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Abstract  

For the last ten years Internet has become more popular and is now used by most Swedes every day.  

Internet has made it possible for many people to access a great deal of information about news all 

day long. Internet has also made it possible for people to create their own news and comment on 

happenings as they are taking place. One way to do this is to start your own blog, which is a kind of 

diary where you can publish your own thoughts about politics and news.  

In Sweden the media is often referred to as the third governmental power since the media is 

examining the government and people in power positions and bringing the people as consumers of 

news closer to the government. There is a theory called agenda setting that says that the media is an 

actor that shapes the political issues discussed by the people and politicians.  

In this essay I have used the agenda setting theory and linked it together with the Medias references 

to blogs in their news. This I have done to see if the media might be influenced by blogs. I have 

chosen to conduct my study at two different times, spring 2006 and spring 2010 since this is dates 

pre-existing an election and the political discussion is more active in media.  The purpose of this 

essay is to examine if there are any references to blogs in four of Sweden’s biggest newspapers. The 

empirical material has been divided into four categories which are political elite, the establishment, 

the newspapers own journalists and others. This I have done to see if there are any specific changes 

over time regarding the different categories.    

The questions I have answered in this essay are: 

Are there any references to blogs in the four newspapers? 

If yes, witch categories of blogs are the references too? 

If yes, how often are there references over a two-month period? 

How does the change regarding references to blogs look over time? 

After conducting this study I saw that there has been an increase in Media’s references to blogs over 

time. In 2006 there were 22 references and in 2010 there were 93 references. This result points to 

the fact that media have come closer to the blogs and is using them more frequently when the 

construct their news.  
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1 Inledning 

Under den här rubriken presenteras uppsatsens ämnesram. Ämnesvalet motiveras och uppsatsens 

syfte och frågeställningar kommer att beskrivas. 

1.1 Ämnesval 

Media i Sverige kallas ofta för den tredje statsmakten. Det är bland annat ett uttryck för den roll som 

media har fått både i vårt och andras samhällen. Media har en stor roll i vårt dagliga liv som 

informationsspridare och kritisk granskare.  På en daglig basis möts vi som medborgare i samhället av 

olika mediers budskap på allt från löpsedlar eller korta nyheter på radion till långa analytiska TV-

program eller artikelserier. De traditionella medierna har en stor makt över vad som diskuteras både 

av politiker och av privatpersoner. Den så kallade dagordningsteorin behandlar just det här 

fenomenet, mediernas makt att sätta dagordningen och bestämma över vad vi prioriterar för frågor.  

Dagordningsteorin kommer att spela en central roll i den här uppsatsen genom att utgöra det 

teoretiska ramverk som tidningarnas referenser till bloggar kommer att analyseras utifrån. 

Mediernas rapporteringar om olika händelseförlopp spelar en roll i de åsikter vi formar och de samtal 

som uppstår i samvaron mellan olika individer. Nyhetsmedier runt om på jorden har en viktig roll i att 

forma vad det är för kunskap som tillkommer oss.  

Nyhetsmedia har även en viktig roll som kritiska granskare av olika händelser i vårt samhälle. Med 

sina resurser kan de ägna sig åt att granska nyckelaktörer för att föra ut information och budskap om 

händelser som vi själva inte kan tillskansa oss. Samtidigt har nyhetsmedierna i Sverige olika politisk 

färgning, varför formuleringen av nyhetsrapporteringen varierar mellan olika medier, trots att det rör 

sig om samma händelser. Den politiska vinklingen av mediernas rapportering formar sålunda till viss 

del den bild vi som mottagare skaffar oss om omvärlden.  

Sedan 1990-talet och framåt har ett nytt medium uppstått och expanderat, nämligen Internet. I och 

med Internets framväxt och expansion har traditionell media kommit att utmanas på vissa fronter. 

För att få tillgång till det senaste som händer just nu blir Internet en oändlig informationskälla med 

nyheter. Information om det senaste som precis har hänt blir lättillgängligt för väldigt många 

människor på väldigt kort tid. De nyheter som sprids på Internet är inte heller i lika stor utsträckning 

kontrollerade som innehållet i de traditionella medierna som har ansvariga utgivare med mera. 

Information från vitt skilda områden sprids fort över Internet och når de som vill ha tillgång till den 

utan större ansträngningar, varför de traditionella medierna har fått en utmaning i att tillhandahålla 

nyheter och information i samma snabba takt som krävs för att klara av konkurrensen.  
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I och med att Internet blev mer och mer tillgängligt för allmänheten uppstod nya möjligheter för 

enskilda personer att skapa forum och Internetsidor för det som de fann var av intresse. Bloggar är 

ett fenomen som på bara några år har blivit stort och populärt. Genom en blogg kan vem som helst 

publicera mer eller mindre vad som helst och de flesta är fria för vem som helst att läsa. Det finns 

många olika typer av bloggar, en del av en mer privat dagboks-karaktär medan andra mer påminner 

om elektroniska debattsidor i stil med de som finns i de tryckta tidningarna. Vissa bloggar har fått 

stor uppmärksamhet och läses av många varje dag.  

Under sommaren 2009 pågick en debatt i traditionella medier om just bloggarnas roll i mediesfären. 

Bloggaren Alex Schulman publicerade en artikel i DN kultur om att han tyckte att bloggen hade spelat 

ut sin roll, inte fyllde någon funktion och att de största bloggarna i Sverige enbart skrevs av unga 

tjejer som bloggade om smink och kläder. Han argumenterar i sin artikel för att traditionell media har 

tilldelat bloggarna en allt för stor roll och att nyhetsredaktörer tar allt för stor hänsyn till 

bloggosfären i relation till de bloggar som finns och vad de innehåller (Schulman 2009). Reaktionen 

lät inte vänta på sig utan många bloggare svarade att de absolut ansåg sig spela en viktig roll i den 

politiska diskussionen. Argument framfördes på många olika bloggar om att viktig opinionsbildning 

visst föregick på bloggarna och i bloggosfären, samt att Schulman hade fel i sin kritik om vilka det är 

som bloggar (Thebe 2009). Ingen av sidorna stödjer sig dock på någon form av forskning eller data 

utan det är främst allmänt tyckande som ställs emot varandra. Frågan är dock intressant i sig, finns 

det möjligen tendenser till att bloggarna spelar någon avgörande roll i opinionsbildningen eller är det 

bara modebloggande tjejer som gör sina röster hörda? 

När Saab bytte ägare till Spyker fanns det en person med som var specialinbjuden vid avtalstillfället, 

hans namn är Steven Wade och han kommer från Australien. Han var inbjuden av Spyker att delta 

enbart på grund av den blogg han bedriver som kretsar kring Saab. ”Swade” fick tillgång till 

information långt innan många journalister och fungerade till och från som en länk mellan vad som 

hände med Saab-avtalet och journalistkåren. ”Swade” är ingen journalist utan bara en intresserad 

Saab-anhängare, men han lyckades med sin blogg få tillgång till information och han lyckades även 

tillskansa sig en särställning som journalisterna bara kunde drömma om (Zachrison 2010).  

Sett till partipolitiken och riksdagen så är det främst de marginaliserade partierna som har lyckats i 

användandet av bloggar och sociala medier. Sverigedemokraternas bloggar är populärast, en 

förklaringsfaktor till det fenomenet kan dock vara att de hänger ut brottslingar med namn och 

personuppgifter via sin blogg. På twitter (blogg i miniformat med korta statusuppdateringar) är det 

Gudrun Schyman som är bäst på att uppdatera och använda sig av det sociala mediet. 

Sverigedemokraterna ägnar sig dock främst åt att reagera på andras nyheter snarare än att skapa 
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sina egna. Men just de sociala medierna såsom bloggar och twitter gynnar de små partierna då det är 

enkelt och lätt för alla att använda sig av dem (se vidare bilaga 1)(Brandel 2010). 

1.2 Problembild och syfte 

Kunskapen och kännedomen om att medierna påverkar dagordningen och det vi i allmänhet samtalar 

om har länge funnits. Internet och bloggar är nyare fenomen men de har vuxit explosionsartat de 

senaste åren och kanske har de kommit att bli allt större och viktigare i det politiska livet, vilket är en 

av utgångspunkterna för den här uppsatsen. Många av de traditionella medierna håller sig ajour med 

aktuella händelser på Internet via egna hemsidor där det även förekommer att journalister bloggar 

som en del av mediernas hemsidor.  

I en del fall har det förekommit att journalister i de tryckta tidningarna hänvisar till bloggar och 

diskussioner eller inlägg som har förekommit på bloggar. Hur ofta det förekommer att journalister 

hämtar inspiration eller hänvisar till bloggar saknas det dock kunskap om, även vilka bloggar det är 

som journalister hänvisar till. Är det sina egna bloggar eller är det faktiskt så att det som ”vanligt” 

folk skriver på sina bloggar påverkar journalisternas inlägg i tidningarna, vilket i sin tur påverkar 

dagordningen. Oavsett vilka bloggar det möjligtvis refereras till så är det intressant att utreda frågan 

vidare. I den här uppsatsen kommer bloggar att delas upp i tre olika kategorier. Dessa är politisk elit, 

etablissemang och tidningens egna journalister.  

Det är svårt att tillräckligt utreda frågan om huruvida bloggarna har fått inflytande över 

dagordningen eller den politiska diskussionen och det är vanskligt att göra uttalanden om påverkan. 

Det som däremot kan undersökas och utredas är förändring över tiden för att se om bloggarnas 

förekomst har ökat. Om det förhåller sig på det sättet, att referenserna till bloggar har ökat över 

tiden, så är bloggar i alla fall ett fenomen som bör bevakas även i framtiden.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om förekomsten av bloggar som referenser i fyra svenska 

nyhetstidningar har ökat. Empirin kommer att klassificeras in i tre kategorier, nämligen politisk elit, 

etablissemang och tidningens egen journalistkår detta för att se eventuella mönster om var 

förändringar över tid har varit störst eller vilken/-a typer av bloggar som eventuellt är mest vanligt 

förekommande. Undersökningen genomförs vid två olika tidpunkter som båda är förvalsperioder, 

nämligen våren 2006 och våren 2010. Under en förvalsperiod är den politiska diskussionen aktuell 

och debatten om politiken är aktiv. Genom att besvara syftet och fördjupa kunskapen om bloggarnas 

ställning och relation till traditionell media över tiden är förhoppningen att vissa av de frågetecken 

som finns rörande detta nya sociala medium och dess roll i den politiska debatten kan rätas ut. 
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Det förväntade kunskapsbidraget med den här uppsatsen är att utöka kännedomen och kunskapen 

om bloggarnas relation till traditionell media, och då i den här uppsatsen specifikt tryckta tidningar i 

Sverige. Genom att studera bloggarnas förekomst i tidningarnas artiklar i fyra av de största 

tidningarna i Sverige är förhoppningen att några av de frågetecken som rör bloggarnas roll kan bli 

något uträtade. Det är även en förhoppning att undersökningen kan bidra till att utöka teorin om 

dagordningen med ytterligare en aktör at ta hänsyn till.  

Ämnet är statsvetenskapligt relevant för om det är så att det finns en tendens att media använder sig 

av bloggar i sin utformning av nyheter, någonting som sedan formar medborgares prioritering av 

samhällsfrågor och även politikers diskussioner, så finns det en ny form av politisk påverkan. Då vem 

som helst kan starta en blogg finns det ett nytt forum för att enkelt påverka den politiska 

diskussionen som förs. En eventuell ökning av bloggarnas förekomst i traditionell media skulle kunna 

peka på att Internet möjligtvis har fyllt en funktion av att föra befolkningen och medborgarna 

närmare den politiska diskussionen. Det i sin tur skulle kunna visa på tendenser till att nya kanaler för 

politiskt deltagande möjligtvis är på väg att skapas.  

1.3 Forskningsfrågor 

Det material som samlas in sammanställs och analyseras utifrån nedanstående fyra frågeställningar. 

Den första frågan kan ses som övergripande till fråga två och tre medan fråga fyra är en egen fråga. 

Beroende på vilka svar som är tänkbara på de olika frågorna så blir resultatet intressant ur olika 

aspekter. Om det exempelvis är så att det är en viss typ av blogg som det refereras till i väldigt hög 

utsträckning blir det intressant att studera närmare beroende på vilken av de tre kategorierna det är 

som det refereras till. Även en förändring över tiden är intressant att belysa då det i sin tur kan 

indikera en trendförändring och ett skifte i traditionell media i att närma sig de sociala medierna. 

