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Abstract 

 

Syftet med denna C-uppsats är att beskriva den redaktionella bloggens format med 

hjälp av tre huvudfrågor. Fråga ett rör innehåll och ämne i redaktionellt anknutna 

bloggar, fråga två hur dagstidningar förhåller sig till bloggformatet som en del av 

utbudet på den egna webbsidan och fråga tre hur bloggen används av och påverkar 

den journalistiska yrkesrollen. 

För att besvara fråga ett och tre har jag utfört en kvantitativ innehållsanalys av totalt 

30 blogginlägg från tio redaktionellt anknutna bloggar. För att besvara fråga två har 

jag gått igenom 60 dagstidningars webbsidor och antecknat deras förhållningssätt till 

bloggar som en del av utbudet.  

 

Min undersökning visar att bloggen är en ny typ av genre med outnyttjad potential 

inom den traditionella journalistiken. Ämnesvalen i blogginläggen rör nöje, sport, 

spel och ledare. Ett normaliserande av bloggen går att se med exempel där enskilda 

bloggförfattare håller kvar vid ett traditionellt refererande i skildrandet samt 

medieföretagens förhållningssätt till bloggen som en del av utbudet på webbsidan.  

Huruvida bloggen kommer att utvecklas hänger på hur den används av producent 

och läsare. Bloggformatet kommer, av resultatet i den här studien att döma, inte att 

ersätta de traditionella uttrycksformerna för media.  

Bloggen som fenomen ifrågasätter journalistiken som profession, men exakt hur den 

journalistiska yrkesrollen kommer att förändras är svårt att uttala sig om. Beroende 

på hur bloggens möjligheter tas till vara, kan den fungera som ett både bra och dåligt 

komplement till den traditionella journalistiken.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Journalistik, blogg, redaktionellt anknuten,  

traditionell, bloggformat, genre. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

I nästan hundra år har traditionella massmedier skapat en stor offentlighet och haft 

makten över dagordningen. Utifrån dem har, enligt Gunnar Nygren, gemensamma 

referensramar skapats för alla som tar del av den gemensamma mediesfären. (Nygren 

2005:89) Det bör dock understrykas att det finns medieforskare som anser att det 

istället för en gemensam mediesfär finns skilda medievärldar.  

Under de senaste åren har bloggar tagit allt större utrymme i människors 

mediekonsumtion och blivit en maktfaktor att räkna med. (Stattin 2005:49) Inte 

minst teknikoptimisterna anser att bloggarna innebär en revolution i 

medielandskapet, som ska leda till att var och en med tillgång till tryckpress kan 

ventilera sina åsikter och sprida sin kunskap. (Stattin 2005:71) Bloggen har beskrivits 

som ett fenomen där oberoende aktörer utmanar de traditionella mediernas 

privilegium som makthavare över dagordningen.(Stattin 2005:50)  

 

Interaktiviteten som bloggarna står för har vänt upp och ner på den gamla 

enkelriktade masskommunikationen, vilket ändrar förutsättningarna för de 

dominerande medierna. (Nygren 2005:83) Tekniken är en av de viktigaste faktorerna 

för mediernas villkor. Förändringarna som teknikens utveckling bär med sig innebär 

också förändringar i den journalistiska yrkesrollen vilket i sin tur förändrar texten. 

(Hultén 2000:16) Istället för traditionella och i huvudsak enkelriktade 

informationsflöden uppifrån och ner, som exempelvis dagstidningar och 

utsändningar från radio- och TV står för, skapar internet möjligheter för horisontella 

informationsflöden. De nya nätbaserade nätverken som växer fram bygger på 

konversationer som flödar fram och tillbaka på nätet mellan människor. (Nygren 

2005:87) Bloggar är en del av den horisontella kommunikationen som i sin tur är en 

del av nätverkens struktur. (Nygren 2005:96) 

 

Jag erfar att allt fler medieföretag har börjat anpassa sig efter teknikens utveckling, 

vilket exempelvis syns i form av en ökning av redaktionellt anknutna bloggar hos 
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tidningsföretag. Ett samspel tycks ha uppstått mellan de traditionella mediernas 

enkelriktade vertikala kommunikation och bloggarnas horisontella kommunikation, 

där medieföretagen tar till sig bloggen som uttrycksform och försöker införliva den i 

sitt utbud. Idag upplever jag att ”Blogg” finns som rubrik i huvudmenyn på de flesta 

dagstidningar jag besöker, vilket gör mig nyfiken på vad som egentligen är en 

redaktionellt anknuten blogg.  

 

Både redaktionellt anknutna bloggar och bloggar av privat karaktär presenteras som 

en del av utbudet på dagstidningars webbsidor. Vissa dagstidningars webbsidor har 

ingen blogg överhuvudtaget och andra har bloggar både av privat och redaktionell 

karaktär eller enbart någon av de två. Erik Stattin uttrycker i sitt kapitel ”Bloggar i 

nyhets- och opinionsbildningen” att bloggarna på sina håll verkar ha blivit en naturlig 

del av medielandskapet. (Stattin 2005:81) Den delen av medielandskapet tänker jag 

med hjälp av denna uppsats ta en närmare titt på. Jag har valt att med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys titta närmare på innehållet i tio utvalda redaktionellt 

anknutna bloggar, med syftet att beskriva innehållet vad gäller ämne, kommunikation 

och journalistens roll. Jag tänker knyta samman mina resultat med teorier om 

bloggen som journalistiskt format, den journalistiska yrkesrollen och 

kommunikationsstruktur.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att beskriva det redaktionella bloggformatet. 

Mina tre huvudsakliga frågeställningar lyder: 

 

Hur ser innehållet i svenska journalistiska bloggar med redaktionell 

anknytning ut? 

Vilka ämnen tas upp? 

 

Hur förhåller sig dagstidningars webbsidor till bloggar som en del av det 

journalistiska utbudet? 
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Vad går att utläsa utifrån bloggens format och kommunikationsstruktur med fokus 

på länkar och kommentarsfunktion?  

 

Hur används bloggformatet av journalisten? 

Hur ser den journalistiska rollen ut vad gäller kön, objektivitet och subjektivitet?  

 

 

1.3 Disposition 

 

I den här C-uppsatsen beskrivs tidigare forskning följt av de teorier som jag utgår 

ifrån. Därefter presenterar jag mitt val av metod och hur jag har gått tillväga med 

urvalet av mina undersökningsenheter. Vidare beskriver jag resultatet av min analys 

och anteckningar med fokus på tre saker: Den redaktionella bloggens format, 

dagstidningarnas förhållningssätt och journalistens roll. I en diskussionsdel gör jag en 

analys där jag knyter ihop teori med mina resultat för att sedan sammanfatta 

undersökningen i sin helhet och slutligen ge förslag till fortsatt forskning. 

 

 

2. Tidigare forskning 

 

2.1 Bloggen inom journalistiken  

- En kvalitativ intervjustudie av bloggens produktionsprocess, funktion och 

framtid inom journalistiken (Humanistiska institutionen vid Örebro 

Universitet, 2007) 

 

Med C-uppsatsen ”Bloggen inom journalistiken” har författarna Jens Qwarngård och 

David Skoghäll som syfte att undersöka hur produktionsprocessen för redaktionellt 

anknutna bloggar ser ut. Deras studie visar att bloggar kan fungera som ett sätt för 

en redaktion att följa med i den teknologiska utvecklingen på ett naturligt och 



7 

avslappnat sätt. Författarna fastslår att skillnaderna i produktionsprocessen för 

bloggar jämfört med traditionell journalistik är stora. De tar upp faktorer som 

förkortat förarbete, löpande publicering istället för deadline, större individuellt ansvar 

och obefintligt etiskt ramverk som exempel på vad som präglar den redaktionella 

bloggens produktionsprocess. 

 

 

2.2 Blogg 

- Ett medium på frammarsch (Institutionen för Medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Halmstad Högskola, 2008) 

 

Författarna Michael Natanaelsson och Erik Bard vill med C-uppsatsen ”Blogg” ta 

reda på hur bloggen används av politiker, journalister, företag och allmänheten. 

Deras fokus ligger på hur det privata alltmer suddas ut och förflyttas till det 

offentliga. Studien visar att bloggen som medieformat är en stark offentlig, tillgänglig 

och fri kanal som kan nyttjas av de flesta. Detta, menar författarna, skapar ansats mot 

ett mer demokratiskt samhälle. Sammanfattningsvis anser de att bloggen som 

mediekanal är stark och är en maktfaktor att räkna med i framtiden. 

