt perspektiv och hur en text  
formas och uppfattas av vilken kontext den produceras i. Analyserna har syftat till att identifiera 
likheter och skillnader mellan dessa bloggar som vi i detta avsnitt lyfter fram och diskuterar kring. 

6.1 Likheter

Den mest utmärkande likheten mellan bloggarna är deras liberala förhållningssätt där båda strävar efter  
en slags individuell frihet. De lyfter båda fram migrationsfrågor och invandringspolitik och är 
motståndare till främlingsfientlighet. De arbetar båda för att föra fram dessa frågor för diskussion i 
samhället trots att de använder olika metoder. 

6.2 Skillnader 

Vi fann ett antal tydliga skillnader i sättet att blogga. Aktörernas bakgrunder skiljer sig markant och 
även deras yrke innebär stora kontraster. Detta är något som framgår väldigt tydligt i jämförelsen av 
deras texter och språkanvändning. 

Personlig- Professionell 
Betnér bloggar i egenskap av hans person som helhet. Han skiljer inte på sin yrkesroll, papparoll eller 
politikerroll. Han kombinerar alla utgångspunkter och bjuder in läsaren att dela hans liv på alla möjliga  
sätt. Han är inte rädd för att dela med sig av saker som är personliga eller åsikter som kan vara 
känsliga. Till skillnad mot Betnérs personliga framtoning skriver Malmström ofta i ”vi”-form vilket 
tyder på att hon anser sig representera något, i detta fall EU. Bloggen syftar enbart till att behandla 
hennes yrkesroll där ämnen presenteras med få egna värderingar. Hon delger inte läsaren någon 
information om hennes privatliv, familj eller intressen som inte är kopplade till hennes yrke. Vi får  
ingen bild om vem Cecilia Malmström egentligen är, vilket förmodligen är en medveten strategi från 
hennes sida. 

Beskrivande språk- Politikerspråk 
Även de språkliga skillnaderna är stora mellan bloggarna. Betnér är enligt vår mening en duktig 
skribent med ett språkbruk som är lätt att förstå och ta till sig. Han skriver ofta väldigt långa inlägg som 
är väl genomarbetade både strukturmässigt och layoutmässigt. Det som är utmärkande i hans sätt att 
skriva är att han är flitig med att använda ett hårt språk och skyr inga svordomar. Han förstärker 
budskapet i sina texter med att betona argument och åsikter med hjälp av svordomar vilket får honom 
att inta en mer oseriös framtoning. Malmströms texter bygger mycket på fakta och information kring 
hennes roll och arbete inom EU-kommissionen. Detta anser vi speglas tydligt i hennes språk då hennes 
texter är mycket mer präglade av ett politikerspråk som skiljer sig från Betnérs och också visar 
skillnaderna mellan att blogga i olika genrer. En anledning till detta kan vara att hon skriver bloggen ur  
sin yrkesroll och vill hålla den professionell och på så vis utelämna personliga värderingar och åsikter. 
Då och då kan läsaren göra egna tolkningar om vart hon står i vissa frågor utan att hon skriver det rakt 
ut och därför vill vi påstå att Malmström är skicklig med att berätta något med hjälp av frånvarande 
information. 
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Provokativt tonläge- Neutralt tonläge
Betnér är känd för att vara provokativ i nästan vad han än tar för sig. Detta syns tydligt i alla hans texter 
och framför allt de som behandlar SD. Vi tolkar det som att han vill skapa debatt och egentligen inte 
bryr sig om hur hans texter tas emot bara han får fram sitt budskap. Hans metoder är provokativa men 
med glimten i ögat om man förstår hans komik. Malmström förhåller sig mer neutral i sina texter och 
de är långt ifrån provocerande även om vissa frågor är känsliga och på så sätt skapar reaktioner. 
Malmström använder en slags politisk retorik i sina inlägg som speglar att hon är väldigt kompetent 
och tränad i att framföra kritik utan att provocera. Vi upplever att det helt enkelt inte är lika lockande  
att läsa Malmströms texter som Betnérs då de saknar den dynamiken som vi anser fängslar läsaren. 