Beroende på vilka svar som kommer fram till de olika frågorna efter att empirin har sammanställts 

och analyserats så blir slutsatsen olika. Svar på frågorna om att ingen förändring skett eller att det 

bara refereras till modebloggar är inte särskilt intressant för den här uppsatsen. Svar på frågorna i stil 

med att det har skett en förändring i antalet referenser och att det refereras till olika politiska 

aktörer är däremot mer av intresse för det fokus som den här uppsatsen har. 

Finns det referenser i fyra av de största svenska nyhetstidningarna till bloggar? 

Om ja, vilka typer av bloggar refereras det till?  

Om ja, hur ofta förekommer dessa referenser under en tvåmånadersperiod?  

Hur ser förändringen ut över tiden rörande bloggreferenser i dessa fyra tidningar? 
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1.4 Tidigare forskning 

Då bloggar ännu är ett relativt nytt fenomen så finns inte speciellt mycket tidigare forskning inom 

just det ämnet. I forskning om Internetanvändande och sociala medier finns bloggar ibland med som 

en aspekt. En teori med mycket tidigare forskning som behandlar medias förmåga att sätta den 

politiska dagordningen finns att tillgå, det finns tidigare forskning om politisk kommunikation och 

deliberativ demokrati som bland annat betonar samtalet mellan människor som centralt för 

demokrati. Att tillgå finns alltså en rad olika forskningsområden som bildar en ram runt uppsatsens 

ämne men det perspektiv som har tillämpats i just den här uppsatsen saknas. Det finns forskning om 

dagordning och Internets roll i den politiska diskussionen men kopplingen mellan bloggar och 

traditionell media ur den här aspekten saknas dock. Med den här uppsatsen är förhoppningen att en 

del av det tomma området mellan de olika forskningsområden skall börja fyllas med kunskap.  

1.4.1 Internet och bloggar i forskningen 

Matthew Hindman kom år 2009 ut med en avhandling som heter The Myth of Digital Democracy där 

Hindman undersöker de förväntningar som har funnits på att Internet skall demokratisera den 

amerikanska politiken. Bland annat ställer han sig frågan: “Do political Websites and blogs mobilize 

inactive citizens and make the public sphere more inclusive?” Fokus för studien är utvecklingen av 

Internet och rollen som Internet har kommit att spela för den amerikanska politiska processen. 

Genom att undersöka Internets utveckling rent tekniskt från att ha varit tillgängligt för ett fåtal, med 

lite information och svåranvänt, går Hindman vidare och tittar på dagens läge där Internet har 

förändrats radikalt. Idag är Internet mer lättillgängligt och innehåller oändligt mer med information 

än för bara tio år sedan. Utvecklingen har gått explosionsartat framåt. Men har den här utvecklingen 

verkligen gjort så att fler människor än tidigare tillgodogör sig information och deltar i den politiska 

diskussionen, eller är det samma människor som tidigare men på nya arenor? Hindman kommer i sin 

undersökning fram till att det i USA tyvärr inte går att se att Internet har bidragit till att de som 

tidigare stod utanför den politiska diskussionen idag är delaktiga. De bloggar som har en frekvent 

publik som besöker dem är bloggar som innehas av en politisk och ekonomisk elit. Alltså av individer 

som redan är delaktiga i det politiska samtalet och diskussionen genom de traditionella kanaler som 

media utgör. Hindman studerar ingående vilka det är som läser och författar de tio största bloggarna 

i USA och ser att författarna är en ekonomisk och social elit med akademisk utbildning och förmåga 

att uttrycka sig politiskt även inom andra arenor. Bland annat så är fem av de tio mest besökta 

bloggarna före detta eller fortfarande aktiva journalister. Endast en var kvinna och alla bloggare var 

vita. Det är alltså få outbildade, fattiga kvinnor med annan etnisk bakgrund som slår igenom i 

bloggosfären, som det ser ut i dagsläget i USA (Hindman 2009).  
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Hindman drar dock paralleller till annan medias utveckling så som radio och TV och hur det finns en 

tendens att skönja av att tekniken utvecklas snabbare än användandet av den. TV fanns hos folket 

innan forskarna kom fram till hur stor betydelse TV:n hade för att sprida snabbt och aktuellt budskap 

till folket. Radiodebatter var inte ett stort fenomen samma dag som radion kom, utvecklingen och 

användandet tar tid (Hindman 2009).  

När det gäller forskning om Internet och användandet av Internet är forskningen mer extensiv. Det 

samma kan sägas om forskningen rörande dagordningsteorin och dess funktion. Forskningen om 

Internetanvändande är till viss del kvantitativ och siffror på vilka som använder nätet och hur ofta är 

relativt lättillgängligt och överskådligt. Det finns undersökningar i Sverige som visar på hur Internet 

används av medborgare i Sverige. Bland annat finns det siffror från olika forskningsinstitut i Sverige 

som presenteras närmare i kapitlet om Internet som visar på att Internetanvändandet i Sverige är 

högt, speciellt inom vissa ålderskategorier (Nordicom 2009a).  

Forskare under det senaste årtiondet har bland annat diskuterat Internets sociala betydelse, en 

debatt som främst har lett till en kartläggning av Internetanvändandet och en bild av hur 

användandet ser ut. Bilden som framkommer visar att Internet inte är ett statiskt fenomen utan en 

teknik som ständigt fluktuerar och förändras, bland annat i relationen till traditionell media. 

Användandet av Internet kan ses som socialt störande i form av civil olydnad och virusspridning till 

Internetanvändares datorer. Det är dock svårt att uttala sig om Internets påverkan på samhällets 

demokratiska karaktär. De generella mönstren av Internetanvändandet har kartlagts men än finns ej 

forskning om Internets fulla påverkan på politik, ekonomi, kultur eller det sociala planet (Dahlgren 

2009). 

Det Internet lyckas göra är att det genererar en närhet som tidigare har varit svår att skapa. Politiken 

har tidigare varit distanserad från samhället då kommunikation i mångt och mycket har fått ske via 

traditionell media och internet bidrar nu till att minska avståndet. Kontaktytan begränsas nu inte 

längre av ett geografiskt eller tidsmässigt avstånd utan internet har bidragit till att skapa abstrakta 

kontaktytor. Dock så har gränsen mellan konsument och producent, professionella och amatörer 

suddats ut. De som tidigare enbart var konsumenter av information och nyheter är nu med och 

skapar nyheter oavsett utbildning eller kvalifikationer. Individer kan även vara mer selektiva i sin 

inhämtning av information och jämförelse mellan olika individers kunnande och 

informationsinhämtning görs inte lika lätt. Det finns olika sanningar på Internet på gott och ont 

(Dahlgren 2009). 
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1.4.2 Forskning om dagordningsteorin 

Dagordningsteorin är en teori som började utvecklas redan under 1920-talet av Walter Lippmann. 

Den utvecklades senare under 1960-talet av Maxwell McCombs och hans kollegor med empiriska 

studier i USA där forskarna gjorde undersökningar av medborgarnas prioritering av frågor inför val 

och hur dessa korrelerade med tidningarnas prioriteringar av olika samhällsfrågor. Teorin om 

dagordningen och hur den sätts av medierna växte sakta fram. Denna teori har provats mot empiri i 

fler andra länder vid flertalet tillfällen och är idag en etablerad teori inom samhälls- och 

medievetenskaperna. I teorin finns flera aspekter av att medierna sätter den politiska dagordningen 

för både medborgare och politiker genom att prioritera vad som blir en nyhet och vad som sållas 

bort. En del av teorin kallas gate-keeping och handlar om nyhetsredaktörernas makt i att sålla mellan 

en ström av nyheter och prioritera vad som trycks och inte (McCombs 2004).  

Agenda-setting is believed to occur because the press must be selective in 

reporting the news. News outlets act as gatekeepers of information and make 

choices about what to report and what not. What the public know and care about 

at any given time is mostly a by-product of media-gatekeeping. (Media Tenor 

Institute 2010b). 

Generellt om dagordningsteorin kan sägas att det har gjorts ett flertal studier om huruvida 

dagordningsteorin har bärkraft även i andra länder, vilket den har funnits att ha. Studier har bland 

annat bedrivits i Tyskland och Japan vid olika tidpunkter och även i dessa länder har det funnits en 

koppling mellan media och de politiska frågor som prioriterats av väljare. De nyheter som prioriteras 

och lyfts fram av media blir även de frågor som diskuteras av offentliga och privata aktörer. År 1993 

grundades Media Tenor Institute, ett institut som har till syfte att bevaka de olika budskap som 

kommuniceras av media och följa upp effekter som budskapen har på omgivningen. Institutet 

bedriver en extensiv forskning om relationen mellan media och de frågor som prioriteras av 

befolkningen (Media Tenor Institute 2010a). Institutet ägnar mycket forskningstid på att kartlägga 

och undersöka de olika mekanismer som finns rörande sambandet mellan medias utformning av 

nyheter och dagordningens utformande.  

One of the debates between researchers is the questions of causality: does the 

media agenda cause the public agenda, or vice-versa? Iyengar and Kinder 

established causality with an experimental study where they identified that 

priming, vividness of presentation and position were all determinants of the 

importance given to a news story. However, the question of whether there is 

influence by the public agenda upon the media agenda is open to question. (Media 

Tenor Institute 2010b). 
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Funktionen av att sätta dagordningen är en tredelad process med tre olika aspekter. För det första 

finns det en medial agenda som utgörs av frågor som diskuteras i media. För det andra finns det en 

offentlig agenda som utgörs av de frågor som är personligt relevanta för medborgarna i samhället. 

För det tredje finns det en policyagenda som utgörs av de frågor som anses vara viktiga av de aktörer 

som agerar policyskapande. (Media Tenor Institute 2010b). 

I Sverige har Jonas Hinnfors använt dagordningsteorin för att diskutera varför det är så viktigt att se 

till så att vissa frågor hamnar på dagordningen för politiker eller aktörer som har som mål att påverka 

diskussionen i samhället. I boken På dagordningen? Svensk politisk stil i förändring (Hinnfors 1995) 

bygger författaren ett resonemang rörande dagordningen med paralleller till ett medeltida slag om 

en fästning. Det handlar om att ha kontroll över både vilka frågor som diskuteras, hur de diskuteras, 

när de diskuteras och på vilket sätt de diskuteras. Boken reder delvis ut det politiska klimat som finns 

i Sverige och utifrån det byggs en teoretisk ram för de centrala aspekterna som finns rörande den 

politiska dagordningen och hur denna kan förstås. Olika medel som finns tillgängliga för att påverka 

dagordningen presenteras och gås igenom. Boken är främst ett teoretiskt ramverk som är byggt på 

tidigare forskning om dagordning och makt att påverka och inte en empirisk undersökning av 

dagordningens position i Svensk politik och media. Författaren skapar alltså en grund för förståelse 

av dagordningen och dess centrala roll i det politiska flödet (Hinnfors 1995). I den här uppsatsen 

kommer Hinnfors diskussion och resultat att utgöra en grund för analys av den empiri som samlats in 

rörande referenser i svensk media till bloggar. Hinnfors diskussion är lämplig att använda i den här 

uppsatsen då den anlägger ett svenskt perspektiv, till skillnad från Hindman som utgår från USA och 

den amerikanska politiken.   

Det som saknas i den tidigare forskningen som finns rörande bloggar och dagordningsteorin är dock 

empiriska belägg för relationen dem emellan. Bloggarna finns på Internet och de är ett fenomen som 

över tid har blivit allt större och vanligare att använda sig av för att skapa en politisk diskussion. 

Makten över vilka frågor som hamnar på den politiska agendan är ett styrinstrument för politisk 

diskussion och beslutsfattande som finns att tillgå och att använda sig av. Kopplingen mellan bloggar 

och dagordning är en relation som tidigare ej undersökts. Är det kanske så att det i och med 

bloggarnas uppkomst och ökade användning är dags för en revidering av dagordningsteorin där även 

bloggarna bör finnas med som styrmedel för att sätta dagordningen?  

1.5 Disposition 
I det inledande kapitlet ges en introduktion till ämnesvalet och problembilden för undersökningen. 

Här introduceras de ramar som uppsatsen befinner sig inom, kopplingen till huvudämnet 

statsvetenskap samt vilket syfte och vilka frågor som uppsatsen svarar på. 
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I det andra kapitlet presenteras uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt närmare. Under rubriken 

finns bland annat motiveringar till avgränsningar, validitets- och reliabilitetsdiskussion samt material 

och hur insamling av material gick till. Här presenteras även de tre kategorierna som det empiriska 

materialet klassificeras in i.  