 

 

2.3 Bloggens Nyheter 

- En diskursanalys om mediernas nya utmanare (Institutionen för Kultur, 

samhälle och mediegestaltning vid Linköpings Universitet, 2007) 

 

Andreas Johansson och Sofia Sundkvist vill i sin C-uppsats ”Bloggens Nyheter” 

undersöka hur man inom bloggosfären legitimerar sig som en viktig medial kanal i 

relation till etablerade medier. Författarna utgår från Magnus Ljungkvists blogg 

”Magnus tankar” och de diskurser som förts i och kring hans blogg. Anledningen till 

denna utgångspunkt är, enligt författarna, att bloggaren Magnus Ljungkvist avslöjade 

den då nytillträdde handelsministern Maria Borelius avancerade skatteplanering för 

hennes sommarvilla. Denna händelse fick stor genomslagskraft inom bloggvärlden 

och är därmed författarnas ingång i debatten om bloggarnas värde på den mediala 
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arenan. Studien visar, med ett exempel som Ljungkvist, att bloggen i dagens mediala 

struktur har potential som utmanare till etablerade medier i framtiden. Författarna 

tror att det med säkerhet kommer att ske en förändring i etablerade mediers 

redaktionella arbetssätt då det kan bli ett måste för dem att hävda sig mot det 

växande intresset för nyhetsbloggande.  

 

Dessa uppsatser visar på ett nytt intresse för bloggen som format och dess relation 

till journalistiken, vilket jag anser bekräftar att vi befinner oss i en spännande del av 

en teknisk utveckling som berör den traditionella journalistiken. Än så länge är 

omfattande forskning och kartläggning av bloggen som format sällsynt och studier 

på området är som oftast färska.  

Fastslaget är att bloggarnas värde på den mediala arenan är av vikt för den 

traditionella journalistikens utveckling. Formatet används på ett sätt som suddar ut 

gränsen mellan det privata och det offentliga. Det nya formatet och dess  

kommunikationsstruktur ställer journalisten inför nya förutsättningar.  

De tre ovan nämnda C-uppsatserna har hjälpt mig under utformandet av 

huvudfrågorna i denna undersökning. Formatet, hur det används och hur det 

påverkar den journalistiska yrkesrollen är för mig de mest intressanta och 

undersökningsvärda delarna inom detta område. Jag har med inspiration från tidigare 

forskning valt att applicera mina huvudfrågor på de redaktionellt anknutna 

bloggarna, då det inte har gjorts tidigare.  

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Teorier och forskning som jag använder mig av är Gunnar Nygrens studie av den 

journalistiska vardagen i ”Yrke på glid”, Jane B. Singers studie ”The political j-

blogger – Normalizing a new media form to fit old norms and practices” samt David 

Domingo och Ari Heinonens ”Typology to Explore the Blurring Boundaries”. 

 

 

3.1 Gunnar Nygren ”Yrke på glid” 
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Gunnar Nygren tar, i sin studie av vad som utspelar sig i den journalistiska vardagen, 

upp journalistens yrkesroll och hur den håller på att förändras. (Nygren 2008:5) Han 

skriver om begreppet de-professionalisering, vilket är en utveckling i motsats till 

professionalisering. De-professionalisering kan uppstå när spänningarna inom en 

profession ökar då den professionella identiteten hotas när yrkesgruppen 

differentieras och villkoren inom professionen skiljer sig. Om andra grupper tar sig in 

på professionens område eller när professionen drabbas av arbetslöshet, statusen 

sjunker och autonomin minskar kan de-professionalisering uppstå. När en grupp blir 

alltför heterogen upplöses professionen inifrån. (Nygren 2008:15) 

 

Professionalisering har varit ett populärt tema i svensk forskning kring journalister 

och efterkrigstiden har beskrivits som en lång och obruten process av 

professionalisering. Men samtidigt som forskningen pekar på att journalistkåren är 

mer professionaliserad idag jämfört med 1980-talet, understryker Nygren att 

medieutvecklingen reser frågor om journalistens roll och ställning inom 

medieföretagen. Internationell forskning pekar på att det blir allt svårare att definiera 

vad som är journalistik och att interaktivitet, ständig publicering samt starkare 

kommersiella drivkrafter i de nya mediesystemen ifrågasätter grundvalarna i den 

journalistiska yrkesrollen. (Nygren 2008:10) 

 

Själva ordet profession betyder ”offentligt anmält yrke”. Den dominerande slutsatsen 

inom forskningen är att journalister uppfyller en del av dragen för en klassisk 

profession. Definitionen ”semiprofession” har, enligt Nygren, använts av nordiska 

forskare som pekar på en stark professionalisering under senare delen av 1900-talet. 

Journalistiken uppfyller följande av kännetecken för en profession: Autonomi, etik i 

form av yrkesregler, yrkesorganisationer, altruism och kunskapsmonopol. (Nygren 

2008:17) Men journalistyrket är en ifrågasatt profession och de uppfyllda 

kännetecknena ifrågasätts. Det finns begränsningar i professionaliseringen då olika 

vägar in i yrket existerar i form av att ingen speciell utbildning krävs, något verkligt 

kunskapsmonopol finns egentligen inte, legitimering för journalister finns inte samt 

att de etiska regelsystemen är frivilliga och ifrågasatta. Fastslaget är att journalister 

inte är en klassisk profession som till exempel läkare eller advokater.(Nygren 2008:19) 
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Ekonomiska och tekniska faktorer som ökad differentiering i medierna, framväxande 

kommersiella etermedier och nya medieformer gör det svårt att idag definiera vad 

som är god journalistik och vem som är journalist. Utvecklingen går från att vara en 

individuell och hierarkisk arbetsprocess för publicering i en medieform till att bli en 

gruppbaserad multijournalistik. Interaktiviteten bidrar till att gamla 

uppifrånperspektiv ersätts av att journalisten tar rollen som en deltagare i en 

samhällsdiskussion. (Nygren 2008:20) Sammanfattningsvis kan man, enligt Nygren, 

utifrån både internationell och svensk forskning fastslå att en tydlig 

professionalisering av journalistkåren har skett under 1900-talet samtidigt som tecken 

på en de-professionalisering tydliggörs som en tendens kopplad till 

medieutvecklingen med ett alltmer fragmenterat medielandskap och interaktiva 

medieformer. Detta bidrar till att skillnaderna mellan producent och konsument blir 

suddigare. (Nygren 2008:21) 

 

Nygren hänvisar till sociologen Manuel Castells och beskriver hur den nya tidens 

företag bygger på nätverkstanken, vilket är en organisationsform som växer allt mer i 

samhället. De traditionella medierna har en vertikal struktur som består av 

informationsflöden från samhällseliterna till publiken. Strukturen kanaliserar även 

mindre strömmar tillbaka nedifrån och upp. Nu utmanas den vertikala strukturen 

som de traditionella medierna bär av nätverksstrukturen, vilken bloggarna är en del 

av. Istället för de gamla enkelriktade informationsflödena så har internet skapat 

möjligheter för horisontella informationsflöden. Bloggsfären med sin 

nätverksstruktur bygger på horisontell kommunikation med debatt och länkar. 

(Nygren 2005:89)  

 

Om det är en tredje industriell revolution vi befinner oss i så anser Nygren att den 

bygger på en ständig tillgång till snabb och billig information. Information är idag en 

råvara som omvandlas till olika typer av produkter i ett samhälle där 

informationsteknologin genomsyrar alla led i produktionen. Tekniken konvergrar till 

ett integrerat system och för att hantera informationsflödena så byggs samhället och 

dess företag på en anpassningsbar nätverkslogik. Industrialismens massproduktion 

gav samhället organisationsformer med en hierarkisk, vertikal uppbyggnad med 
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ordergivning uppifrån som tog sitt  uttryck i  löpande band-principen. 

Nätverkssamhällets företag byggs upp på ett annat sätt som är horisontellt och 

baserat på nätverk både inom och mellan företagen. (Nygren 2008:29, Castells 

1998:28) Den nya informationsteknologin omvandlar hela produktionssättet och det 

är ett nytt ”tekniskt-ekonomiskt paradigm” som har växt fram sedan 1970- och 80-

talen. Medierna befinner sig i mitten av denna utveckling då information alltid har 

varit deras viktigaste råvara. I och med informationsteknologins utveckling har 

mediebranschen både expanderat och glidit samman med liknande branscher. Ett 

exempel på det är när medieföretag ger sig in på nya områden för att bredda sin 

”medieportfölj”. Utbudet produceras för olika plattformar som tryckt tidning, 

eterburen radio och TV samt nätdistribuerat innehåll. (Nygren 2008:29) 

 

Nischmedier för mindre och avgränsande publiker växer fram och för att klara detta 

så skapar medieföretagen mer flexibla strukturer och nätverksliknande 

organisationsformer som snabbt kan anpassa sig efter vilket utbud som behöver 

produceras. Informationsteknologin innebär inte bara att medieföretagen 

effektiviseras, den påverkar även de sociala strukturerna inom företagen och 

maktförhållanden och organisationsformer omvandlas ända ned på redaktionsnivå. 