Humor- Allvar
Rollerna som komiker och politiker är i sig två skilda utgångspunkter vilket också blir väldigt tydligt i  
bloggarna. Betnér är lättsam och konstruerar sina texter med humoristiska inslag oavsett om han 
behandlar politik eller hämtning på dagis. Vi anser att Betnér lyckas bemästra att kombinera komik 
med politik och att han lyckas göra politik roligt, även om man inte håller med honom i allt han säger.  
Malmströms blogg är allvarlig och håller sig till sakfrågan. Vi anser att Malmströms förhållningssätt till  
politik är mer traditionell och motsvarar diskursen om hur politik ska hanteras. Vår tolkning av detta är 
att det helt enkelt är lite mer uppstramat och korrekt med lite utrymme för utsvävningar. Då Betnér får  
mer respons än Malmström på sin blogg tror vi att politik ur ett komiskt perspektiv med, i detta fall,  
fakta blandat med sarkasm och personliga åsikter gör att människor läser det. Vilket i sig är ett första 
steg till att förmedla sitt budskap. 

Ungdomar- Vuxna som är politiskt insatta 
Vi tolkar det som att Betnérs blogg har en bred målgrupp då vi kunnat urskilja att både ungdomar och 
vuxna kommenterar på hans blogg. Han skriver på ett sätt som är lätt att ta till sig för alla, oavsett ålder.  
Detta tror vi lockar bland annat ungdomar till att läsa hans blogg, det går helt enkelt att förstå vad han 
skriver. Detta kan annars vara problematisk när man diskuterar politik då många termer och begrepp 
inom detta område kräver en förförståelse. Men Betnér lyckas genom sitt språk förmedla politiska 
budskap utan att behöva använda sig av dessa. Vi tolkar inte Cecilia Malmströms blogg som en text 
som riktar sig till ungdomar. Den är för allvarlig och hon använder för mycket sedvanlig politisk retorik 
som vi tror skrämmer bort den generella ungdomen. Vi tror att språket i Malmströms blogg är för torrt 
och onyanserat för att attrahera den yngre generationen. Det är svårt att analysera vilka det är som läser 
bloggarna då de som kommenterar inte behöver ange ålder. På Betnérs blogg är det i vissa fall möjligt 
att spåra vem som kommenterat om de har lämnat en länk till exempelvis sin egen blogg. Detta är inte  
möjligt hos Malmström. 

Många kommentarer- Få kommentarer 
Betnérs inlägg får oftast många kommentarer oavsett vad han skriver om men han ger ingen respons till 
läsarna. Som vi nämnt tidigare kan han i vissa fall lyfta fram någon enstaka kommentar och skriva om 
den i ett annat inlägg. Detta visar i alla fall att han tar del av det läsarna skriver till honom. Hans  
provocerande stil, de ämnen han tar upp och den personliga framtoningen tror vi också bidrar till att 
många känner att de vill säga något i anslutning till hans inlägg. Malmström får väldigt lite respons på 
sina inlägg överlag och vi har inte lyckats hitta något ställe där hon själv interagerar med sina läsare. I  
något fall är det någon från hennes stab som ger en läsare svar i kommentarsfältet men även det sker 
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sällan. Vi tror att detta beror på hur hon framställer sig själv i bloggen, samt hennes förmåga att vara 
saklig utan att provocera eller vara personlig. Detta tror vi bidrar till att läsarna inte engagerar sig och 
knyter an till henne på en personlig nivå. De inlägg som genererar flest kommentarer är när hon 
behandlar migrationsfrågor då det är svårt att hålla sig neutral i detta ämne. 

Resultatet av våra analyser visar att Magnus Betnér får mycket respons från läsarna i inläggen som rör 
politik. Detta tror vi beror på att han är personlig, han ger uttryck för vad han tycker och provocerar 
genom att framsälla sitt politiska budskap på ett sarkastiskt sätt. Vi tror att människor reagerar på 
sådant och att de därför vill vara med och diskutera oavsett om de håller med honom eller inte. Betnérs  
roll och den image han skapat sig gör att han måste leva upp till vissa förväntningar som läsarna har 
och leverera material som gör att folk engagerar sig i det han vill förmedla. På detta sätt skiljer sig 
Betnérs blogg väldigt mycket från Malmströms. Rollen som politiker och representant för EU 
begränsar henne i hennes uttryck då hon inte kan provocera och skapa reaktioner på samma sätt som 
Betnér. Hon förmedlar hur hennes verklighet ser ut och hur arbetet som EU-kommissionär är. Men det 
engagerar inte läsarna då de lyser med sin frånvaro. Det vi kunnat se utifrån de kommentarer hon får 
väcker majoriteten av hennes inlägg inte några känslor och detta tror vi gör att läsarna inte heller  
engagerar sig i att diskutera eller kommentera det hon skriver. Det är nästan uteslutande bara inlägg 
som rör migrationsfrågor som får läsarna att reagera. 