Under den tredje rubriken presenteras den teori som utgör det ramverk som empirin knyts samman 

med. Teorin som använts i uppsatsen kallas dagordningsteorin och i kapitlet presenteras en historisk 

tillbakablick över teoriutvecklingen samt att definitioner av nyckelbegrepp återfinns här. 

I det fjärde kapitlet introduceras bloggarna och Internet. Detta för att avgränsa vad som menas med 

bloggar samt vilken koppling som finns mellan Internet, bloggar och traditionell media. Här finns 

även en beskrivning av hur Internet och bloggar har vuxit fram och vilken roll de båda delarna spelar i 

samhället idag. 

I kapitel fem och sex presenteras det empiriska materialet. Kapitlen sammanfattar i korthet hela det 

empiriska underlaget för uppsatsens undersökning och till varje kapitel finns en tabell som visar 

referensernas fördelning för de olika tidpunkterna och tidningarna.  

I kapitel sju återfinns en resultattabell som utgör en sammanställning av båda de undersökta 

tidpunkterna och de fyra tidningarna. Detta för att göra det empiriska materialet och resultatet 

jämförbart mellan de båda valda tidpunkterna för undersökningen.  

Kapitel åtta är ett analyskapitel där empiri och teori knyts samman och analyseras. Analysen bygger 

på resultatet av den empiriska undersökningen och den teoretiska ramen som är relevant för 

uppsatsen. 

Under den nionde rubriken finns slutsats och förslag på fortsatt forskning med. Slutsatsen visar på 

svaret på forskningsfrågorna och syftet. Förslagen på fortsatt forskning visar på vad som inte rymts i 

den här undersökningen men som skulle kunna vara av intresse men även vilka nya frågor som väckts 

under undersökningens gång.  
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2 Metod 

Under den här rubriken presenteras och motiveras hur insamlingen av empirin samt analysen har 

gjorts i den här uppsatsen. Avgränsningar motiveras och en presentation av vart empirin kommer 

ifrån presenteras. 

2.1 Metodansats   

I den här uppsatsen är tanken att datamaterial skall insamlas och analyseras rörande bloggars 

förekomst i traditionell tryckt media. Sammanställningen av datamaterialet må likna en kvantitativ 

uppsats då det är tabeller som presenteras med olika markeringar för förekomst av bloggar, så är 

dock inte fallet. Uppsatsen är kvalitativ i sin karaktär då den inte försöker säga någonting om 

statistiska samband utan har som ambition att tydliggöra eller visa på eventuella tendenser och 

förändring över tid. Det datamaterial som insamlas kommer inte att vara tillräckligt för att säga något 

om vilka effekter som kan uttolkas. Materialet som samlats in kommer enbart att kunna visa på om 

det finns några spår eller tecken på att bloggar förkommer som referenser överhuvudtaget i de 

politiska utrymmen som finns i traditionell tryckt media. Den empiri som samlas in kommer att 

analyseras genom att eventuella mönster kommer att skönjas och sedan kommer det empiriska 

datamaterialet att analyseras inom ramen för den presenterade teorin.  

Det som uppsatsen syftar till att göra skulle kunna beskrivas som en förklarande kvalitativ studie. 

Detta då uppsatsen försöker förklara eller åskådliggöra om det möjligen finns tendenser till att 

bloggar förekommer i traditionella tidningars nyhetsartiklar. Om det är så att bloggar förekommer 

som referenser i tidningsartiklarna kan det betyda att bloggar är ett redskap eller verktyg för att delta 

i utformandet av dagordningen. Dagordningen gör gällande att de frågor som prioriteras och 

presenteras i media även prioriteras och diskuteras av konsumenter av nyheter (McCombs 2004). En 

enkel uppställning skulle kunna vara att se det som att bloggar är den oberoende variabeln som 

möjligen påverkar den beroende variabeln traditionell tryckt media. Uppsatsen har dock inte till syfte 

att säga någonting om påverkan eller effekter utan enbart av att synliggöra eventuella tendenser 

(Esaiasson et al. 2007). Det kommer även att finnas utrymme inom ramen för uppsatsen att göra 

uttalanden om bloggars förekomst över tiden då två olika tidpunkter kommer att väljas ut för 

insamling av empiri. 

Studien har ett teorikonsumerande angreppssätt då det är teorin om dagordningen som utgör det 

teoretiska ramverket för uppsatsen. Dagordningsteorin utgör grunden och stommen för analysen av 

det empiriska material som samlas in och klassificeras i de ovan nämnda kategorierna. Det är 

bloggarnas förekomst och eventuella ökning över tid som utgör empirin. Efter att empirin har 

analyserats är det möjligtvis så att teorin kan inkludera även bloggar vad gäller att sätta 



11 
 

dagordningen. Uppsatsen får av den anledningen en induktiv ansats så startpunkten är i empirin för 

att sedan gå över in i teorin och se om dagordningsteorin kan förstås bättre genom att även 

förklaringsfaktorn bloggar läggs till i teorin. Det är alltså studiens syfte att hitta förklaringsfaktorer 

som är kompletterande till redan befintlig teori (Esaiasson et al. 2007).  

2.2 Urval och avgränsningar i materialet 

I uppsatsen har fyra svenska tidningar valts ut för att studeras närmare. Dessa fyra är: Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. De har valts ut då de är bland de största 

tidningarna i Sverige. Tidningarna har även valts ut för att skapa en bredd i empirin. Två av 

tidningarna är morgontidningar och speglar därför de olika perspektiv och karaktäristika som finns 

för morgontidningar i Sverige. Två av tidningarna är kvällstidningar och får därför representera de 

aspekter som är typiska för den typen av tidningar. I tidningarna är det hela innehållet som kommer 

att granskas. I de olika artiklarna finns det en viss gränsdragningsproblematik rörande vad som skall 

räknas som en referens till en blogg och inte. Av den anledningen har vissa ställningstaganden om 

gränsdragning gjorts. I de artiklar där blogg nämns i generella ordalag har referensen inte räknats 

med, alltså när en artikel skriver om bloggar, vad de är eller hur de används. I vissa fall har det även 

funnits med referenser till bloggar utan koppling till innehållet i artikeln, alltså en generell referens 

till en specifik blogg utan koppling till sakfrågan eller innehållet. De referenserna har inte heller 

räknats med. De referenser som har räknats med är de gånger det direkt har refererats till en blogg 

antingen i flytande text eller med en direktlänk i artikeln.  

De två tidpunkter som har valts ut för insamling av empiri är mars och april 2006 samt mars och april 

2010. Dessa tidpunkter har valts ut då det sammanlagt är fyra månader under två år som är valår. 

Tanken med detta är att det inför riksdagsval pågår en politisk diskussion som i mångt och mycket 

formar den dagordning som valrörelsen sedan kommer att fokusera på. Genom att välja två månader 

på våren inför höstens valrörelse är tanken att det eventuellt kommer att kunna skönjas eventuella 

förändringar i den politiska diskussionen och i förlängningen förändringar för hur dagordningen 

utformas. Det hade självklart varit önskvärt att göra en jämförande studie mellan de frågor som finns 

med som bloggreferenser nu och en vecka innan valet för att se eventuella effekter i linje med de 

effekter som enligt dagordningsteorin skall vara möjliga att skönja, det har tyvärr inte varit möjligt då 

valet 2010 ännu inte är här. Just på våren inför ett val är det även en förhoppning att det finns 

material av politisk vikt att tillgå i debatten då det inför ett val är aktuellt med en aktiv politisk 

debatt. De datum som har valts ut är alltså 2006-03-01 – 2006-04-30 och 2010-03-01 – 2010-04-30.  

Bloggarna kommer att delas upp i tre olika kategorier beroende på vilka som står bakom dem som 

författare eller innehavare. Dessa kategorier är: politisk elit där exempelvis utrikesminister Carl Bildts 
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blogg ingår eller övriga representanter från riksdagen eller regeringen samt andra politiska aktörer så 

som andra tidningars chefredaktörer, politiker från lokalpolitik eller de politiska ungdomsförbunden. 

Den politiska eliten utgör en egen kategori då de som är innehavare av dessa bloggar redan finns 

med som politiska maktfaktorer och åsiktsbildare i traditionella medier. Andra kategorin kallas 

etablissemanget och utgörs dels av politiska tankesmedjor som SNS och Timbro1  men även 

organisationer och företag som på ett eller annat sätt kan bedriva politisk påverkan genom flera olika 

kanaler. Den tredje kategorin utgörs av tidningens egna journalister. Vid de tillfällen då fenomenet 

blogg nämns i mer generella termer och inte hänvisas till någon specifik blogg så kommer det 

inlägget inte att ingå i den här uppsatsen då det inte är en del av syftet. 

I tidningarna är det hela tidningen som har undersökts. Alla artiklar med referenser till bloggar har 

undersökts för att kartlägga för uppsatsen relevanta referenser till bloggar. Undersökningen 

genomförts via de elektroniska databaser som har funnits tillgängliga för dessa tidningar där 

sökordet har varit blogg. Alla artiklar som har varit relevanta under tidpunkterna för undersökningen 

har gåtts igenom och relevanta referenser har kartlagts.  

Det är alltså inte centralt för den här uppsatsen att göra konstateranden om bloggarnas eventuella 

förmåga att påverka den politiska diskussionen eller de politiska besluten som fattas. Uppsatsen 

syftar dock till att göra konstateranden om bloggarnas eventuella förändring rörande antal och 

innehåll över tiden i tidningarna. Alltså har det blivit fler referenser till bloggar och inom vilka av de 

tre kategorierna i den här uppsatsen finns det förändringar, har innehållet i referenserna förändrats. 

Teorin om dagordningen gör gällande att påverkan sker mellan media och de politiska 

beslutsfattarna samt frågor som prioriteras av allmänheten. Resultatet av undersökningen kan ligga 

till grund för om bloggarna eventuellt har betydelse för den politiska dagordningens utformande. 

2.3 Tabeller 

Det empiriska materialet kommer att sammanställas och presenteras i tabeller för att underlätta 

analysen och presentera resultatet på ett överskådligt sätt. Informationen som samlas in kommer att 

presenteras i tabellerna under kapitlet resultat.  

I tabellen kommer siffror att skrivas ut dels för 2006 och dels 2010 så att det blir tydligt hur många 

gånger vilken tidning har referenser till vilka typer av bloggar. Totalkolumnerna finns med för att en 

generell analys av empirin skall kunna göras och siffrorna under varje kategori finns med för att 

åskådiggöra eventuella tendenser för de olika kategorierna. 

                                                             
1
 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), Timbro är en liberal tankesmedja som arbetar för att bilda 

opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. 
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1.1 - Exempeltabell 

 DN SvD Aftonbladet Expressen Totalt 

Politisk elit      

Etablissemang      

Egen journalist      

Totalt      

2.3 Material och insamling 

Materialet till den här uppsatsens empiridel kommer främst att hämtas från digitala tidningsarkiv.  

De digitala tidningsarkiv som har använts för insamling av material i den här uppsatsen är Presstext 

och Mediearkivet. Presstext har varit källa för artiklar från Dagens Nyheter och Expressen. Artiklarna 

ur Svenska Dagbladet och Aftonbladet har hämtats från Mediearkivet. Det är tidningarnas artiklar 

som kommer att granskas under två stycken tvåmånadersperioder med fyra år emellan. Det kommer, 

då det är möjligt, även att göras en härledning till vems eller vilkas blogg det refereras till. De fyra 

tidningar som valts ut för studien presenteras mer ingående i kapitlen nedan. Tidningarna har valts ut 

då det är fyra av de största tidningarna i Sverige samt att det är två morgontidningar och två 

kvällstidningar. Anledningen till att urvalet blev två olika kategorier av tidningar är för att tidningarna 

skiljer sig åt i sin karaktär och eventuella skillnader mellan de två olika typerna av tidningar vore 

intressanta att tydliggöra.  