Löpande band-principen med rutinmässigt arbete är på väg bort genom att det 

automatiseras och istället ökar behovet av självständiga och välutbildade medarbetare 

som kan ta hand om hela processer. (Nygren 2008:30) Arbetet individualiseras och en 

ny typ av arbetsindelning och polarisering växer fram i nätverkssamhället. Den 

arbetsindelningen består av en högutbildad kärnarbetskraft med yrkeskunskaper och 

stor självständighet och en flexibel arbetskraft som kan tas in vid behov. Identiteten 

som knyts till arbetet förändras och en tydlig yrkesidentitet och en karriär som 

sträcker sig över hela livet urgröps. (Nygren 2008:31) 

 

Enligt Nygren verkar de flesta forskare ense om att den nya ekonomi som 

informationsteknologin bär med sig gör att yrkesidentiteterna blir mer flytande när 

gränser mellan organisationer och yrkesområden upplöses. Detta leder till att nya 

typer av arbetsindelning, hierarkier, statusskillnader och sätt som arbetet diffrentieras 

på bildas. Strukturerna i de nya medieföretagen bryts upp och nya medieformer utan 

traditioner växer fram samtidigt som yrkesidentiteterna förändras. Förändringarna 
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som går att urskilja enligt forskning är följande: Kraven på multikompetens ökar och 

journalisterna ska arbeta i flera medieformer och med fler delar i arbetsprocessen, 

yrkesidentiteterna inom medieföretagen luckras upp, arbetet blir mindre individuellt 

och mer i grupp och nätverk och medieföretagen byggs som flexibla nätverk med 

redaktionella system i centrum. (Nygren 2008:32) 

 

Gunnar Nygrens teorier om den journalistiska yrkesrollen och hur den håller på att 

förändras är relevanta för min studie av den redaktionellt anknutna bloggen, då den 

är en del av utvecklingen som bidrar till de nya förutsättningar som journalisten ställs 

inför.  

Nygren tar upp saker som de-professionalisering, interaktivitet, horisontell 

kommunikationsstruktur, ökad differentiering i medierna i form av nya medieformer, 

suddigare gräns mellan producent och publik samt krav på multikompetens hos 

journalisten. Bloggens format är en del av och/eller påverkar dessa faktorer som 

ligger till grund hos den journalistiska yrkesrollen. I och med att medieföretag tar till 

sig bloggen som en del av det journalistiska utbudet, är det enligt min åsikt, 

oundvikligt att den journalistiska yrkesrollen påverkas.  

 

 

3.2 Jane B. Singer ”The political j-blogger” 

– Normalizing a new media form to fit old norms and practices” 

 

Jane B. Singer undersöker hur det alltmer populära bloggformatet, använt av 

journalister som är anslutna till den kommersiella journalistiska marknaden, påverkar 

traditionella journalistiska normer och bruk. I en innehållsanalys av 20 bloggar om 

politik eller nyheter lägger Singer fokus på icke politisk bundenhet, öppenhet och 

gatekeeping-rollen. Hennes studie visar bland annat att de flesta journalister försöker 

bibehålla sin roll som gatekeeper i format med högre interaktivitet och deltagande. 

Politiska journalistbloggar använder länkar omfattande, men främst till andra 

kommersiella mediesajter. Singer anser att de journalistiska normerna utmanas 

genom att det i bloggsfärens debatter sker ett ifrågasättande av den journalistiska 

autonomin och ett granskande av de journalistiska sanningarna. Hennes resultat visar 
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att bloggformatet, särskilt inom nationella medieföretag i USA, omformas av 

journalister till att passa in i, och i vissa fall bredda, den traditionellt professionella 

journalistikens normer och bruk. Singer hävdar vidare att journalisterna håller på att 

”normalisera” bloggen, som de redan gjort med många andra delar av internet. 

(Singer 2005:173) 

 

Singer skriver att man inom den professionella journalistiken ser bloggar som en 

kompletterande form av offentligt medium där alla berörda parter kan delta, vilket 

kan förstärka kontakterna mellan journalister och samhället som de tjänar. Singer 

använder namnet ”j-blogger”, journalist-bloggare, när hon refererar till en journalist 

som är ansluten till den kommersiella journalistiska marknaden och som skriver en 

redaktionellt anknuten blogg. Den politiska journalist som blir en journalist-bloggare 

konfronteras med utmaningar, men bloggformatet erbjuder också journalisten nya 

möjligheter vad gäller öppenhet och ansvarstagande. Singer tar upp de 

teknikoptimistiska tankarna kring en teknisk revolution som i stora drag går ut på de 

demokratiska möjligheter som tekniken erbjuder. Medborgarna ges smidigare tillträde 

till politiska diskussioner, om politikerna utnyttjar tekniken och den nätverksstruktur 

som finns. Singer tar även upp de mer försiktiga rösterna som argumenterar för att 

tekniken snarare är ett instrument som bara utnyttjas till fullo om medborgarna och 

politikerna väljer att använda det. Verktygets demokratiska potential hänger inte bara 

på att det används, utan också hur. (Singer 2005:174) 

 

Under journalisternas första årtionde online blev deras nya roller på nätet 

normaliserade och deras arbetsgång fortsatte ungefär som den gjort tidigare, med 

skillnaden att det var för ett nytt medium. I det stora hela fortsatte de politiska 

journalisternas roll att vara informerande när de övergick till att bli nätpublicerande. 

(Singer 2005:175) Singer vill understryka skillnaden mellan bloggar och journalistik 

och beskriver det som att journalistik förutsätter att rapporterandet sker med korrekt 

fakta och att bloggar i de allra flesta fall är oredigerade, åsiktsdrivna, sporadiska och 

personliga. På många vis antitesen till traditionell amerikansk press, anser Singer. 

Många journalister som bloggar anser, enligt Singer, att formatet förstärker deras 

arbete genom att tillhandahålla ett sätt att dela värdefull information som ligger 

utanför den traditionella mediemarknadens nyhetsvärdering. Vidare menar hon att 

andra ser bloggarna som ett hot eller utmaning för den journalistiska organisationen 
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som tystar självständiga röster och maskerar sin dolda agenda genom sitt 

nyhetsvärderande och objektiva rapporterande. (Singer 2005:176) 

 

Öppet deltagande är en central funktion i bloggar, vilket tillåter individer att spela en 

aktiv roll i processen som innefattar insamling av fakta, rapportering, sortering, 

analysering och spridning av nyheter och information - en uppgift som tidigare var 

reserverad exklusivt för nyhetsmedieföretagen. Bloggar utanför medieföretagen kan 

influera nyhetsagendan och gör det genom att agera som frilansande korrekturläsare 

av fakta eller genom att stöta och blöta nyheter eller händelser tills de traditionella 

medierna bevakar dem på djupet. I ett idealiskt perspektiv representerar bloggar 

därmed en ny samarbetsfunktion för nyhetsproducerandet. Singer anser att den 

amerikanska traditionella journalistiken utmanas på två sätt av bloggens format och 

funktion. Dessa utmaningar rör två delar som förknippas starkt med dagens 

amerikanska journalistik: den politiska obundenheten och rollen som gatekeeper. 

Under 300 år har amerikansk journalistik gått från att ha varit partipolistiskt bunden 

till att tjäna publiken. Strävan efter att vara objektiv beskrivs som en central del i 

journalistyrket och har kommit att bli en symbol för den amerikanska journalistikens 

autonomi. (Singer 2005:177)  Dagens journalistik, i synnerhet den som handlar om 

politik, innehåller dock  vanligtvis subjektiva tolkningar av journalisten. Journalister 

hävdar att publiken drar nytta av att få ta del av så kallade ”tränade observanter” (det 

vill säga journalisterna) som förstår sig på vikten av självkontroll, ratificiering, 

saklighet, balans och opartiskhet.  

 

Bloggen tar en explicit plats istället för att på implicita sätt låta subjektiva perspektiv 

på saker och ting finnas underliggande. För journalister kan detta innebära en 

konflikt. Politiskt obundna journalister som skriver ut sina åsikter i en blogg kan råka 

illa ut, det finns minst ett exempel på en reporter med anställning på en tidning som 

fick sparken på grund av att hans chef  ansåg att innehållet i reporterns blogg stred 

mot hans roll som opartisk på tidningen. Bloggförespråkare inom journalistyrket tror 

dock att bloggformatet kan bli ett föredömligt språkrör för rapportering av stora 

händelser på nymodigt sätt där input om vad som överhuvudtaget gör en nyhet och 

fler röster i berättandet kan införlivas. Det finns omfattande indikationer på att en 

mer dialogliknande form av webbjournalistik utvecklas. Däri ligger även de 
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traditionella journalisternas andra stora utmaning, vilken rör rollen som gatekeeper. 

Det centrala för gatekeepern är att bibehålla strävan efter objektivitet som är 

sammanlänkad med den vetenskapliga metoden. Gatekeepingteorin handlar om ett 

journalistiskt ramverk för hur och om olika händelser ska inkluderas i 

nyhetsutrymmet. Antydan är att korrekt användande av ”grindarna” ska skörda 

opartiska nyheter. Internet har utmanat i stort sett alla aspekter av 

gatekeepingkonceptet. På nätet kan i prinicp vem som helst skicka nyheter och 

åsikter runt om i världen. (Singer 2005:178) 

 

I en medial miljö med obegränsade källor till information kan konceptet med 

”grindar” anses vara utplånad. Om det inte finns några grindar behövs heller ingen 

vakt. I försvar omdefinierar journalisterna begreppet gatekeeping från urval av 

nyheter till bedömning, värdering och användning av nyheten samt dess spridning. 