7. Förslag på framtida forskning
För att utveckla vår undersökning kan vi i framtiden inkludera ungdomar för att med större säkerhet 
kunna uttala oss om hur de uppfattar politik och hur de anser att politik skildras i Betnérs och 
Malmströms bloggar. Genom fokusgrupper hade ungdomar kunnat föra ett resonemang kring 
exempelvis de utdrag från bloggarna vi redovisat här. Det hade varit ett intressant inslag att ta del av 
deras tankar kring vad som är politik och hur de ser på att vara politiskt engagerad. Vi anser att det är 
viktigt för hela samhället att ungdomar intresserar sig för politik och formar sina egna åsikter. Betyder 
detta att politiker måste bryta sitt traditionella förhållningssätt och närma sig ungdomar på deras nivå 
genom bland annat bloggar, Facebook och Twitter så är det förändringar de borde fundera över i sina 
kommunikationsstrategier. Vi började denna uppsats med att sammanfatta begreppet politik som ett 
samhälleligt samarbete mot ett bra liv. Alltså om samhället förändras anser vi att politiken har en  
skyldighet att förändras med det. De politiska kanalerna är definitivt under förändring och vi tror att det 
är dags att omdefiniera vad det innebär att vara politiskt aktiv. Sociala medier ger nya 
kommunikationsmöjligheter och medborgare kan idag engagera sig på massor av olika sätt. Vi tror 
också att politikerna bör ta på sig ett visst ansvar gällande ungdomars bristande valdeltagande och 
reflektera över om de behöver byta ut sina kommunikationsstrategier så att den generella medborgaren 
förstår deras budskap. Innovativa tillvägagångssätt tror vi kan ge nytt liv i politiken och även integrera 
ungdomar i den politiska arenan. Vägen till sann demokrati är, enligt Fenton “The rule of everyone by 
everyone”.152 Sann demokrati innebär att alla får en chans att delta, även ungdomar. 

152 Fenton, 2010:29
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8. Slutord
I vår studie har vi intresserat oss för vilka metoder som kan användas i politisk kommunikation och om 
humor kan integreras i den politiska arenan och har kommit fram till att humorn kan bidra till ett större  
engagemang hos människor. Genom våra analyser har vi bland annat jämfört responsen från läsarna till 
bloggarna och vår tolkning är att bloggen med traditionellt politikerspråk inte engagerar läsarna på 
samma sätt som den som skrivs med humor och provocerar. Vi anser att politiskt engagemang inte 
enbart kan mätas genom valdeltagande då Internet, sociala medier och bloggar erbjuder alternativa 
plattformar att vara politiskt aktiv idag och att politikerna bör använda dessa kanaler i sina 
kommunikationsstrategier, framför allt i deras arbete med att nå ut till ungdomar. 

32



9. Källförteckning 

Litteratur

Ahrne, G. & Svensson, P: (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Liber AB

Aspers, P. (2007) Etnografiska metoder, Liber AB

Bengtsson, B.A. 2000 Zigma. Liber AB, Stockholm

Berglez, P. (2000) Kritisk diskursanalys i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2000) Metoder i  
kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund. 

Berglez, P. (2010) Kritisk diskursanalys i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010) Metoder i  
kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund. 

Berglez, P. & Olausson, U. (2008) Kritisk diskursanalys i Ekström, M. (2008) Mediernas språk, Liber 
AB

Boréus, K. (2011) Diskursanalys i Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (2011) Handbok i kvalitativa  
metoder, Liber AB

Bruhn Jensen, K. (2012) A Handbook of media and communication research. Qualitative and  
Quantitative methodologies. Second edition, Routledge, London and New York.

Buskqvist, U. (2010) Spectators, Visitors and Actors. Addressing Young Citizens in Politics Online i 
Olsson, T. & Dahlgren, P. (red.)(2010) Young people ICT:s and democracy, Nordicom. 

Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007) Diskursanalys i praktiken, Liber AB

Carlsson, L. (2009) Marknadsföring och kommunikation i Sociala medier. Grundade dialoger, starkare  
varumärke, ökad försäljning. Kreafon AB

Dahlgren, P. 2010 Young citizens and New Media, Learning for Democratic Participation. Routledge. 

Danaher, G.,  Schirato, T., & Webb, J. (2000) Understanding Foucault, Allen & Unwin, Australien

Drezner, D.W. & Farrell, H. (2007) The power and politics of blogs. Springer Science+Business Media, 
BV 2007.

Drezner, D.W. & Farrell, H. (2007) Introduction: Blogs, politics and power: a special issue of Public  
Choice. Springer Science+Business Media, BV 2007.

Findahl, Olle, Svenskarna och Internet 2012, Stockholm:.SE, 2012



Fenton, N. (2010) Re- imagining Democracy. New media, young people, participation and politics i 
Olsson, T. & Dahlgren, P. (red.)(2010) Young people ICT:s and democracy, Nordicom. 

Larsson, R. (1994) Politiska ideologier i vår tid, Studentlitteratur, Lund.
 
Loader, B.D. (2007) Young citizens in the digital age. Political engagement, young people and new  
media, Routledge, London & New York

Montogomery, K.C. 2007 Generation digital: politics, commerce, and childhood in the age of the  
Internet, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts/London, England

Mycock, A. & Tonge, J. (2011) The party politics of youth citizenship and democratic engagement i 
Oxford Journals, Social Science. Parliamentary Affairs, Volume 65, Issue 1pp. 138-161 

Seongyi, Yun & Woo- Young, Chad (2011) Political participation of teenagers in the information era. 
Social Science Computer Review vol. 29. no. 2 s. 242-249

Ström, P. (2010) Sociala medier- gratis marknadsföring och opinionsbildning. Liber AB
Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund

Ward, J. & de Vreese, C. (2011) Political consumerism, young citizens and the Internet i Media Culture 
Society April 2011 vol. 33 no. 3 399-413

Wells, P. & Bull, P. (2007) From Politics to Comedy, A Comparative Analysis of Affiliative 
 Audience Responses. Journal of Language and Social Psychology vol. 26. no. 4 s. 321-342. University 
of York, United Kingdom.

Xiaoxia, C. & Brewer, P. (2008) Political comedy shows and public participation in politics.  
International Journal of Public Opinion Research vol. 20 no. 1. Oxford University Press.

Youniss, J., Bales, S., Christmas-Best, V., Diversi, M., McLaughlin, M. & Silbereisen, R. 2002 Youth 
Civic Engagement in the Twenty-First Century i JOURNAL OF RESEARCH ON ADOLESCENCE, 
12(1), 121-148 

Internetkällor

Regeringens hemsida, hämtad 2012-12-14 

http://www.regeringen.se/sb/d/15224/a/177272

http://www.regeringen.se/sb/d/15582/a/183603

http://www.regeringen.se/sb/d/15582/a/183603
http://www.regeringen.se/sb/d/15224/a/177272


Svenska dagbladets hemsida, hämtad 2012-12-10

http://www.svd.se/naringsliv/ppm-lockar-unga-valjare-med-humor_1036283.svd

Dagens media, hämtad 2012-12-10

http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article139158.ece

Nationalencyklepedin, hämtad 2012-11-05

http://www.ne.se/politik

Kenza Zouitens blogg hämtad 2012-12-07

http://kenzas.se/2012/04/19/slutsald/

Folkpartiets hemsida, hämtad 2012-12-03

http://www.folkpartiet.se/var-politik/liberalism/

Cecilia Malmströms blogg, hämtad 2012-12-20

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/om-mig/

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/02/23/situationen-i-libyen/ 

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2009/04/14/sverigedemokraterna-satsar-pa-
europaparlamentet/

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2010/09/20/alliansen-sitter-kvar-men/

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2009/06/09/vardag-igen-efter-valet/

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2010/04/20/konkreta-forslag-for-tryggt-och-oppet-
europa/

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/11/18/partnerskap-om-migration/