2.3.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter hade år 2008 en årsupplaga på 339 800 tidningar per dag (Tidningsstatistik AB 

2009a). Det första numret av tidningen kom ut 23 december 1864, skaparen och chefredaktören då 

hette Rudolf Wall. 1996 introducerades Dagens Nyheter på nätet och år 2008 vinner tidningen pris 

för bästa dagstidning på nätet (Dagens Nyheter [DN] 2009a). Dagens Nyheter (DN) är en del av 

Bonnierkoncernen och Sveriges enda riksspridda morgontidning. Idag är Gunilla Herlizt chefredaktör 

och ansvarig utgivare. Tidningen läses varje dag av 888 000 personer, varav 575 000 personer bor i 

Stockholm(DN 2009b). Dagens Nyheter har en hemsida på Internet, dn.se.  

2.3.2 Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladet är främst en Stockholmstidning och har en årsupplaga på 194 800 exemplar per 

dag under 2008. Tidningen kommer ut varje dag i veckan och ansvarig utgivare och chefredaktör är 

Lena K Samuelsson (Tidningsstatistik AB 2009b). Tidningen grundades år 1884 och har sin huvudbas i 
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Stockholm, men upplagan är spridd över hela landet. Svenska Dagbladet har en hemsida som är 

svd.se (svd.se 2010).  

2.3.3 Aftonbladet 

Aftonbladet kommer ut varje dag i veckan och hade år 2009 en årsupplaga på 358 600 tidningar per 

dag, vilket gör den till den största tidningen i Sverige. Jan Helin är ansvarig utgivare och chefredaktör 

för tidningen (Tidningsstatistik AB 2009c). År 1994 lanserades aftonbladet på nätet under adressen 

aftonbladet.se (Helin 2010). Tidningen grundades 1830 av Lars Hierta vilket gör den till en av de 

äldsta dagligen utkommande tidningarna i Sverige (Aftonbladet 2010). 

2.3.4 Expressen  

Expressen hade år 2009 en upplaga på 291000 tidningar per dag inklusive de regionala tidningarna 

Kvällsposten och Göteborgstidningen (GT). Tidningen kommer ut varje dag i veckan och ansvarig 

utgivare är Per- Anders Broberg och chefredaktör är Thomas Mattsson (Tidningsstatistik AB 2009d). 

Tidningen grundades 1944 av Carl- Adam Nycop (Expressen 2010a). Expressen har även en hemsida, 

expressen.se.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet rör sig om huruvida jag som forskare studerar rätt saker. Tittar jag på det som är relevant för 

uppsatsens syfte eller är det fel variabler som studeras. Validitet är alltid problematiskt då det går ut 

på att koppla samman teori och den operationella nivån, kan jag mäta det i verkligheten som jag 

säger att jag ska mäta i teorin (Esaiasson et al. 2007)? 

Reliabiliteten handlar om frånvaro av systematiska fel när datamaterialet insamlas eller bearbetas. 

Felen i mätningarna och insamlingen av empiri kan bero på slarv, stress eller brist på tydlig struktur. 

För att stärka reliabiliteten i den här uppsatsen har datamaterialet som samlats in gåtts igenom två 

gånger vilket innebär att resultaten har intrakodarreliabilitet (Esaiasson et al. 2007).  

I den här uppsatsen är det bloggarna som är i centrum och om det är så att det finns referenser till 

bloggar i fyra av de större tidningarna i Sverige. Jag försöker inte med den här uppsatsen mäta om 

bloggarna påverkar den politiska debatten utan enbart se om det går att se någon eller några 

tendenser kring bloggars förekomster i traditionell media. Detta främst då det uppstår en viss 

gränsdragningsproblematik rörande huruvida påverkan verkligen är uppnådd eller inte. Påverkan och 

effekter är parametrar som är svåra att mäta och det ryms inte inom ramen för den här uppsatsen. 

Genom att studera fyra av de större tidningarna i Sverige täcker jag in en relativt stor del av den 

politiska diskussionens arena i media vilket är av intresse enligt dagordningsteorin. Bloggarna är 

intressanta att studera dels då de är ett relativt nytt fenomen men också då en blogg kan startas och 
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läsas av vem som helst. Bloggarnas förekomst i tidningarna blir därför relevant att studera då det 

förhoppningsvis går att skönja någon form av tendens eller mönster vad gäller antal referenser och 

vilka kategorier det finns referenser till. Orsaken till att det empiriska materialet och de olika 

referenserna klassificeras in i olika grupperingar är för att det skall bli tydligt vem eller vilka som är 

upphovsmännen bakom bloggarna. Detta då det är av intresse för studien att veta vilka typer av 

bloggar det är som det förekommer referenser till och även om det finns eventuella skillnader i 

ökningar över tid mellan de olika kategorierna.  

De kategorier som valts ut är politisk elit, etablissemang och tidningens egna journalister. De olika 

kategorierna har skapats utifrån intresset av att kunna urskilja vilka typer av bloggar det är som det 

refereras till och hur en eventuell förändring kan se ut över tiden. Kategorierna för den här 

uppsatsen har skapats för att det skall bli tydligt att se vilka typer av referenser som eventuellt 

förekommer och hur viktningen mellan kategorierna ser ut och eventuella förändringar över tid 

påvisas.  

Kategorin politisk elit innehåller de eventuella referenser som tillhör de aktörer i samhället som har 

som mål att påverka den politiska dagordningens utformande för att kunna driva frågor på ett sätt 

som uppfattas som legitimt av andra aktörer och väljarkåren. Den politiska eliten har i vissa fall andra 

möjligheter att ta del av utformandet av dagordningen genom sin roll i det politiska livet. Det är dock 

av intresse att se om det även är genom bloggar som påverkansarbetet förs då bloggar är ett nytt 

fenomen som ej tidigare har undersökts.   

Etablissemanget utgörs av grupperingar, organisationer eller företag som i sig själva utgör någon 

form av politisk aktör och som i sig självt kanske inte påverkar dagordningen men organisationernas 

aktörer kan ha ett inflytande över dagordningen genom att ha organisationens namn med sig. 

Tidningens egna journalister har helt klart ett övertag när det gäller att utforma nyheter som 

publiceras. De måste dock hålla sig inom de ramar som finns i en tryckt tidningen och kan därför 

frångå delar av ramarna genom att referera till sin egen eller kollegors bloggar.  

Empirins resultat kommer att analyseras i relation till dagordningsteorin och intressant blir därför att 

se på förändringar över tid i de olika kategorierna enskilt men även för bloggreferenser generellt. 

Uppdelningen i de olika kategorierna möjliggör att se hur en eventuell förändring över tid ser ut för 

de olika politiska aktörerna och deras möjligheter och chanser som finns att påverka den politiska 

dagordningen och ta del i den politiska diskussionen.  

För att stärka tillförlitligheten i bedömningarna av vilka bloggreferenser som hamnar i vilken kategori 

har det empiriska materialet gåtts igenom vid två olika tillfällen för att kontrollera att samma 
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bedömning görs vid olika tillfällen. Bedömningarna överensstämde vid båda tillfällena av samtliga av 

fallen varför bedömning görs att tillförlitligheten i bedömningarna är god.  
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3 Att sätta dagordningen 

I det här kapitlet skapas det ramverk och den grund som uppsatsens empiri kommer att knytas ihop 

med i analyskapitlet.  

3.1 Historiskt perspektiv på media 

År 1922 skrev Walter Lippmann ett inledningskapitel i sin bok Public Opinion där han lade fram 

grunderna för det som senare kom att kallas dagordningsteorin.  Han drev där en tes om att 

nyhetsmedierna bestämmer hur vi kognitivt ser på världen. Nyhetsmedierna är källan till information 

om skeenden på platser som vi själva inte kan besöka. Den allmänna opinionen svarar alltså därför 

även på en pseudoomgivning som skapas av nyhetsmedierna, enligt Lippmann (McCombs 2004). 

Mediernas makt och inflytande på hur vi uppfattar vår omgivning diskuteras ofta i termer av 

mediernas effekter. Synen på vilken effekt som medierna har haft har dock varierat kraftigt under de 

senaste ca 80 åren. Forskningen brukar dela upp synen på mediernas effekter i tre olika faser eller 

epoker där den första epoken sträcker sig fram till någon stans i mitten av 40-talet. Då sågs medierna 

som mer eller mindre allsmäktiga. Människan sågs som isolerade enheter i det som kallades massan 

innehållet i nyhetsmedierna likställdes med mediernas effekter. Människorna var öppna för all 

påverkan som kom från medierna. Medierna eller de som kontrollerade medierna kunde mer eller 

mindre ”injicera” det innehåll de ville i individerna (McCombs 2004).  

Grundantaganden för den här synen på medierna var att medieinnehållet var det samma som 

effekter och att alla mottagare upplevde och påverkades av effekten på samma sätt samt att 

effekten rörde sig om en förändring av antingen beteenden eller åsikter och slutligen att effekterna 

var omedelbara och direkta. Dock var denna syn på medierna som allsmäktiga dåligt underbyggd av 

empiriskt material och rörde sig snarare om analyser som var mer eller mindre väl underbyggda. 

Under 1930- och 40-talet inleddes dock en större empirisk datainsamling som rörde mediernas 

effekter och roll i samhället. Forskningen som bedrevs under den här tiden kom fram till att medieras 

innehåll inte alls kunde likställas med mediernas effekter, det var inte samma för alla som mottog 

mediernas budskap och att mottagarnas egenskaper var minst lika viktiga som mediernas innehåll. 

Medierna påverkade inte bara en förändring i åsikter eller beteenden utan aktiverade underliggande 

åsikter och förstärkte åsikter som redan fanns. Detta ledde till en period när medierna sågs som mer 

eller mindre maktlösa. Inte maktlösa de facto i samhället, men i jämförelse med den syn som tidigare 

varit den rådande om mediernas ställning i samhället som allsmäktiga (McCombs 2004).  

Under slutet av 1960-talet och början av 70-talet ändrades dock synen på mediernas roll igen. 

Mediernas effekt sågs inte som menlös men heller inte allsmäktig. Medierna betraktades som 

mäktiga om än inte i lika hög grad som i början av seklet. Detta förklaras av medieforskaren Kent Asp 
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(2007) huvudsakligen av tre faktorer: förändringar i samhället generellt som minskad 

auktoritetsbundenhet, ökad väljarrörlighet samt televisionens ökade betydelse. Ny syn på tidigare 

forskning visade att resultaten pekade på att medierna inte alls saknade effekt, de påverkade bara på 

ett annorlunda sätt än vad som tolkats in tidigare. Slutligen ändrades synen av mediernas påverkan 

från kortsiktiga attitydförändringar till att fokusera på mer långsiktiga förändringar (McCombs 2004).   

3.2 Historien bakom teorin om dagordningen 

I samband med 1968 års amerikanska presidentval genomfördes en studie i Chapel Hill i North 

Carolina om mediernas effekt på allmänhetens dagordning. Hypotesen som undersöktes i den 

studien var att massmedierna sätter dagordningen för en politisk kampanj genom att påverka 

utformningen av de frågor som väljarna prioriterar under valperioden. Det var under den här tiden 

då undersökningen om mediernas makt att överföra prioriteringen av en fråga till allmänheten som 

uttrycket ”agenda-setting” eller dagordningsmakt, myntades. Undersökningen gick ut på att jämföra 

medborgarna i Chapel Hills prioritering av frågor med mediernas prioritering av frågor under valet 

(McCombs 2004).  

[…] att de frågor som framhålls i nyheterna med tiden kommer att betraktas som 

viktiga av allmänheten. Mediernas dagordning fastställer med andra ord 

allmänhetens dagordning. I motsats till lagen om minimala effekter innebär detta 

att masskommunikation har en stark orsakseffekt på allmänheten – att 

prioriteringen av en fråga överförs från medierna till allmänhetens dagordning. 

(McCombs 2004, s.27). 

Under studien gjordes intervjuer med slumpvis utvalda väljare som ännu inte hade bestämt sig för 

hur de skulle rösta då dessa med större sannolikhet var mottagliga för påverkan. De osäkra väljarna 

fick nämna vilka frågor de ansåg var viktigast i valet och information om olika mediers rapportering 

av olika frågor och prioriteringar av dessa samlades in.2 De osäkra väljarna i Chapel Hill prioriterade 

med nästan perfekt överensstämmelse de fem frågor som medierna under tidigare veckor 

rapporterat om i störst utsträckning (McCombs 2004). 