Journalisterna argumenterar att förmågan att publicera inte gör publicisten till en 

journalist. Journalistrollen innefattar inte bara tillgång till digitala 

publiceringsmöjligheter utan även professionella normer som hängivenehet till 

sanning och rationella metoder för att förvissa sig om sanningen. Bloggar erbjuder 

ytterligare en utmaning för den traditionella journalistiken, vad gäller idéerna om 

trovärdighet och öppenhet. Traditionellt sett har journalistiken varit bland de mest 

oigenomskinliga industrierna. Former av insyn i yrket har alltid varit ovälkomna med 

journalisternas argument att det skulle strida mot deras autonomi. Historiskt sett har 

journalister aldrig varit särskilt ivriga att släppa in publiken och låta dem bevittna 

produktionens processer. Frågan om vem som kan eller bör definiera medias ansvar 

kvarstår otydlig. (Singer 2005:179) 

 

Journalister som är positiva till bloggformatet anser att bloggen passar idealiskt för 

strävan efter trovärdighet och öppenhet inom journalistiken. Allt som en journalist 

skriver idag är föremål för offentlig analys, jämförelse och faktagranskning. Vidare 

uppmuntrar bloggformatet journalisten att länka till råmaterialet som ligger bakom 

deras text, vilket är ett steg i riktning mot större öppenhet. Bloggare utanför 

medieföretagen kan också knuffa journalister i riktning mot områden och källor 

utanför de traditionella. Dessa bloggare fungerar även som korrekturläsare och 

motverkar slarvigt rapporterande journalister. Sammanfattningsvis skriver Singer att 
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bloggar har en direkt effekt på flera sammanlänkande aspekter inom traditionella 

journalistiska roller och bruk. De visar att olika svar på journalistiska problem är på 

intåg i den uppkopplade miljön som tillåter journalister att producera text utanför de 

dominerande traditionerna som innebär ett en-vägs-flöde av information och en 

yrkeskårs anspråk på auktoritet och kunskap. Den traditionella rollen som en politiskt 

obunden journalist kan bli svår att hålla fast i ett format som hör ihop med tyckande. 

Samtidigt kan bloggformatet öka trovärdigheten med dess möjligheter för öppenhet, 

källhänvisning och deltagande. (Singer 2005:180) 

 

Jane B. Singer tar upp bloggen som en del av det journalistiska utbudet och vad detta 

kan komma att innebära för den amerikanska traditionella journalistiken. Hennes 

teorier är relevanta för min undersökning som fokuserar på samma område, men 

med skillnaden att jag undersöker redaktionellt anknutna bloggar i Sverige.  

Singer tar upp intressanta teorier om att det pågår ett så kallat ”normaliserande” av 

bloggformatet inom den traditionella journalistiken. Hon beskriver bloggformatet 

och den tekniska utvecklingen i stort som ett verktyg med demokratiskt potential. 

Huruvida dessa teorier går att koppla till svenska redaktionellt anknutna bloggar 

hoppas jag kunna utläsa med hjälp av min kvantitativa innehållsanalys.  

 

 

3.3 David Domingo & Ari Heinonen ”Weblogs and Journalism” 

- A Typology to Explore the Blurring Boundaries” 

 

David Domingo och Ari Heinonen vill med sin studie bidra till debatten kring 

journalistikens framtid i en tid av nätverksstrukturerad kommunikation. De hoppas 

kunna skapa någon form av ordning i denna färska och många gånger 

osammanhängande diskussion kring bloggar och journalistik och har därför utformat 

en typologi för journalistiska bloggar. Genom att ta upp bloggfenomenet i ett 

journalistiskt historiskt perspektiv definierar de sedan de olika bloggtyperna med 

hjälp av sin typologi. De utgår från sitt huvudargument att bloggen inte enbart är 

betydelsefull som enskilt fenomen utan också som ett tecken på en utveckling av en 

ny typ av genre inom nyhetsförmedling, vilket i sin tur utmanar den traditionella 

journalistikens normer och betydelse.  (Domingo & Heinonen 2008:4) Domingo och 
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Heinonen anser att bloggar är en symbol för den pågående förändringen mellan 

medborgarna, media och journalister. Vidare anser dem att denna förändring 

ifrågasätter de konventionella antagandena kring de traditionella rollerna och 

normerna inom institutionell journalistik. (Domingo & Heinonen 2008:3) 

 

Domingo och Heinonens typologi är en systematisk beskrivning av bloggar inom 

journalistikområdet med rankning från den som bär den minsta till den största 

institutionella formen. På den ena sidan finns bloggar producerade av medborgare 

som står utanför medieföretag och på den andra bloggar som är en del av 

medieinnehållet och producerade av proffessionella journalister. (Domingo & 

Heinonen 2008:7) 

 

(Figure 1. Typology of  Journalistic Weblogs, Domingo & Heinonen 2008:7) 

 

Typologin är tänkt att tydliggöra vilken betydelse bloggar har för journalistiken. 

I studien läggs mest fokus på ”Citizen blogs”, medborgarbloggar, och ”Media blogs”, 

redaktionellt anknutna bloggar, då deras respektive utveckling förefaller vara mest 

betydelsefulla om man ser på dem ur ett journalistiskt perspektiv. 

Medborgarbloggarna utmanar journalistiken utifrån trots obundenhet till den 

institutionella journalistiken samtidigt som de redaktionellt anknutna bloggarna 

förändrar den traditionella journalistiken inifrån. Dessa två sätt att påverka och 

förändra journalistiken på är viktiga att ha i åtanke för att förstå hur de professionella 

nyhetsfabrikerna ”normaliserar” den nya genren och formar den efter deras 

förutsättningar. (Domingo & Heinonen 2008:7) 
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Medborgarbloggarna är skrivna av privatpersoner utanför medierna. ”Audience 

blogs”, publikbloggarna, är skrivna av mediernas publik och läsare. ”Journalist 

blogs”, journalistbloggarna, skrivs av journalister utanför redaktionens eller 

medieföretagets ramar (Domingo & Heinonen 2008:9) och  ”Media blogs”, 

redaktionellt anknutna bloggar, skrivs av journalister med redaktionell anknytning 

innanför medieföretagets ramar. (Domingo & Heinonen 2008:10) Enligt Domingo 

och Heinonen är en valmöjlighet, för de medieföretag som önskar nyttja 

bloggformatet, att organisera bloggar för sina journalister och publicera dessa 

bloggar på medieföretagets nyhets-webbsida. I dessa fall är riktlinjerna för redigering 

och form som oftast inte lika hårda för blogginläggen som för resten av 

nyhetsinnehållet på webbsidan, men redigerare har ändå viss kontroll över vad som 

publiceras i bloggen. Den här typen av journalistiska bloggar ökade, enligt 

författarna, explosionsartat år 2005.  

 

I dagsläget håller medieföretagen fortfarande på att utforska vilka möjligheter som 

går att ta vara på med redaktionellt anknutna bloggar och i de flesta fall används ännu 

inte bloggformatet till fullo. Kommentarer är ett exempel på bloggformatets 

självklara tillbehör, vilka inte alltid är tillåtna på redaktionellt anknutna bloggar. Detta, 

menar Domingo och Heinonen, kan ses som en konservativ inställning till 

bloggfenomenet då populariteteten hos bloggen utnyttjas men bara samtidigt som 

man tämjer de drag som kan komma att utmana den traditionella journalistiken. 

Vidare skriver författarna att medieföretagen förmodligen är mer intresserade av att 

kontrollera bloggfenomenet än att låta dess demokratiska möjligheter frodas. Även 

om journalister använder sig av bloggformatet för att återvinna ensamrätten över 

journalistiken på webben, hänvisar författarna till innehållsanalyser av bloggar som 

visar att redaktionellt anknutna journalister i sitt bloggande ger upp vissa traditionella 

normer som källkritik och objektivitet. (Domingo & Heinonen 2008:10) 

 

Domingo och Heinonen definierar tre olika perspektiv inom redaktionellt anknutna 

bloggar: 

 

1) Bloggar för särskilda händelser eller tillställningar.  

Dessa bloggars livsstid är beroende av händelsens tidslängd och dör i samma veva 
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som det stora sportevenemanget, politiska valet eller högtiden tar slut. Medier på 

nätet börjar dock alltmer bevaka händelser som inte är lika beroende av tidsperioder, 

nu finns det exempelvis bloggar som bevakar terrorism eller andra ämnen som är 

relativt oberoende av en viss tidsperiod.  

 

2) Bloggar för åsikter och tyckande.  