YouTube, hämtad 2012-11-13

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/11/18/partnerskap-om-migration/
http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2010/04/20/konkreta-forslag-for-tryggt-och-oppet-europa/
http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2010/04/20/konkreta-forslag-for-tryggt-och-oppet-europa/
http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2009/06/09/vardag-igen-efter-valet/
http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2010/09/20/alliansen-sitter-kvar-men/
http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2009/04/14/sverigedemokraterna-satsar-pa-europaparlamentet/
http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2009/04/14/sverigedemokraterna-satsar-pa-europaparlamentet/
http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/02/23/situationen-i-libyen/
http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/om-mig/
http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/
http://www.folkpartiet.se/var-politik/liberalism/
http://kenzas.se/2012/04/19/slutsald/
http://www.ne.se/politik
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article139158.ece
http://www.svd.se/naringsliv/ppm-lockar-unga-valjare-med-humor_1036283.svd


http://www.youtube.com/watch?v=kuImfRvrjrg

TV4 hemsida, hämtad 2012-12-20

http://www.tv4.se/parlamentet

Sverigedemokraternas hemsida, hämtad 2013-01-15

https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/var-politik-a-till-o/

Magnus Betnérs blogg, hämtad 2012-12-20 

http://www.magnusbetner.com

http://www.magnusbetner.com/dagboken/

http://www.magnusbetner.com/media/

http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-1/)

http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-2/

http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-3/

http://www.magnusbetner.com/2010/05/sverigedemokraterna-del-4/

http://www.magnusbetner.com/2010/06/sverigedemokraterna-del-5/

http://www.magnusbetner.com/2010/03/

http://www.magnusbetner.com/2012/02/

http://www.magnusbetner.com/2012/11/roast-av-gud-spoiler/

http://www.magnusbetner.com/2011/10/tack-3/

http://www.magnusbetner.com/2011/05/

http://www.magnusbetner.com/2012/11/sd-repris/

http://www.magnusbetner.com/2011/10/knullkungen/

http://www.magnusbetner.com/2012/11/sd-repris/
http://www.magnusbetner.com/2011/05/
http://www.magnusbetner.com/2011/10/tack-3/
http://www.magnusbetner.com/2012/11/roast-av-gud-spoiler/
http://www.magnusbetner.com/2012/02/
http://www.magnusbetner.com/2010/03/
http://www.magnusbetner.com/2010/06/sverigedemokraterna-del-5/
http://www.magnusbetner.com/2010/05/sverigedemokraterna-del-4/
http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-3/
http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-2/
http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-1/
http://www.magnusbetner.com/media/
http://www.magnusbetner.com/dagboken/
http://www.magnusbetner.com/
https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/var-politik-a-till-o/
http://www.tv4.se/parlamentet
http://www.youtube.com/watch?v=kuImfRvrjrg



	1. Inledning
	1.1 Syfte 
	1.2 Frågeställning 
	1.3  Avgränsning
	1.4 Definition av diskurs 
	1.5 Bloggtext som diskurs 

	2. Bakgrund
	2.1 Politik
	2.1.1  Ungas valdeltagande och inställning till politik 
	2.1.2  Politik och humor 

	2.2  Internet
	2.2.1 Sociala medier 
	2.2.2 Bloggar 

	2.3 Problemområde

	3. Teori och metod
	3.1 Ideologier
	3.2 Kritisk diskursanalys
	3.2.1 Van Dijks sociokognitiva modell 
	3.2.2 Det övergripande innehållet
	3.2.3 Den tematiska strukturen
	3.2.4 Den schematiska strukturen
	3.2.5 Mikroorienterad analys av texten 
	3.2.6 Sociokulturella kontextualiseringar


	4. Urval 
	5. Analys 
	5.1 Hur kommuniceras politiska budskap i bloggarna? 
	5.2 Hur skriver aktörerna om sina privatliv?
	5.3 Finns det några begränsningar, utifrån de roller de har, i deras sätt att uttrycka sig och går det att urskilja detta i texterna? 
	5.4 Går det att utläsa vilka intryck aktörernas texter gör hos läsarna utifrån kommentarer från läsarna? 

	6. Slutdiskussion 
	6.1 Likheter
	6.2 Skillnader 

	7. Förslag på framtida forskning
	8. Slutord
	9. Källförteckning 