3.3 Makten över dagordningen i Sverige 

Statsvetaren och journalistikprofessorn Kent Asp menar att en maktförskjutning har uppstått mellan 

journalister och regering. Svenska folket ser idag att det är journalisterna som har större inflytande 

över den politiska debatten än vad politikerna själva har. Asp bygger sina uttalanden på 

undersökningsmaterial som inhämtats vid fem olika tillfällen mellan åren 1989-2005. 

Undersökningen har gått ut på att svenska folket och journalister vid fem olika tillfällen har fått 

                                                             
2 Noggrannare genomgång av hur studien genomfördes finns att tillgå i McCombs (2004). 
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bedöma hur stort inflytande sju olika maktaktörer har på vilken uppmärksamhet vissa frågor får i den 

politiska dagordningen, alltså vilken maktgrupp som har störst inflytande över att sätta den politiska 

dagordningen. Det som träder fram som den största förändringen av den här undersökningen är att 

det från 1989 fram till 2005 har skett en förändring i relationen mellan journalister, politiker och 

makten att sätta dagordningen. 1989 var det politikerna som hade störst inflytande. 2005 såg folket 

att det var journalisterna som var i besittning av den makten. Journalisterna har alltså ett större 

inflytande över den politiska debatten än vad politikerna har. 1989 såg det svenska folket att 

regering och departementen hade den största makten över att sätta den politiska dagordningen följt 

av de politiska partierna och på tredje plats kom journalisterna (media som den tredje statsmakten). 

2005 var det journalisterna som hade störst inflytande och avståndet till regering och departement 

hade ökat, mest hade avståndet till de politiska partierna ökat (Asp 2007).  

3.4 Vikten av dagordningen 

Varför är det då viktigt att kunna hantera dagordningen och få frågor att segla upp på den politiska 

dagordningen? För de aktörer som har ett intresse av att kunna styra, påverka och utöva politisk 

makt är dagordningen ett viktigt instrument för att kunna bibehålla den position som man har 

tillskansat sig. Med politisk makt menas:  

[…] tillgång på sådana medel som bidrar till att i framtiden kunna bestämma den 

auktoritativa fördelningen av värden i samhället. (Hinnfors 1995, s. 25) 

Olika politiska aktörer måste alltså agera på ett sådant sätt så att de beslut som fattas idag stämmer 

överens med de långsiktiga politiska mål som aktören har. Ett av de medel som finns att tillgå för att 

kunna styra eller utöva makt finns i makten att kunna sätta och påverka dagordningen. I politiken 

pågår ständigt olika kamper om makt och styrning och det påbörjas redan i kampen om definitionen 

av vad som skall betraktas av ett politiskt problem redan från början. Vilka ideologiska termer är det 

som bestämmer vad som skall betraktas som ett politiskt problem påverkar vem det är som har 

möjlighet att bestämma dagordningen. Det finns två aspekter som här är viktiga att hålla skilda och 

det är dels handlingar som syftar till att förändra dagordningen och dels handlingar som syftar till att 

kontrollera hanteringen av frågor som redan befinner sig på dagordningen.  Det är alltså viktigt för de 

politiska aktörerna att dels hantera vilka sakfrågor som kommer till dagordningen och sedan även 

makten att kontrollera vilka handlingsalternativ som finns kopplat till frågorna på dagordningen 

(Hinnfors 1995). 

Begreppet dagordning har fått en del olika betydelser och tolkningar av vad som avses. I den här 

uppsatsen menas med begreppet dagordning: 
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De frågor som är föremål för behandling och beslut i organ som kan fatta eller 

medverka till att fatta, för hela samhället… bindande beslut och om vilka de 

politiska partierna har olika uppfattning vad gäller hur värdeallokeringen bör bli. 

(Hinnfors 1995, s. 38) 

Genom att definiera dagordningen på det här sättet så innebär det att fokus riktas mot en del olika 

centrala aspekter. Dels så rör det sig om frågor där det finns ideologiska och politiska 

meningsskiljaktigheter om. Dels så rör det sig även om att ett visst fokus riktas mot de institutioner i 

samhället som fattar beslut som är bindande för hela samhället, riksdagen främst. Att påverka 

dagordningen blir därför i förlängningen ett sätt att påverka riksdagsledamöter eller andra centrala 

beslutsfattare, det blir även upp till nyss nämnda aktörer att utforma dagordningen utifrån ett 

perspektiv som gynnar deras privata agendor.  

Frågorna som finns på dagordningen kan klassificeras in under fyra olika huvudgrupper. Den första 

gruppen är att frågornas karaktär formar dagordningen. Betraktas frågorna på dagordningen ur det 

här perspektivet så blir frågorna utformade utifrån att de berör flera eller viktiga befolkningsgrupper 

alternativt att frågorna rör viktiga ämnesområden som ekonomi eller miljö. En andra aspekt av 

frågornas utformning på dagordningen är politikers arbetsbelastning. Enligt det här sättet att se på 

saken så är politiker så pass upptagna individer att det ej finns möjlighet att tänka ut nya frågor för 

dagordningen utan att det snarare handlar om att olika policydomäner påverkar varandra, alltså att 

politiker lånar frågor av varandra. En tredje vinkel på frågornas utformning är att olika sakfrågor har 

en livslängd. Olika frågor seglar upp vid exempelvis katastrofer av något slag för att sedan få 

uppmärksamhet under en viss tidsrymd för att sedan ebba ut och försvinna. Den sista och fjärde 

aspekten är att politiker har färdiga tolkningsramar att tillgå. Aktörerna har olika mål och tolkar sin 

omvärld utifrån på förhand givna tolkningsramar. Föreställningsramar som politikerna har tillgängliga 

avgör huruvida en fråga betraktas som relevant för att bli en del av dagordningen (Hinnfors 1995). 

 För de aktörer som önskar styra eller kontrollera dagordningen finns det en rad strategier som kan 

hjälpa. En fråga eller ett problem har inte en egen inneboende mekanism som för upp den på 

dagordningen och in i människor medvetanden. Ett problem eller en fråga finns inte så länge inte 

någon formulerar fenomenet som ett problem. Det samma gäller för lösningsförslaget som är 

kopplat till problemet. En aktör måste presentera ett lösningsförslag till problemet för att en lösning 

skall finnas att tillgå. Detta i sin tur ställer krav på att det i systemet finns målinriktade politiska 

aktörer med en ambition att forma dagordningen i linje med önskad ideologi eller inriktning. Ett sort 

kunskapsbidrag som dagordningsforskningen bidragit med är just att många frågor redan på förhand 

är avgjorda innan beslut formellt fattas. Därför blir det upp till rationella politiska aktörer att vara 
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med redan i utformandet av den politiska dagordningen. Genom att kontrollera frågorna vad, var, 

vem och när kan aktörer påverka dagordningen.  

Dagordningskontroll föreligger när ”one set of political actors has its definition of 

the problem – its assumptions and rationales – widely accepted and can therefore 

define the policy choices.” (Hinnfors 1995, s. 54, Sinclair 1985, s. 293) 

Men det är inte vilka politiska aktörer som helst som kan formulera vilka frågor som helst utan frågan 

om vem det är som kan påverka frågorna på dagordningen avgörs av omgivningens syn på aktörens 

legitimitet. Betraktas aktören som en aktör med legitimitet att uttala sig i och om frågan? Det är även 

centralt för aktörerna att kunna fatta beslut i frågan när det passar aktören. Samtidigt är det även 

viktigt att kunna fatta det beslut som gynnar aktören, man måste kunna säga ja på egna villkor eller 

skjuta upp beslutet av frågan tills tillfället är mer passande eller strategiskt bättre (Hinnfors 1995).  
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4 Bloggar 

För att skapa en gemensam begreppsbild och ramar för analysen följer ett kapitel om bloggar och 

Internet. Detta för att skapa en förståelse för de olika begrepp som används i uppsatsen. 

4.1 Internet 

Internet är ett relativt nytt fenomen och Internets start som populärt media och ökade tillgänglighet 

för allmänheten i början av 1990-talet vilket väckte mångas förhoppningar om Internet som 

någonting som skulle kunna komma att öka demokrati och politiskt deltagande. Internet är ett så 

pass öppet och tillgängligt media att det tillåter ”vanliga” individer att utmana journalister och delta i 

den politiska debatten. Att publicera texter som når ut till många snabbt och enkelt blev i och med 

Internets framväxt allt mer populärt och tillgängligt och förhoppningarna på Internet ökade. 

Information hämtas på Internet från tusentals olika ställen istället för som tidigare då information 

bara fanns tillgänglig på ett fåtal ställe och alla hämtade information från samma fåtal källor 

(Hindman 2009). När Internet kom hade det en sorts air över sig som någonting nytt, spännande och 

outforskat. Idag växer det upp generationer av människor i väst som inte vet hur det var innan 

Internet blev en del av vår vardag. Internet har blivit till en naturlig del för oss människor, både i 

hemmen privat men även för företag och organisationer. Internet har blivit institutionaliserat 

(Dahlgren 2009).   

Tidigare forskning inom politiskt deltagande och media har lett till att det dragits en skarp gräns 

mellan journalisterna, som utformar budskapen och rapporteringen om nyheter, och massan eller 

mottagarna av denna rapportering. Internet har gjort så att denna gräns har kommit att suddas ut. 

Budskapet kan nu formas av nästan vem som helst som har tillgång till en dator med 

internetuppkoppling. Internet kan leda till att det blir lättare att granska och kommentera händelser 

och personer. Denna roll har tidigare varit reserverad för media men är nu tillgänglig för allt fler. 

Dock finns det vissa grupper som står utanför denna utveckling, främst äldre personer. Det finns de 

forskare som hävdar att Internet leder till splittring och att det är en negativ utveckling som vi ser. 

Känslan av samhörighet försvinner och ersätts med splittring där vi inte längre har någonting 

gemensamt i vår närhet. Splittring och informationsmängdens ökning kan även göra det svårt för 

myndigheter att nå ut med viktiga budskap då dessa försvinner in i den stora massan av information 

som ständigt flödar över oss från Internet. En annan syn är att helt nya möjligheter har uppstått med 

Internet och utmanar den politiska eliten. Mobilisering av folk och skapande av opinion sker så 

mycket snabbare nu än tidigare och i och med det uppstår nya möjligheter. Det finns forskare som 

gör gällande att Internet skapar nya möjligheter, emellertid kan en trend skönjas som innebär att de 

som redan är aktiva blir mer aktiva i den politiska debatten och de som redan står utanför blir kvar. 
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Det finns de som ser att Internet har lett till att speciellt ungdomar har lyckats skapa ett helt nytt 

socialt kapital i och med Internet (Hindman 2009).  

We need to consider the attractiveness of the networked public sphere not from 

the perspective of the mid-1990s utopianism, but from the perspective of how it 

compares to the actual media that have dominated the public sphere in all modern 

democracies. (Hindman 2009, s. 11). 

Politiskt deltagande och aktiva medborgare har länge betraktas som en viktig del i en fungerande 

demokrati. Under senare år har vikten av detta kommit att öka i och med tankar kring deliberativ 

demokrati. Jürgen Habermas är en av frontfigurerna och trots diverse meningsskiljaktigheter finns 

det inom den deliberativa demokratisynen en överensstämmelse om vikten av att medborgare möts 

och talar med varandra. Det är det som är det viktiga i politiskt deltagande, diskussionen som uppstår 

mellan olika aktörer och medborgare rörande politik. Förhoppningar har ställts till att Internet ska 

öka den offentliga sfären och underlätta den politiska diskussionen och öka det politiska deltagandet 

(Hindman 2009).  

För att ta sig in i de traditionella mediernas utrymme så måste nyheten filtreras genom en hel rad av 

”gatekeepers” som avgör vad som är nyhetsmässigt värt tillräckligt mycket för att det ska publiceras. 

Hinder som chefredaktörer, institutionella, ekonomiska och strukturella faktorer har tidigare filtrerat 

nyhetsflödet i medievärlden. Internet och bloggar har gjort det möjligt för fler nyheter att bli 

publicerade, det är lättare att låta, men hur många är det egentligen som lyssnar (Hindman 2009)?  

4.1.2 Internet i Sverige 

Nordicom3 har sammanställt siffror över hur Internetanvändandet ser ut i Sverige.  I en tabell 

presenteras siffror över Internetanvändandet för olika åldersgrupper i procent under en vecka. År 

2008 var det totalt 77 % av svenskarna i åldern mellan 9 och 79 som använde sig av Internet under en 

vecka. Störst var användningen i åldergruppen 15-24 och 25-44 som låg på 96 % respektive 95 % 

(Nordicom 2009b). 