Dessa bloggar tar tillvara på det faktum att webben ger mer utrymme än papper, som 

begränsar författarnas möjlighet att publicera åsikter konstant. Sådana här bloggar 

brukar vanligtvis fungera som offentliga forum där läsarna kan kommentera 

innehållet.  

 

3) Bloggar för nyhetskommentarer. 

Dessa bloggar används till fördjupande analyser av korrespondenter eller 

specialiserade journalister, vilka gärna använder bloggutrymmet för reflektioner eller 

ämnen som inte fått plats eller prioritering i det vanliga nyhetsflödet. Den här typen 

av blogg används ibland ytterligare av vissa journalister som testar sina ämnens 

nyhetsvärde genom att se hur läsarnas reaktioner blir. På så vis kan de få ledtrådar 

om hur de bör utveckla nyheten innan de publicerar den som en vanlig nyhetsartikel. 

(Domingo & Heinonen 2008:11) 

 

Enligt Domingo och Heinonen har bloggar skapat en ny typ av journalistisk genre 

där författaren är mer synlig och aktiv i skildrandet som också bär en mer personlig 

prägel. Författarna anser att bloggar kan ses som en symbol eller ett tecken på en 

generell kulturell trend där publiken förvandlas till en aktiv grupp av producenter av 

olika typer av innehåll, allt ifrån beundrande kommenterande av filmer och liknande 

kultur till konsumentkritik. (Domingo & Heinonen 2008:11) 

 

Även om många bloggar inte går att räkna som journalistiska, menar författarna att 

bloggar som fenomen ändå vidrör det journalistiska utrymmet på sätt som är 

relevanta för yrkets framtid. Författarna klargör vidare att bloggar för det första 

utmanar den traditionella journalistiken genom att antingen erbjuda, komplettera eller 

konkurrera om information kring nyhetsflödet. Bloggarna demonstrerar att de 

traditionella medierna inte längre har kunskapsmonopol på nyhetsflödet. För det 

andra hotar bloggarna att avslöja den traditionella journalistiskens brist på personlig 
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kontakt med publiken och läsarna. Bloggarna visar att nyhetsförmedlandet inte 

nödvändigtvis måste vara distanserat objektivt och att journalistik, istället för på en 

föreläsande nivå, kan förmedlas på samtalsnivå. För det tredje anser författarna att 

bloggar ifrågasätter journalistiken som profession. Tidigare har journalistik varit ett 

resultat av vad medieföretagen väljer att producera och därmed har journalister också 

alltid haft informell förtur som leverantörer av nyheter. Förmågan att avgöra vad 

publiken behöver veta har varit en stor del av det journalistiska yrket.(Domingo & 

Heinonen 2008:12) 

 

Nu utmanas den traditionella journalistiska rollen av de bloggar utanför 

medieföretagen som spelar en aktiv roll i processen med insamlande av fakta, 

rapporterande, sorterande, analyserande och avfärdandet av nyheter och information. 

I och med att den journalistiska professionen på många sätt definieras av praktiska 

handlingar, anser författarna att bloggarna inte bara utmanar medieföretagen utan 

även de professionella journalisterna. Slutligen understryker Domingo och Heinonen 

att bloggar under en tid numera existerar även innanför medieföretagen och dess 

journalistisk, då flera medieföretag numera inkluderar olika typer av bloggar på sina 

nyhetswebbsidor. Dessa bloggar påverkar alltså utformandet av journalistik på 

internet inifrån genom att erbjuda nya tillgängliga genres. Bloggandet och 

nätjournalistikens evolution är redan ömsesidigt länkade till varande, men det är 

fortfarande en öppen process som ännu inte visat många tydliga trender. (Domingo 

& Heinonen 2008:13) 

 

David Domingo och Ari Heinonens typologi är till stor hjälp vad gäller min 

avgränsning till redaktionellt anknutna bloggar. Domingo och Heinonens teori om 

bloggen som ny genre inom nyhetsförmedling samt deras definition av bloggar i ett 

journalistiskt sammanhang är av betydelse för min undersökning som rör vad de 

kallar för ”media blogs”, vilket alltså är bloggar som skrivs av journalister med 

redaktionell anknytning. 
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4. Material, urval och metod 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Genom innehållsanalys kan man bland annat tillgodose syftet att beskriva mönster 

och utvecklingstendenser i mediernas innehåll (Östbye 2004:214), vilket är vad jag 

ämnar att göra med den här uppsatsen. Jag ska med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys av totalt 30 inlägg i tio utvalda bloggar med redaktionell anknytning, 

försöka beskriva redaktionellt anknutna bloggar i ett journalistiskt sammanhang.  

 

Bernard Berelson var en amerikansk medieforskare som ville göra 

innehållsanalyserna så objektiva som möjligt. Hans mål var att innehållsanalysen 

skulle vara en forskningsteknik för en systematisk och kvantitativ framställning av det 

manifesta innehållet i kommunikation. Forskaren/kodaren ska alltså inte tolka 

budskapet, utan bara tyda den ytliga betydelsen. Berelson har fått kritik för 

”objektiviteten” och det ytliga registrerandet. Den tyskamerikanska filmteoretikern 

Sigfried Kracauer ville ersätta objektivitetsidealet med det han kallade för 

”disciplinerad subjektivitet”. Kracauer förespråkade kvalitativ innehållsanalys som 

alternativ till Berelsons kvantitativa innehållsanalys och menade att det var viktigt att 

man även klarlade de tekniker som användes i kvalitativ analys. (Östbye 2004:216) 

 

Förutom att beskriva innehållet kan innehållsanalysen ge underlag för antaganden om 

andra delar av kommunikationsprocessen. Analysen kan exempelvis belysa 

avsändarens intentioner, hur ett medium påverkar utformningen av budskapet, hur 

publiken kan påverkas av budskapet och hur budskapet påverkas av eller uppfattas av 

deltagarna i kommunikationsprocessen. Dock kan innehållsanalysen bara ge underlag 

för idéer och hypoteser om relation mellan avsändare och mottagare. Ska man kunna 

säga något mer om medias effekter behövs data från avsändarsidan respektive 

mottagarsidan. (Östbye 2004:214) 
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Med hjälp av variablar (se bilaga 1) som syftar till innehåll och ämne i min 

innehållsanalys tänker jag besvara min första frågeställning om hur innehållet i 

svenska journalistiska bloggar med redaktionell anknytning ut.  

 

 

4.2 Anteckningar om dagstidningars webbsidors förhållningssätt 

 

Under den kvantitativa innehållsanalysens urvalsprocess valde jag även att 

komplettera min analys med att gå igenom 60 dagstidningars webbsidor (se bilaga 2) 

och anteckna deras förhållningssätt till bloggar. Anteckningarna fördes och delades in 

under följande fyra alternativ: 

 

1.  Tidningen använder inte bloggar överhuvudtaget på webbsidan. 

2.  Tidningen använder sig av bloggar skrivna av både privat personer och 

redaktionellt anknutna journalister.  

3.  Tidningen använder sig av bloggar som är skrivna av endast privatpersoner. 

4. Tidningen använder sig av bloggar som är skrivna av endast redaktionellt anknutna 

journalister. 

 

Med hjälp av dessa anteckningar, samt variablar med fokus på 

kommunikationsstruktur i innehållsanalysen, tänker jag besvara min andra 

frågeställning om dagstidningars webbsidors förhållningssätt till bloggar som en del 

av det journalistiska utbudet. 

 

För att besvara min tredje frågeställning om hur bloggformatet används av 

journalisten använder jag mig av variablar (se bilaga 1) i innehållsanalysen som 

fokuserar på journalistens roll och sätt att skildra/gestalta i blogginläggen.  

 

 

4.3 Urval och avgränsingar 

 

Jag använder mig av David Domingo och Ari Heinonens typologi, se ”Figure 1. 
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Typology of  Journalistic Weblogs” (Domingo & Heinonen 2008:7), som 

utgångspunkt för mitt urval och undersöker bloggar inom området ”media blogs”, 

vilket alltså är bloggar som skrivs av journalister med redaktionell anknytning 

innanför medieföretagets ramar. För att avgöra huruvida en blogg är skriven av en 

journalist eller en privatperson undersöker jag om bloggens författare presenteras 

som verksam journalist för dagstidningen, eller om det på annat sätt framställs i 

exempelvis bloggens rubrik att den är redaktionellt anknuten. 

 

I mitt urval har jag utgått från webbsidan www.dagstidningar.nu när jag har letat efter 

dagstidningar på webben. Sidan www.dagstidningar.nu listar svenska dagstidningars 

webbsidor från rubrikerna A till Ö, men jag håller i åtanke att det kan fattas någon då 

det är svårt att hitta någon typ av försäkran på att samtliga dagstidningar med 

webbsida i Sverige finns med på listan. Jag har gått igenom minst en dagstidnings 

webbsida under listans respektive bokstav, dock inga webbsidor som jag vet inte har 

sitt huvudfokus på dagsnyheter, som exempelvis Café (modemagasin för män) och 

Resumé (branschtidning). Finns det ingen dagstidnings webbsida under en bokstav så 

hoppar jag över den bokstaven. Alla dagstidningars webbsidor har inte bloggar och 

även om en nättidning har bloggar så är de inte alltid lätta att hitta. Därför håller jag i 

åtanke att jag kan ha missat redaktionellt anknutna bloggar som tidningen inte har 

reklamfört tydligt eller finns med i menyer och länkar. De tio första dagstidningarnas 

webbsidor som har en redaktionellt anknuten blogg blir underlag för min 

undersökning.  

 

Mitt tillvägagångsätt går ut på att jag väljer den blogg som är den första som syns på 

dagstidningens webbsida och som är redaktionellt anknuten. Det första jag gör är att 

jag tittar igenom webbsidans startsida för att se om det finns någon puff  eller annan 

länk till en blogg. Finns det en sådan och den leder till en redaktionellt anknuten 

blogg så blir det den bloggen som jag sedan undersöker. Finns det flera bloggar på 

en sida så väljer jag den som är placerad högst upp på sidan då jag tolkar det som att 

redaktionen värderar den bloggens nyhetsvärde högre än andra. Syns inga puffar eller 

länkar till bloggar på startsidan söker jag mig vidare med hjälp av menyer och 

rubriker. Den första blogg jag hittar, eller som är placerad högst upp på sidan om det 

finns flera, blir alltså den som jag undersöker.  
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När jag har hittat en redaktionellt anknuten blogg väljer jag sedan den bloggens tre 

senaste inlägg att göra min kvantitativa innehållsanalys på. Anledningen till att jag 

väljer just de tre senaste inläggen, istället för bara det senaste, är för att jag tror att det 

ger mig en mer verklighetstrogen bild av hur bloggens inlägg kan se ut. Urvalet av 

bloggarnas inlägg görs under en dags datum: 08-11-19. Alla inlägg är alltså 

publicerade som senast den 19 november. Jag kopierar de tre senaste blogginläggen 

inklusive bilder och kommentarer för att sedan klistra in i ett worddokument. 

Innehållsanalysen fokuserar alltså på själva blogginlägget med dess innehåll och 

kommentarer. Navigering till bloggen och bloggens generella form antecknas under 

urvalsprocessen men analyseras inte i huvudsak under kodningen. 

 

 

4.4 Material 

 

Var och en av de tio bloggarna blir underlag för den kvantitativa innehållsanalysen 

och döps med en bokstav från A till J. Respektive blogginlägg döps med nummer 

från 1 till 3. En undersökningsenhet kan alltså heta A.1, A.2 eller A.3 som exempel. 

 

Följande tio dagstidningar med blogg ingår i mitt urval: 

 

• Aftonbladet ”Istället för verkligheten – så flyr en popjournalist vardagen” 

• Oskarshamns-Tidningen ”Fyrkantiga ögon” 

• Blekinge Läns Tidning ”Inifrån BLT” 

• Bohusläningen ”Sajtbloggen” 

• Borås Tidning ”Eric Klefberg” 

• Östgöta-Correspondenten ”Tobbes blogg - Rymmer inte allt, bara det 

viktigaste” 

• Svenska Dagbladet ”Ledarredaktionens blogg” 

• Dagens Nyheter ”Spelbloggen” 

• Eskilstuna-Kuriren ”Ledarbloggen” 

• Uppsala Nya Tidning ”Sportbloggen” 

 

Detta material ligger alltså till grund för den analys som görs med syfte att svara på 
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första och tredje frågeställningen, vilka handlar om innehållet samt journalistens roll.  

 

Materialet som jag har gjort anteckningar om med utgångspunkt från den andra 

frågeställningen, vad gäller dagstidningars webbsidors förhållningssätt, består av 60 

dagstidningars webbsidor (se bilaga 2) som finns listade på www.dagstidningar.se. Jag 

gick igenom listan som är sorterad i bokstavsordning på www.dagstidningar.se och 

antecknade förhållningssätt utifrån fyra kategorier, vilka finns beskrivna under kapitel 

4.2 Anteckningar om dagstidningars webbsidors förhållningssätt. 

 

 
 

4.5 Validitet och reliabilitet 

 
Validitet innebär trovärdighet och relevans vilket kan sammanfattas i frågan ”Har jag 

mätt det jag avser att mäta?”. Den definitionsmässiga validiteten berör hur bra mina 

teoretiska begrepp i min insamling och analys av empiriska data har tagits tillvara och 

formulerats. Operationaliseringen är själva övergången från teoretiska begrepp till 

den empiriska undersökningens begrepp. Reliabilitet betyder tillförlitlighet vad gäller 

kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av data. Definitionsmässig validitet och 

reliabilitet utgör tillsammans den totala analysens validitet. (Östbye 2004:40) 

 

Vad gäller validiteten i min undersökning har jag utformat mina variablar och 

kodinstruktionen till dessa tydligt och utförligt för att så långt som möjligt kunna 

försäkra mig om att en annan person ska kunna utföra en kodning med samma mått 

som jag. Däremot gjordes ingen testkodning av en utomstående person för att 

försäkra detta ytterligare, vilket jag i efterhand anser att jag borde ha utfört. Trots det 

anser jag att mina variablar och instruktioner är utformade för att mäta vad jag avsett 

att mäta och att min undersökning därmed är valid. Mina tre frågeställningar med 

fokus på ämne, kommunikation och journalistens roll har fått styra kodningens 

variablar vilket har lett till empiriska data för dessa.  

 

Mitt urval för den kvantitativa innehållsanalysen består av tre inlägg från respektive 

tio redaktionellt anknutna bloggar på tidningars webbsidor, vilka är utvalda utifrån 

webbsidan www.dagstidningar.nu. De tio utvalda bloggarna är de bloggar som 

placerats synligast på tidningarnas webbsidor och därför anser jag att resultatet av 
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min innehållsanalys på dessa kan ge en sann bild av hur dessa medieföretag förhåller 

sig till bloggformatet.   

 

Mina resultat speglar inte samtliga redaktionellt anknutna bloggar i Sverige, men jag 

anser att de ger en fingervisning om formatet vad gäller ämne, kommunikation och 

journalistens roll. Jag kan i efterhand se att ett högre antal än tio 

undersökningsenheter hade gjort mina resultat ytterligare tillförlitliga.  

 

 

5. Resultat och sammanställning 

 

5.1 Innehåll och ämne 

 
Av de tio undesökta bloggarna som syntes först på respektive dagstidnings webbsida 

handlade en om sport, en om media/teknik, två om nöje, tre om spel och tre om 

politik/ledare. Majoriteten av inläggens huvudsakliga ämne rör nyheter eller aktuella 

händelser. I endast en tredjedel av blogginläggen användes bild eller illustration.  

(n=30) 
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Nedan följer en kort bakgrundsbeskrivning för respektive blogg. 

 

Aftonbladet 

 

Bloggen ”Istället för verkligheten – så flyr en popjournalist vardagen” skrivs av Peter 

Ottsjö som är Aftonbladets spelredaktör. Bloggen omges inte av samma 

Aftonbladet-logga och huvudmeny som resten av nättidningen och till vänster syns 

istället en logga med ordet ”Blogg” i stor textstorlek med Aftonbladet-loggan i 

mindre textstorlek över. Till vänster i bloggen finns en bild på Peter Ottsjö och till 

höger om bloggen finns en faktaruta med information om Peter Ottsjö, där det 

bland annat framgår att han är Aftonbladets spelredaktör. Blogginläggen är sorterade 

efter datum med det nyaste inlägget längst upp. Genom att scrolla kan man läsa de 

tidigare inläggen. Varje inlägg har en egen rubrik, datum och klockslag. Längst ned 

kan man klicka på en länk som heter ”Nästa sida” och nå senare inlägg. Möjlighet för 

läsare att lämna kommentarer finns. 

 

Oskarshamns-Tidningen 

 

Bloggen ”Fyrkantiga ögon” skrivs av Pelle Johansson, spelrecensent på Barometern-

OT och Niklas Svensson, spelälskande teknikfreak. Bloggen omges av samma 

barometern.se-logga, Oskarshamns-Tidningen-logga och huvudmeny som resten av 

nättidningen. Höger om bloggen finns en bild på Pelle Johansson och Niklas 

Svensson. Under bilden finns en faktaruta med information om de två bloggarna, där 

det bland annat framgår att Pelle Johansson är spelrecensent på Barometern-OT. 

Blogginläggen är sorterade efter datum med det nyaste inlägget längst upp. Genom 

att scrolla kan man läsa de tidigare inläggen. Varje inlägg har en egen rubrik, datum 

och klockslag. Till höger finns rubriken ”Arkiv” där man kan kommer åt inlägg 

skrivna längre bak i tiden. Möjlighet för läsare att lämna kommentarer finns. 