4.2 Bloggarna 

Blogg är en förkortning av ordet weblogs och är en personlig, frekvent uppdaterad onlinedagbok som 

presenteras i omvänd kronologisk ordning (Hindman 2009). Bloggar som fenomen i den politiska 

debatten blev riktigt stort under presidentvalet i USA 2004. I början av 2000-talet var det få som 

hade hört termen blogg eller visste vad det var för något. I och med det amerikanska presidentvalet 

                                                             
3
 Nordicom är ett nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning. Det är en institution 

inom det nordiska ministerrådet. De tar sin utgångspunkt från akademiska forskningsresultat inom 
ämnesområdet.  
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2004 så var det få som kunde ignorera bloggarnas närvaro och betydelse i den politiska debatten. År 

2002 var det 3 % av de amerikanska Internetanvändarna som bloggade, tidigt under 2004 var det 5 % 

och senare under samma år så hade siffran ökat till 7 %. År 2003 var det 11 % av Internetanvändarna 

i USA som läste bloggar och i november 2004 var det 27 %. 2006 var det 8 % som bloggade medan 39 

% läste bloggar. Som tendenser av grupperingar som bloggade var det 50/50 mellan könen men 

majoriteten var under 30 år. År 2002 var det 408 notiser i traditionell media som rörde bloggar och år 

2003 hade siffran stigit till 1442 notiser i de amerikanska tidningarna som rörde bloggar (Hindman 

2009).  

På demokraternas nationella partikonvent i USA 2004 fick 36 stycken bloggare medieackreditering 

och fick delta under konventet precis som journalister från övrig media något som fick stor 

uppmärksamhet i just media. Bland annat att de som bloggar är fria att skriva just precis vad de själva 

vill utan krav på innehåll eller granskning av sanningshalt och faktabelägg. Risken med det är att 

människor inte läser nyheter utan åsikter om nyheter som passar med den blid de själva redan har. 

Av siffrorna syns även att det är många som ännu ej har börjat läsa bloggar, trots att ökningen är stor 

och går väldigt fort, men av de som läser bloggar regelbundet finns många av de medborgarna som 

har nyckelpositioner i samhället, medborgare som har inflytande över den politiska dagordningen 

och den politiska debatten. Statistiskt kan man se i en undersökning från USA att de sidor som har 

fler än 2000 besökare/dag står för 74 % av all bloggtrafik på Internet (Hindman 2009).  

4.2.1 Bloggarna i Sverige 

I rapporten ”Svenskarna och Internet 2009” från World Internet Institute4 presenteras statistik på 

Internetanvändandet i Sverige och även hur fördelningen av användandet ser ut i form av sociala 

communities och bloggar. I rapporten framgår att det är en fördubbling av bloggandet från 2007 till 

2009 men att andelen som bloggar fortfarande är relativt lågt. Ungefär 12 % av Internetanvändarna 

har skrivit eller skriver på en blogg. Det är däremot desto fler som läser andras bloggar. 37 % av 

Internetanvändarna läser bloggar. Dessa siffror är dock utslagna på hela populationen som använder 

Internet. Om fokus däremot riktas mot den delen av befolkningen, de unga (16-25 år), som främst 

ägnar sig åt bloggande är det 20 % som har skrivit eller fortfarande skriver på sin blogg. Siffran för de 

som läser andras bloggar är, i samma ålderskategori 16-25 år, 60 %.  De som använder sig av bloggar 

eller läser bloggar är främst unga kvinnor. Det innehåll som presenteras på bloggarna är i två av tre 

fall den egna vardagen. Bloggen används alltså som en dagbok på nätet med uppdateringar om 

innehavarens egna liv. En av fyra bloggar har ett specifikt tema som genomsyrar hela bloggen som 

resor, foto eller liknande. När det gäller politik som huvudsakligt fokus för bloggen är det endast 6 % 

                                                             
4
 World Internet Intitute (WII) är ett forskningsinstitut som fokuserar på Internet och dess påverkan på 

människor och samhälle.  
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av bloggarna som har en politisk fokusering och kommenterar dagsaktuella händelser eller ägnar sig 

åt politiska analyser (Findahl 2009).   
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5 Bloggar i media våren 2006 

I det här kapitlet beskrivs delar av den empiri som ligger till grund för analysen i kapitel sju. Alla 

artiklar med referenser till bloggar har inte summarats men antalet artiklar skrivs ut.  

5.1 Sammanfattande tabell 2006 

2006-03-01 – 2006-04-30 

 DN SvD Aftonbladet Expressen Totalt  

Politisk elit 6 4 3 1 14 

Etablissemang     0 

Egen journalist 2  3 3 8 

Totalt 8 4 6 4 22 

5.1 Dagens Nyheter 

I Dagens Nyheter (DN) under perioden 2006-03-01 - 2010-04-30 finns det totalt nio stycken artiklar 

som innehåller en eller flera referenser till bloggar, varav åtta stycken refererar till specifika bloggar 

med relevans för undersökningen och en till fenomenet blogg mer generellt och den räknas därför 

inte in i undersökningen. Den tredje mars publicerades en artikel om Fria moderata 

studentförbundets blogg som handlade om att förbundet på sin blogg valt att bland annat publicera 

karikatyrbilder av profeten Muhammed. På bloggen publicerades även karikatyrbilder av Fredrik 

Reinfeldt som varulv (Dahlgren 2006) . Referensen räknas in i kategorin politisk elit. 

I en intervju med Marita Ulvskog i Dagens Nyheter den fjärde mars refereras det till en SSU-anknuten 

blogg som påstås innehålla ryktesspridning om Fredrik Reinfeldt som pedofil. Intervjun rör en 

eventuell förtroendekris mellan väljare och det Socialdemokratiska partiet och under intervjun så 

nämns bloggen som drivs av en SSU-ombudsman i en av frågorna (Nandorf 2006). Den här 

referensen räknas till politisk elit då det är en aktiv politisk representants blogg som det refereras till. 

5.2 Svenska Dagbladet 

Under perioden som är relevant för den här undersökningen finns det totalt 13 träffar på ordet blogg 

i Svenska Dagbladet, fyra gånger nämns en specifik aktörs blogg som är av intresse för uppsatsens 

syfte.  
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 Även i Svenska Dagbladet finns det en artikel som rör fria moderata studenter och Moderata 

ungdomsförbundets val att publicera karikatyrer på profeten Muhammed, alltså referenser till två 

olika bloggar i samma artikel (Billger 2006). I en artikel från den 15:e mars refereras det till Sven-Otto 

Littorins blogg. Referensen finns med i en diskussion rörande systembolagets VD Anitra Steens 

förmåner och hennes koppling till socialdemokratin och om det rör sig om nepotism, vilket de 

borgerliga kritikerna gör gällande (Eriksson 2006). Samtliga av de här referenserna klassas som 

referenser till den politiska eliten.   

5.3 Aftonbladet 

Aftonbladet hade under tvåmånadersperioden 2006 totalt 18 referenser till bloggar vara sex var 

refererade till specifika bloggar som var relevanta för uppsatsen. Den 21 april lanserar Aftonbladet 

möjligheten för läsare att starta sina egna bloggar inom tidningens ramar och i samband med det 

lanserar de även en blogg om bloggandet på Aftonbladet.se (Nilsson 2006). Den bloggreferensen 

kategoriseras in under kategorin egen journalist.  

5.4 Expressen  

Expressen hade under våren 2006 totalt 45 artiklar som innehåller ordet blogg. Det är dock bara fyra 

stycken som är relevanta för undersökningen. Dels så nämns blogg som generellt fenomen i ett par 

artiklar och dels så har Expressen i många av artiklarna länkar till sina egna journalisters bloggar utan 

anknytning till artikeln, det ligger med en länk längst ner som signatur. I en artikel från den 18:e mars 

refereras det till en blogg som innehas av en Sverigedemokrat. Artikeln i stort handlar om 

Sverigedemokraternas mandatperiod mellan 2002-2006 i kommunfullmäktige runt om i Sverige. 

Bilden som visas upp är ett parti som innehåller rasistiska uttalanden, uteslutningar och maktkamper 

internt. Bloggen som det refereras till visar på en händelse av rasistiska uttalanden som ledde till 

uteslutning ur partiet för en Sverigedemokrat (Thunberg 2006). Referensen räknas in i den politiska 

eliten då bloggen som det refereras till innehas av en Sverigedemokrat i kommunfullmäktige. 

 Även Expressen har en artikel om att det nu är möjligt att bedriva en egen privat blogg i Expressens 

regi med länkar till diverse bloggar som redan finns på Expressens hemsida (Edström 2006). 

Referenserna räknas in i tidningens egna journalister.  
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6 Bloggar i media våren 2010 

6.1 Sammanfattande tabell 2010 

2010-03-01 – 2010-04-30 

 DN SvD Aftonbladet Expressen Totalt 

Politisk elit 27 15 7 22 71 

Etablissemang 1  1 1 3 

Egen journalist  2 12 5 19 

Totalt 28 17 20 28 93 

 

6.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter hade under våren 2010 totalt 51 artiklar med innehåll som refererade till bloggar på 

något sätt, av dem var det 28 referenser som var aktuella för den här undersökningen. I en artikel 

från den 23:e april finns det en referens till Piratpartiets Rick Falkvinges blogg i samband med en 

artikel om kritiken rörande ACTA5-förslaget. Falkvinge uttrycker på sin blogg enligt DN en stor oro för 

hur förslaget kan komma att slå ut om det träder i kraft (Söderling 2010). Referensen räknas in i den 

politiska eliten. 

Den nionde mars publiceras en artikel som innehåller referenser till Carl Bildts bloggar. Artikeln är 

publicerad i samband med ministerns besök i Moskva och även i relation till kriget mot Georgien och 

den kritik som Bildt då stod för, bland annat på sin blogg. Artikeln handlar bland annat om att Bildt, 

trots den skarpa kritiken mot Ryssland, ändå är en populär minister vars besök i Moskva var 

uppskattat (Neveus 2010). Den här referensen klassas som tillhörande kategorin politisk elit. 

I en artikel från den 30 april refereras det till Apotekets blogg. Artikeln rör en reklamfilm som sänts 

på TV som fick en reaktion på Facebook i gruppen ” Jag är rädd för kvinnan i Apolivareklamen”. 

Apoteket valde därför bland annat att starta en blogg om reklamfilmens inspelning. Apoteket fick 

med den här reklamen väldigt mycket uppmärksamhet och tillsammans med aktiva aktörer i de 

                                                             
5
 Acta står för Anti-Counterfeiting Trade Agreement och ska förhindra varumärkesförfalskning, piratkopiering 

och fildelning i större skala.  
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sociala medierna gjordes en ny reklamfilm (Leijonhufvud 2010). Apoteket räknas in som en 

organisation och under kategorin etablissemanget.  

6.2 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet hade under undersökningsperioden totalt 36 artiklar med referenser till bloggar 

varav 17 referenser var relevanta för den här undersökningen. Att det är fler referenser än träffar 

beror på att det i vissa artiklar refereras till fler än en blogg.  

En annan referens till en blogg kommer ifrån den 30 mars och handlar om Carl Bildts blogg. Artikeln 

handlar om att Bildt efter valet i höst om det blir en borgerlig valseger kan tänka sig att vara minister 

igen. Han vill dock inte sitta i riksdagen för moderaterna utan nöjer sig då med sin plats i 

kyrkofullmäktige (Hanell 2010). Referensen räknas som politisk elit.  

Den 14 mars finns det en referens med till en utav tidningens egna journalister blogg, nämligen Per 

Johnssons blogg om resor som drivs i Svenska Dagbladets regi. Artikeln knyter an till ett blogginlägg 

av Johnsson där journalisten hade skrivit om sina tre bästa bilvägar (Johnsson 2010).  

6.3 Aftonbladet 

Av 74 artiklar med referenser till bloggar under undersökningsperioden så var 20 stycken referenser 

relevanta för den här undersökningen. Den tionde mars finns det en bloggreferens till TCO:s blogg. 

Referensen finns med i en artikel som handlar om debatten om RUT-avdraget. Artikeln speglar en 

diskussion som har förts rörande hur många jobb som skapats som en effekt av RUT-avdraget. 

Åsikterna är många och går isär när det gäller just kopplingen mellan avdraget i sig och antal 

jobbtillfällen. Personen som bloggat på TCO:s blogg är TCO:s nuvarande chefsekonom, Göran 

Zettergren (Cantwell 2010). Referensen räknas in i kategorin etablissemanget då TCO i egenskap av 

fackförbund ses som en politisk organisation. 