 

Blekinge Läns Tidning 

 

Bloggen ”Inifrån BLT” skrivs av Kerstin Johansson som är chefredaktör och 

ansvarig utgivare för BLT.se. Bloggen omges av samma BLT.se-logga och 

huvudmeny som resten av nättidningen. Höger om bloggen finns en bild på Kerstin 
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Johansson och rubriken ”Inifrån BLT”. Under rubriken står det kort beskrivet att 

Kerstin Johansson är chefredaktör och ansvarig utgivare på BLT.se. Blogginläggen är 

sorterade efter datum med det nyaste inlägget längst upp. Genom att scrolla kan man 

läsa de tidigare inläggen. Varje inlägg har en egen rubrik, datum och klockslag. Till 

höger finns rubriken ”Arkiv” där man kan kommar åt inlägg som är skrivna längre 

bak i tiden. Möjlighet för läsare att lämna kommentarer finns. 

 

Bohusläningen 

 

Bloggen ”Sajtbloggen” skriv av Harry Gerd som är webbchef  för ttela.se och 

bohuslaningen.se. Bloggen omges av samma Bohusläningen-logga och huvudmeny 

som resten av nättidningen. Höger om bloggen finns en bild på Harru Gerd. Under 

bilden finns en faktaruta med information om Harry Gerd, där det bland annat 

framgår att han är webbchef  för bohuslaningen.se. Blogginläggen är sorterade efter 

datum med det nyaste inlägget längst upp. Genom att scrolla kan man läsa de tidigare 

inläggen. Varje inlägg har en egen rubrik, datum och klockslag. Möjlighet för läsare 

att lämna kommentarer finns. 

 

Borås Tidning 

 

Bloggen ”Eric Klefberg” skrivs av Eric Klefberg som är nöjesredaktör på Borås 

Tidning. Bloggen omges av samma bt.se-logga och huvudmeny som resten av 

nättidningen. Till höger om bloggen finns en bild på Eric Klefberg. Under bilden 

finns en faktaruta med information om Eric Klefberg, där det bland annat står att 

han är nöjesredaktör på Borås Tidning. Blogginläggen är sorterade efter datum med 

det nyaste inlägget längst upp. Genom att scrolla kan man läsa de tidigare inläggen. 

Varje inlägg har en egen rubrik, datum och klockslag. Längst ned kan man klicka på 

en länk som heter ”Nästa sida” och nå senare inlägg. Möjlighet för läsare att lämna 

kommentarer finns. 

 

Östgöta-Correspondenten 

 

Bloggen ”Tobbes blogg - Rymmer inte allt, bara det viktigaste” skrivs av Torbjörn 

Gustavsson som är reporter på Corren. Bloggen omges av samma Corren.se-logga 
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och huvudmeny som resten av nättidningen. Högst upp på bloggen finns en bild på 

Torbjörn Gustavsson tillsammans med bloggens rubrik i en header. Blogginläggen är 

sorterade efter datum med det nyaste inlägget längst upp och genom att scrolla kan 

man läsa de tidigare inläggen. Varje inlägg har en egen rubrik, datum och klockslag. 

Möjlighet för läsare att lämna kommentarer finns. 

 

Dagens Nyheter 

 

Bloggen ”Spelbloggen” skrivs av Susanne Möller som är DN:s spelkritiker. Bloggen 

omges av DN:s Kultur & Nöje-logga och samma huvudmeny som resten av 

nättidningen. Högst upp i bloggen finns en bild på Susanne Möller och rubriken 

”Spelbloggen” i en header. Under rubriken står det kort beskrivet att Susanne Möller 

är DN:s spelkritiker och att hon bloggar om pixlar, passion och allt däremellan. 

Blogginläggen är sorterade efter datum med det nyaste inlägget längst upp. Genom 

att scrolla kan man läsa de tidigare inläggen. Varje inlägg har en egen rubrik, datum 

och klockslag. Till höger finns rubriken ”Bloggarkiv” där man kan kommer åt inlägg 

som är skrivna längre bak i tiden. Möjlighet för läsare att lämna kommentarer finns. 

 

Eskilstuna-Kuriren 

 

Bloggen ”Ledarbloggen” skrivs av Alex Voronov och Susanna Birgersson, vilka båda 

är ledarskribenter på Eskilstuna-Kuriren. Bloggen omges av ekuriren.se:s Eskilstuna-

Kuriren-logga och samma huvudmeny som resten av nättidningen. Högst upp i 

bloggen finns en bild på Alex Voronov och Susanna Birgersson samt rubriken 

”Ledarbloggen” i en header. Blogginläggen är sorterade efter datum med det nyaste 

inlägget längst upp. Genom att scrolla kan man läsa de tidigare inläggen. Varje inlägg 

har en egen rubrik, datum och klockslag. I slutet av varje inlägg har journalisterna 

skrivit sina initialer som signatur. Möjlighet för läsare att lämna kommentarer finns 

inte. 

 

Svenska Dagbladet 

 

Bloggen ”Ledarredaktionens blogg” skrivs av Sanna Rayman, Per Gudmundson, 

Maria Abrahamsson, Claes Arvidsson och PJ Anders Linder, som alla är 
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ledarskribenter på Svenska Dagbladet. Bloggen omges av svd.se:s SvD-logga och 

samma huvudmeny som resten av nättidningen. Högst upp i bloggen finns en bild på 

Sanna Rayman, Per Gudmundson, Maria Abrahamsson, Claes Arvidsson och PJ 

Anders Linder samt rubriken ”Ledarredaktionens blogg” i en header. Blogginläggen 

är sorterade efter datum med det nyaste inlägget längst upp. Genom att scrolla kan 

man läsa de tidigare inläggen. Varje inlägg har en egen rubrik, datum och klockslag. I 

slutet av varje inlägg står journalisternas namn som signatur. Möjlighet för läsare att 

lämna kommentarer finns inte. Till höger om bloggen finns länkar till blogghistorik. 

 

Uppsala Nya Tidning 

 

Bloggen ”Sportbloggen” skrivs av Susanna Lans, Agnes Dunder, Carl Göransson, 

Daniel Legue, Håkan Lundh, Karin Karlsson, Mathias Rutegård och Henrik 

Söderlund, som alla arbetar på sportredaktionen på Uppsala Nya Tidning. Bloggen 

omges av unt.se:s sport-logga och samma huvudmeny som resten av nättidningen. 

Högst upp i bloggen finns en bild på sportredaktionen och rubriken ”UNT-sporten” 

i en header. Blogginläggen är sorterade efter datum med det nyaste inlägget längst 

upp. Genom att scrolla kan man läsa de tidigare inläggen. Varje inlägg har en egen 

rubrik, datum och klockslag. I slutet av de flesta inlägg står journalisternas efternamn 

som signatur. Möjlighet för läsare att lämna kommentarer finns.  

 

I majoriteten av bloggarna finns det möjlighet för läsare att lämna kommentarer, 

dock används denna funktion av läsarna endast i mindre än hälften av dessa fall. Två 

av tio bloggar erbjuder inte någon kommentarsfunktion för läsarna och dessa två 

bloggar är av typen ledare.  
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(n=10) 

 

I mindre än en tredjedel av alla blogginlägg går det att utläsa någon typ av 

uppmaning från bloggförfattaren till läsaren att delta i diskussion eller lämna 

synpunkter. I endast fem inlägg av 30 anges pratminus. Källhänvisning används i 21 

av 30 inlägg och de flesta av dessa källor befinner sig utanför den egna tidningens 

webbsida. I mindre än hälften av alla blogginlägg används det länkar och majoriteten 

av dessa länkar leder till källor för informationen som ligger på platser utanför den 

egna tidningens webbsida. De bloggar som använder sig av länkar är två ledarbloggar 

och en spelblogg. 
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(n=10) 

 

 

5.2 Dagstidningars förhållningssätt till bloggar  

 

Det första som slog mig när jag gick igenom 60 olika dagstidningars webbsidor, var 

att bloggar fanns med hos mer än hälften av webbsidorna och syntes med hjälp av 

tydliga puffar eller som rubrik i en huvudmeny.  

 

Av totalt 60 undersökta webbsidor listade på www.dagstidningar.nu hittade jag 25 

exempel på webbsidor där jag inte hittade någon blogg överhuvudtaget. Jag hittade 

24 exempel på webbsidor där jag hittade både redaktionellt anknutna bloggar och 

bloggar skrivna av privatpersoner, vilket alltså är det vanligaste förhållningssättet till 

bloggar hos de dagstidningars webbsidor jag har gått igenom. Vidare fann jag sju 

exempel på webbsidor där jag hittade bloggar skrivna av privatpersoner men ingen 

redaktionellt anknuten blogg och fyra exempel på webbsidor där jag hittade en 

redaktionellt anknuten blogg men ingen blogg skriven av en privatperson. 

 

Sett ur ett geografiskt perspektiv är det främst lokaltidningar som inte använder sig 
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av bloggformatet överhuvudtaget på sin webbsida. Lokaltidningarna är också de som 

använder sig mest av privata bloggar skrivna av personer som inte är anknutna till 

redaktionen. Storstadspressen förhåller sig mer än övriga till att ha enbart 

redaktionellt anknutna bloggar på sin webbsida. De regionala tidningarna använder 

sig till störst utsträckning av både privata och redaktionellt anknutna bloggar.  