6.4 Expressen  

Totalt under undersökningsperioden finns det 86 referenser till bloggar i olika artiklar från Expressen. 

I alla artiklar fanns det totalt 27 referenser som var aktuella i linje med uppsatsens syfte. I en artikel 

från den sjunde april finns det en referens till Gideon Rachman på Financial Times blogg. Artikeln 

handlar om det engelska valet och Tories ledare, David Cameron, försök att likna Barack Obama i sitt 

försök att värva väljare till sitt parti. Referensen till bloggen handlar om Rachmans uttalande på 

bloggen om att Cameron traditionellt sett med Tories egentligen står närmare de amerikanska 

republikanerna, trots att Cameron ser upp till Obama (Bråstedt 2010). Referensen räknas till den 

politiska eliten då skribenten tillhör en etablerad tidning och därmed har tillgång till att vara med i 

utformandet av nyheter och den politiska diskussionen.   

http://www.presstext.se.bibproxy.kau.se:2048/online/search.php?upph=JONAS+LEIJONHUFVUD
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7 Resultat 

Här finns de båda tabellerna för dels 2006 och dels 2010 med. Detta för att samanställa resultatet av 

undersökningen på ett samlat ställe och skapa en tydlig överblick över resultatet i sin helhet. 

7.1 Resultattabell för 2006-03-01 – 2006-04-30 

 DN SvD Aftonbladet Expressen Totalt  

Politisk elit 6 4 3 1 14 

Etablissemang      

Egen journalist 2  3 3 8 

Totalt 10 11 11 11 22 

7.2 Resultattabell för 2010-03-01 – 2010-04-30 

 DN SvD Aftonbladet Expressen Totalt 

Politisk elit 27 15 7 22 71 

Etablissemang 1  1 1 3 

Egen journalist  2 12 5 19 

Totalt 44 37 68 70 93 

 

Det som syns tydligast när tabellerna jämförs är ökningen av antalet referenser till olika typer av 

bloggar. Antalet har gått från 22 stycken 2006 till 93 stycken 2010. Det är helt klart en förändring som 

har skett när det gäller medias agerande rörande att ta in referenser till bloggar i sina nyhetsartiklar. 

En annan förändring mellan åren är även att det 2006 inte fanns referenser till etablissemanget, det 

finns det 2010. Värt att notera är även skillnaderna mellan de två typer av tidningar som har valts ut 

för den här undersökningen. DN och SvD har färre referenser än vad Aftonbladet och Expressen har. 

Det kan bland annat förklaras med de olika typer av tidningar som det faktiskt rör sig om här. I 

Aftonbladet och Expressens journalistik finns det ett större inslag av populärkultur och i 

populärkulturen finns det en uppsjö av bloggar som rör allt ifrån modereportage till bloggar som 

drivs av populärkulturella kändisar.  
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8 Analys 

I det här kapitlet är det så dags för empiri och teori att stråla samman i en analys. Teorin består av 

dagordningsteorin och empirin utgörs av referenser till bloggar våren 2006 och våren 2010. 

Inledningsvis analyseras empiri och teori var för sig för att slutligen vävas samman. 

Inledningsvis kan det slås fast att det helt klart har skett en förändring över en fyraårsperiod när det 

gäller referenser till bloggar. Från 22 referenser 2006 till 93 stycken fyra år senare visar onekligen på 

att det har skett någonting och vartåt trenden är på väg. En stor skillnad mellan de två tidpunkterna 

för empiriinsamling är även att spridningen 2006 var relativt jämn mellan mängden av 

bloggreferenser medan det 2010 är tydligt att Aftonbladet och Expressen i högre grad refererar till 

bloggar än vad Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet gör. Medan DN och SvD ligger runt 40 

referenser totalt så ligger Aftonbladet och Expressen runt 70 referenser. Möjlig orsak till det är att 

Aftonbladet och Expressen generellt sett innehåller mer ytliga reportage i linje med att de är 

kvällstidningar och SvD och DN är morgontidningar, vilka har en liten annorlunda karaktär.  

En annan förändring mellan de två tidpunkterna är att det 2006 inte fanns några referenser till 

bloggar som drivs av organisationer eller etablissemang, det finns det 2010. Orsaker till att det är på 

det här sättet skulle kunna vara att just bloggar som fenomen har fått en större betydelse i vårt 

samhälle. Bloggar och övriga sociala medier har fått en allt större betydelse och vikt när det gäller att 

kommunicera och sprida sitt budskap varför det över tiden har blivit viktigt även för organisationer 

att driva bloggar för att föra ut sina budskap. Det är fortfarande inte oerhört många referenser till 

bloggar som drivs av den här kategorin i tidningarna, tre av fyra innehåller artiklar med varsin 

referens till den här typen av bloggar, vilket visserligen är tre fler än det var 2006, men det är inte där 

den största kategorin av referenser finns. Det är emellertid en ökning som har skett och det kan visa 

på att just bloggar som en kommunikationskanal har blivit av större intresse att använda sig av för 

fler grupper, både vad gäller att sprida sitt budskap men även att inhämta information och profilera 

sig jämfört med andra organisationer.  

Media, och i det här fallet tidningar, har en förmåga att få oss som konsumerar nyheter att prioritera 

vissa frågor före andra. För de med politisk makt finns det påverkan från media men även en vinst i 

att vara med i utformandet av dagordningen och i ägandet av frågorna finns det politiska poänger 

och vinster att göra. Det media väljer att prioritera och presentera i form av nyheter och artiklar blir 

de frågor som samhället generellt sett kommer att prioritera. Det blir därför viktigt för politiska 

intressenter som aspirerar på att ägna sig åt maktutövning att kontrollera och påverka dagordningen 

i den riktning som främst gynnar den önskade inriktningen på den förda politiken.  Det finns en rad 

olika aspekter som är viktiga att kontrollera om en aktör önskar påverka dagordningen och 
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utformandet av politiskt prioriterade frågor. Det är bland annat viktigt att ha kontroll över vad som 

uppfattas som ett problem, problemformuleringen, samt även den eller de lösningar som skall 

kopplas till problemet, lösningsförslagen. Det är även viktigt att ha kontroll över handlingsalternativ 

och möjligheten att säga nej utan att för den sakens skull tappa initiativförmågan eller beslutskraften 

för den politiska aktör och beslutsfattare som önskar påverka dagordningen.  Genom att ägna tid åt 

att underhålla och uppdatera en blogg så finns det ytterligare en kanal in för dessa aktörer att 

påverka utformandet av dagordningen som tidigare inte funnits till hands. På fyra år har utvecklingen 

rörande bloggar onekligen tagit ett stort steg framåt och hur utvecklingen kan komma att se ut i 

fortsättningen är det omöjligt att uttala sig om, men det är någonting som är väl värt att bevaka och 

hålla ögonen på.  

Sett till empirin i sken av teorin finns det en del intressanta aspekter som är värda att belysas. Det 

har under en fyraårsperiod onekligen hänt någonting i mediebruset. Det som för fyra år sedan inte 

var särskilt frekvent refererat till i tidningar, nämligen bloggar, är idag en del av det naturliga 

innehållet. Både Aftonbadet och Expressen har mer än en referens per dag i snitt i sina tidningar till 

bloggar. DN och SvD har mer än en referens varannan dag. Bloggar har alltså gjort sitt intåg i den 

traditionella mediesfären och fått en allt större betydelse över tiden. Sett till möjligheten att påverka 

dagordningen genom att påverka medias nyhetsrapportering finns det alltså en ny komponent som 

är värd att ta med i beaktandet. För bara fyra år sedan var det inte lika frekvent återkopplat till 

bloggar från tidningarnas sida som det är idag.  

Teorin om dagordningen stipulerar att det går att påverka samhällets och politikens dagordning 

genom media, det gäller bara att skapa en nyhet som hamnar i rampljuset. För fyra år sedan var det 

inte bloggarnas roll att skapa nyheter, idag är bloggarna helt klart en del av nyhetsflödet och 

relationen mellan dagordning, media och bloggar har utvecklats. Det var aldrig den här uppsatsens 

syfte att försöka göra uttalanden om huruvida bloggar påverkar dagordningen. Emellertid finns det 

ett samband mellan bloggar och nyhetsutformningen som idag är större än vad det var för fyra år 

sedan. Olika aktörer kan vara med i utformandet av nyheter genom bloggar. Självklart räcker det inte 

bara med att starta en blogg utan bloggen, precis som tidningar, måste bli lästa för att kunna fylla 

någon form av påverkans eller utformandedelaktighetsfunktion.  

Det som bland annat framhålls som centralt för att kontrollera dagordningen enligt Hinnfors är att 

kunna styra vilka frågor som hamnar på dagordningen, hur problemen formuleras, vilka lösningar 

som finns att tillgå samt när frågan skall avgöras. Genom att en politisk elit genom sina bloggar finns 

med i utformningen av nyheter som i sin tur kan tänkas hamna på dagordningen finns det här en 

intressant politisk koppling mellan bloggar och dagordning. Det Carl Bildt eller Tomas Bodström 
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publicerar på sina bloggar citeras av tidningarnas journalister när de utformar nyhetsartiklar och blir 

på det sättet en del av den politiska diskussion som dagordningen formas utifrån. När 

informationssamhället är utformat så som det är idag med mycket information på kort tid som når 

många aktörer blir det viktigt för de som önskar styra och utforma den politiska diskussionen att 

delta i det snabba tempot. Genom att själva blogga om aktuella händelser och happenings så skapas  

en ny kanal för den politiska eliten att vara med i kampen om att utforma dagordningen genom att 

kontrollera de delar som pekats ut som centrala att påverka. Bloggarna kan alltså ses som ett redskap 

för de aktörer som önskar delta i utformandet av dagordningen att använda sig av. Ett redskap som 

är gratis och enkelt att snabbt uppdatera med egna tankar och idéer.  

Under perioderna som valts ut för undersökningen har kategorin med tidningens egna journalister 

funnits med vid båda tillfällena. Detta kan verka uppseendeväckande då journalister inte borde har 

problem med att få ut sina nyheter. Det bloggen dock kan erbjuda tillskillnad mot de tryckta 

nyheterna är att bloggen kan vara friare i sin karaktär, det lämnas större utrymme för egna tankar 

och uttryck av åsikter. Bloggarna bedrivs fortfarande inom ramen för tidningen och vad som helst är 

självklart inte möjligt att publicera, men bloggen erbjuder både möjlighet till större frihet och 

snabbare uppdateringar än vad den tryckta upplagan av tidningen har möjlighet att göra. Journalister 

vid tidningarna kan därför utforma ett nyhetsflöde i snabbare takt via bloggen än vad som tidigare 

varit möjligt och samtidigt vara med i utformandet av dagordningen via den traditionella tryckta 

medians agerande i att trycka citat och referenser till journalisternas bloggar.  

Genom att se bloggarna som ytterligare ett redskap för politiska aktörer att använda sig av i kampen 

om att sätta dagordningen får bloggarna en roll i teorin om dagordningen. Kopplat till att 

agendautformningen är en tredelad process med olika frågor som utformas och prioriteras av olika 

aktörer blir resultatets olika aspekter intressanta på olika sätt. Just Aftonbladet och Expressen har 

fler referenser till bloggar än vad DN och SvD har och det är troligt att det är så på grund av de två 

typer av tidningars karaktärer som bidrar till att det förhåller sig på det här sättet. Bloggar har ännu 

inte blivit fullt ut accepterade av de mer politiskt nyhetsanalyserande tidningarna i Sverige. 

Kvällstidningarna har i större utsträckning valt att använda sig av bloggar i utformandet av nyheter än 

vad de andra tidningarna har gjort. 

De tre processerna rörande dagordningen utformande som finns att tillgå är olika relevant för olika 

aktörer. Sett till de kategorier som har valts ut för klassificering av material för den här uppsatsen så 

finns det vissa relationer dem emellan. De bloggreferenser som hör hemma under kategorin politisk 

elit utgörs av bloggare som har ett behov av att påverka två av de tre processerna som utformar 

dagordningen. Medias dagordning är inte relevant i första hand, däremot är det av intresse för dessa 
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aktörer att vara med i utformningen av offentligheten och policyskaparnas dagordning. För 

etablissemanget är det relevant att vara med i utformandet av samma två kategorier som för den 

politiska eliten. Offentlighetens dagordning är av intresse att påverka då etablissemanget 

eftersträvar en förankring av sina idéer hos medborgarna. För tidningens egna journalister är det 

främst relevant att påverka medias dagordning för att kunna formulera och påverka nyhetsflödet, 

men även offentlighetens dagordning då det är medborgarna som konsumerar nyheterna. Kategorin 

övrigt är svår att kategorisera in i den här processutformningen då det är en bred kategori med olika 

aktörer. Därför finns det en poäng för dessa aktörer att vara med och påverka samtliga processer. 

Oavsett vem som påverkar vem i utformandet av dagordningen, bloggarna påverkar media eller tvärt 

om, så finns det helt klart en koppling mellan dem och det finns även ett mönster av att tidningarna i 

högre grad använder sig av bloggar i sin utformning av nyheter. Det kan vara så att bloggar snarare 

reagerar på vad media skriver än att media reagerar på vad bloggar skriver, men den här uppsatsen 

har aldrig syftat till att uttala sig om kausaliteten. Det som däremot går att se utifrån den empiri som 

är grunden för uppsatsen är att media i högre grad än tidigare har valt att hämta in innehåll från 

bloggar i sitt utformande av nyheter. Referenserna är allt ifrån direkta citat från olika aktörers 

bloggar till en kommentar om att även bloggar har skrivit om den här nyheten på samma eller ett 

annorlunda sätt än vad journalister i tidningarna har valt att göra. Det finns alltså en koppling mellan 

bloggar och media, vad de i sin tur innebär för dagordningen och den politik som förs är det för tidigt 

att uttala sig om.  

Som jag tidigare var inne på finns bloggarna nu mer än för fyra år sedan med som ett verktyg för att 

påverka dagordningsprocessen och de mekanismer som finns i utformandet av den politiska 

diskussionen. Det är en blandning av olika typer av bloggar som tidningarna hämtar inspiration, 

tankar och idéer när det är dags för att utforma de nyheter som sedan formar samhällets politiska 

diskussion. I dagordningsprocessen finns det en dagordning som utformas utifrån de politiker vi i 

Sverige har valt att tillsätta i maktpositioner. Några utav dess politiker har valt att genom att använda 

sig av bloggen vara med i den politiska diskussionen och på det sättet vara med i utformandet av den 

politiska agendan. På bloggar förs mycket av den politiska diskussionen och det får gehör i samhället i 

stort. Oavsett om det är en fråga som väckts av media själva eller som det är en fråga som skapats på 

en blogg så finns det för politiskt aktiva en reell möjlighet att kontrollera dagordningens utformande 

genom bloggar. De aktörer som har ett intresse av att vara med och skapa den grund varifrån policys 

och politik utformas och vara med i processen av att definiera problemområden och 

begreppsinnebörder har möjligtvis någonting att vinna på att drivan en blogg. Främst då en blogg är 

ett enkelt verktyg att använda sig av. 
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I kapitlet om dagordning i uppsatsen använder jag mig av två definitioner på två centrala begrepp. 

Dels politisk makt och dels dagordningen 

[…]tillgång på sådana medel som bidrar till att i framtiden kunna bestämma den 

auktoritativa fördelningen av värden i samhället. (Hinnfors 1995, s. 25) 

De frågor som är föremål för behandling och beslut i organ som kan fatta eller 

medverka till att fatta, för hela samhället… bindande beslut och om vilka de 

politiska partierna har olika uppfattning vad gäller hur värdeallokeringen bör bli. 

(Hinnfors 1995, s. 38) 

Utifrån dessa definitioner finns det ett fokus på just politiken i samhället och de institutioner och 

aktörer som har legitimiteten att fatta beslut. Vilka beslut som fatts grundar sig i politiska ideologier 

men vilka frågor det skall fattas beslut om är fortfarande öppet för påverkansmöjligheter och genom 

bloggar och media kan frågor väckas som de politiska makthavarna sedermera måste fatta ett beslut 

om. På fyra år har bloggarnas närvaro i media ökat och Internet är numera en faktisk närvaro i de 

flesta personers vardagliga liv. Internet används som informationsspridare och diskussionsforum 

varje dag. Som folkvald politiker eller makthavare med ett förtroende att förvalta finns det en poäng i 

att hålla sig ajour med den politiska diskussionen som den ser ut just för stunden och genom bloggar 

och media finns det ett utrymme för kunskapsutbyte och olika arenor för politiskt intresserade 

aktörer att pröva sina åsikter och idéer.  
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9 Slutsats 

Under den här rubriken presenteras den slutsats som dragits efter den genomförda undersökningen 

och uppsatsens resultat. Har forskningsfrågorna besvarats och vad är svaren samt om syftet med 

uppsatsen har uppfyllts? 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om förekomsten av bloggar i fyra svenska nyhetstidningar 

har ökat. Efter genomgången av empirin så framkommer en bild av att så är fallet. För fyra år sedan 

var referenserna till bloggar inte alls lika vanliga eller ofta förekommande som det är idag, 2010. 

Detta tyder i sin tur på att bloggar har fått en ny roll i vårt samhälle och i tidningarnas framställande 

av nyheter. Något som i sin tur påverkar den politiska dagordningen och utformningen av denna.  

Den första huvudfrågan handlade om huruvida det alls fanns referenser alls till bloggar. Frågan hade 

två underfrågor som rörde vilka typer av bloggar som eventuella referenser syftade till samt hur ofta 

dessa förekommer under en tvåmånadersperiod. Det finns helt klart referenser till bloggar i 

tidningsartiklar i de fyra undersökta tidningarna. Det refereras främst till bloggar som klassas in i 

gruppen övrigt där bland annat privatpersoner eller personer som inte passar i någon av de övriga 

kategorierna ingår. Den kategorin är helt klart den bredaste kategorin varför det inte är så konstigt 

att det är här de flesta referenserna finns. Den näst största kategorin av bloggar som det refereras till 

är den politiska eliten, alltså bloggar som tillhör sådana personer som kan påverka dagordningen i 

media genom sin roll i det politiska samhället. 

Den sista frågan handlade om hur förändringen ser ut över tid när det gäller referenser till bloggar. 

Under den tidsperiod som valts ut för den här uppsatsen så är det tydligt att förändringen är ökande. 

Under de fyra år som förflutit mellan de två tidpunkterna för mätning så har referenser till bloggar i 

traditionell media helt klart ökat. Det har stigit från 22 till 93 referenser. Under de fyra år som 

förflutit har alltså en eller flera händelser bidragit till att bloggarna har ökat sin roll i tidningarnas 

utformande av nyheter och artiklar. Om ökningen fortsätter i ytterligare fyra år till nästa 

förvalsperiod har vårt sätt att se på politisk påverkan av dagordningen fått en ny aspekt att ta hänsyn 

till.  

9.1 Fortsatt forskning  

Efter att studien genomförts finns det fortfarande luckor att fylla när det gäller att sätt dagordningen, 

politiken och bloggarna. Bland annat skulle det vara intressant för en fortsatt studie att försöka 

kartlägga kausalitet vad gäller relationen mellan bloggar, media och dagordningens utformade. 
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Ett annat intressant forskningsområde skulle vara att efter valet hösten 2010 jämföra frågor som 

diskuteras nu på bloggar och i media med hur det ser ut veckan innan valet, på det sättet skulle 

eventuella påverkansmekanismer möjligtvis kunna urskönjas.  

Ett tredje förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att ytterligare undersöka makten att sätta 

dagordningen med andra sociala medier. Det finns många olika former av sociala medier på Internet, 

bloggar är bara en liten del. Andra sociala medier som skulle kunna vara av intresse är exempelvis 

twitter eller facebook.  

Ytterligare ett intressant forskningsområde skulle kunna vara en jämförelse mellan Sverige och andra 

länder. Media ser annorlunda ut i olika länder, men teorin om dagordningen har bärkraft i andra 

länder och bloggarnas roll för dem skulle vara intressant att kartlägga för att se eventuella skillnader 

och likheter.  
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Bilaga 1  

(Brandel 2010) 

Siffrorna från den 23 april 2010. 

De har aktivast Youtube-kanaler  

1 Socialdemokraterna 

295 klipp (940 435 visningar)  

2 Sverigedemokraterna  

150 klipp (253 191 visningar)  

3 Folkpartiet 

148 klipp (122 442 visningar)  

4 Centerpartiet 

135 klipp (41 584 visningar)  

5 Moderaterna 

116 klipp (148 014 visningar)  

6 Kristdemokraterna 

105 klipp (75 783 visningar)  

7 Miljöpartiet 

79 klipp (50 151 visningar)  

8 Vänsterpartiet 

57 klipp (24 226 visningar)  

9 Piratpartiet  

22 klipp (116 571 visningar)  

10 Feministiskt initiativ  

8 klipp (12 939 visningar)  

Fotnot: Antalet klipp anger hur många filmer partierna själva har lagt ut på sina officiella Youtube-

kanaler.  

Partiledarna som är mest aktiva på Twitter 

1 Gudrun Schyman (FI)  

2 366 tweets (3 784 followers)  

2 Göran Hägglund (KD) 

967 tweets (1 992 followers)  

3 Rick Falkvinge (PP)  

872 tweets (1 317 followers)  
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4 Jimmie Åkesson (SD)  

495 tweets (230 followers)  

5 Lars Ohly (V) (visar enbart uppdateringar från hans bildblogg) 

140 tweets (1 425 followers)  

6 Mona Sahlin (S) (visar enbart uppdateringar från hennes Facebooksida) 

52 tweets (4 987 followers)  

Fotnot: Övriga partiledare finns inte på Twitter. Tweets innebär antalet uppdateringar som 

partiledarna gjort, followers visar hur många som följer dem.  

De har flest fans på Facebook 

1 Sverigedemokraterna  

24 859 fans  

2 Piratpartiet  

7 727 fans  

3 Socialdemokraterna 

4 569 fans  

4 Moderaterna 

4 106 fans  

5 Vänsterpartiet 

1 799 fans  

6 Miljöpartiet 

1 452 fans  

7 Folkpartiet 

1 341 fans  

8 Centerpartiet 

911 fans  

9 Kristdemokraterna 

516 fans  

Fotnot: Antal fans till partiernas officiella sidor på Facebook som de länkar till från sina webbplatser. 

Feministiskt initiativ har ingen officiell FB-sida, däremot en FB-grupp.  

Största politiska bloggarna 

Enligt Bloggtoppen:  

1 Politiskt Inkorrekt (SD-vänlig)  

2 Fria Nyheter (SD-vänlig)  
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3 Henrik Alexandersson (Piratpartiet)  

4 Alliansfritt Sverige (rödgrön) 

5 Johan Ingerö (liberal)  

Enligt Knuff:  

1 Alliansfritt Sverige (rödgrön) 

2 Peter Andersson (S) 

3 Politikerbloggen (opol) 

4 Henrik Alexandersson (Piratpartiet)  

5 Kent Persson (M)  

Fotnot: Bloggtoppen.se mäter antalet besök, Knuff.se visar vilka bloggar som är mest 

uppmärksammade av andra bloggar (genom länkningar). Listorna är inte en komplett eller verifierad 

statistik och tar endast med bloggare som själva anmält sig dit, men de är en av många accepterad 

måttstock för att bedöma bloggars popularitet.  
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Bilaga 2 – Internetstatistik  

(Nordicom 2009b) 

  

Kön Ålder 

  Totalt Män Kvinnor  9–14 15–24 25–44 45–64 65–79 

Genomsnittlig vecka 

       Total användning
1 
 

       2001 57 62 51 51 81 75 52 12 

2002 60 65 57 60 87 78 59 15 

2003 64 68 59 66 85 79 62 20 

2004 65 68 62 59 89 82 61 25 

2005 72 75 69 74 92 86 73 28 

2006 77 81 74 80 96 90 79 35 

2007 79 82 77 80 96 94 82 40 

2008 83 84 81 82 96 95 83 51 

Användning i hemmet 

       2001 43 50 37 41 60 60 38 11 

2002 48 53 43 50 70 62 44 14 

2003 52 59 47 55 69 66 49 19 

2004 54 59 49 53 75 66 50 23 

2005 59 63 56 60 77 72 59 24 

2006 69 74 65 76 88 80 69 34 

2007 73 76 69 74 92 86 73 37 

2008 77 84 81 82 96 95 83 51 

 