 

(n=60) 

 

Med dagstidning menas i detta sammanhang storstadspress, regional press eller lokal 

press som pubicerar nyheter. Som Storstadspress räknas i denna 

undersökning tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska 

Dagbladet, Göteborgsposten och Aftonbladet. Gränsen för regional press och lokal 

sätts här vid en upplaga på 30 000 exemplar. Källa till information om de olika 

tidningarnas upplaga är hämtad från www.dagspress.se. 

 

 

5.3 Journalistens roll 

 

Nästintill samtliga blogginlägg är i huvudsak kommenterande och av episodisk 

karaktär. Journalistens roll är aktiv och för en explicit argumentering i majoriteten av 

alla inlägg. Vinkeln är rikstäckande i de flesta inläggen. Det finns både enskilda 
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journalister och flera journalister som står bakom bloggarna. De flesta är män. 

 

I de flesta inläggen som skrivs av enskilda män förs det en explicit argumentering, 

men de enskilda männen är samtidigt de enda som skriver inlägg där ingen utskriven 

argumentering förs överhuvudtaget. Samtliga inlägg skrivna av kvinnor innehåller 

explicit argumentering och i inläggen skrivna av kollektiv med blandade kön förs 

både implicit och explicit argumentering.  

 

 

6. Slutsatser och diskussion 

 

6.1 Nöje, sport, spel och ledare dominerar 

 

Ämnesvalen i blogginläggen rör nöje, sport, spel och ledare. Min första tanke är att 

det kan vara ett sätt för mediumet att anpassa sig efter en publik som kan tänkas ta 

emot bloggformatet med öppna armar. Nöje, sport och spel riktar sig ofta till en ung 

publik som redan är bekant med bloggfenomenet. Ledare och politiskt tyckande har 

redan många saker gemensamt med bloggformatet, så som subjektivt och explicit 

tyckande, vilket kan underlätta överföringen från artikelformat till bloggformat. 

Ledarskribenterna behöver inte förändra sitt sätt att skildra, men får möjlighet att 

nyttja bloggformatets andra attribut som kommentarsfunktion och obegränsat 

utrymme. Utrymmet förefaller användas till fullo av ledarskribenterna som bloggar, 

men kommentarsfunktionen existerar däremot inte ens i vissa fall. Detta styrker 

Domingo och Heinonens teorier om att medieföretagen gärna utnyttjar 

popularieteten hos bloggen, men undviker att släppa lös drag som kan utmana det 

traditionella sätten inom journalistiken. Att tillåta kommentarer till ledartexter i en 

blogg skulle kunna leda till bättre personlig kontakt med läsarna som då får möjlighet 

att delta i diskussionen. Dock förefaller intresset inom ledarbloggar vara att 

kontrollera bloggfenomenet snarare än att låta dess demokratiska möjligheter frodas.  

 

Nichmedier för mindre publiker växer fram och då behövs det ett format som klarar 
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detta, vilket bloggen förefaller kunna göra. David Domingo och Ari Heinonens 

första två definitioner av bloggar stämmer överens med de svenska bloggar jag har 

undersökt. ”Temabloggar” och ”ledarbloggar” är de vanligaste men däremot är 

bloggar för nyhetskommenterande mer sällsynta. Kanske underskattar 

medieföretagen de läsare som intresserar sig för analyser kring nyhetsflödet av 

specialiserade journalister och tror att denna publik inte har öppnat ögonen för 

bloggformatet ännu, utan nöjer sig med vad som levereras i artikelformaten på 

webben eller i papperstidningen.  

 

 

6.2 Bloggen som komplement 

 
Min genomgång av 60 dagstidningars webbsidor visar att det är ungefär lika vanligt 

att presentera bloggar av både privat och redaktionell karaktär som att inte ha några 

bloggar alls i utbudet. Att lokaltidningarna främst använder sig av privata bloggar och 

inte redaktionellt anknutna, som storstadstidningarna, kan vara ett tecken på att de 

inte har kommit lika långt vad gäller användandet av bloggformatet. Att 

lokaltidningarna på sikt skulle ta efter storstadstidningarna med att på ett mer 

enhetligt sätt erbjuda redaktionellt anknutna bloggar förefaller logiskt, men är min 

personliga hypotes. Skulle utvecklingen gå åt lokaltidningarnas håll, där utbudet 

präglas av både redaktionellt anknutna bloggar och privata bloggar, finns anledning 

att hävda en de-professionalisering som konsekvens. De privata bloggarna är en form 

av ny grupp som tar sig in på den journalistiska professionens område, vilket kan leda 

till risk för arbetslöshet för journalister som kan ersättas av privata nyhetsförmedlare. 

I dagsläget är det svårt att säga om de privata bloggarnas rapporterande likställs vid 

de verksamma journalisternas arbete utan någon mottagaranalys, men även om fallet 

inte skulle vara så idag kan det i framtiden ändras. När utomstående är med och 

sätter nyhetsagendan sjunker den professionella journalistens status och ensamrätten 

om vad som ska förmedlas går om intet.  

 

Om man redan idag har svårt att definiera vad som är journalistik och själva 

professionen är ifrågasatt är det nära till hands att tro på en fortsatt de-

professionalisering. Interaktiviteten som bloggformatet står för bidrar till att gränsen 

mellan producent och läsare suddas ut och journalisten får en roll som liknar en 
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deltagare i samhällsdiskussionen. Att en stor del av medieföretagen idag väljer att 

presentera privata bloggar som en del av medieutbudet tyder på en utveckling där 

journalistiken kan fungera som en diskussion och inte enbart som en föreläsande 

eller beskrivande skildring. Bloggar fanns med hos mer än hälften av webbsidorna 

och syntes med hjälp av tydliga puffar eller som rubrik i en huvudmeny. Detta sätt att 

bredda ”medieportföljen” är ett tecken på att medieföretagen anpassar sig efter en 

horisontell nätverksstruktur i och med informationsteknologins utveckling där 

mediebranchen både expanderat och glidit samman med andra brancher. Bloggen 

som en ny typ av medieform utan traditioner växer fram, vilket sannolikt påverkar 

den journalistiska yrkesidentiteten.  

 

Att ”blogg” presenteras som rubrik i huvudmenyn på många av dagens 

dagstidningars webbsidor visar att det sker ett ”normaliserande” av formatet inom 

den traditionella journalistiken. Att en mer dialogliknande webbjournalistik har 

tagit plats är ett faktum och det utmanar den traditionella journalistiken och 

därmed även den journalistiska yrkesrollen. Dock finns idag inga tydliga tecken 

på att bloggen som format har ersatt någon specifik del i det traditionella 

journalistiska utbudet. Bloggformatet är ”normaliserat” men förefaller 

komplettera den traditionella journalistiken, vilket troligtvis kan förändra många 

av dagens journalistiska förutsättningar, men inte på ett sätt som nödvändigtvis 

kommer att ta död på den traditionella journalistiken. 

 

Min innehållsanalys visar att majoriteten av bloggarna som är undersökta har 

kommentarsfunktion, men denna funktion används endast i mindre än hälften av 

dessa fall av läsarna. Med bloggarna kommer också de horisontella 

informationsflödena med debatt och länkar, till skillnad från de gamla enkelriktade 

informationsflödena som traditionella medier står för. Teknikoptimistiskt sett innebär 

bloggformatet många demokratiska möjligheter, men det hänger på att deltagarna tar 

vara på och använder dessa möjligheter. Tekniken kan vara verktyget och detta 

verktygs demokratiska potential hänger inte bara på att det används, utan också hur. 

Att bloggar med kommentarsfunktion kan bidra med en nätverk- och 

komunikationsstruktur som främjar demokratin spelar alltså ingen roll, så länge 

läsarna inte använder denna funktion i närheten av dess fulla potential.  
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Av de bloggar som inte hade någon kommentarsfunktion var de flesta ledarbloggar, 

vilket tyder på en konservativ inställning hos medieföretagen eller en obestämdhet 

kring vad man vill använda bloggformatet till. Att det dessutom är just ledarbloggar 

som inte tillåter kommentarer anser jag är ganska naturligt, då det i stort sett är 

samma typ av ledartext som skulle kunna publiceras i en papperstidning eller i 

artikelformat på webben. Tyckande passar bra i bloggformatet, vilket jag kan tänka 

mig gör att en ledarblogg kan ses som en möjlighet för ledarredaktionen på en 

tidning att få mer utrymme för sina åsikter. Genom att tillåta kommentarer från 

läsare hade dessa bloggar säkerligen kunnat ha en del intressanta och givande 

dialoger, men uppenbarligen är det inte ett horisontellt informationsflöde som 

önskas i dessa fall utan snarare ett traditionellt enkelriktat.  

 

Bloggen är en symbol för en pågående förändring mellan medborgare, media och 

journalister. En förändring som ifrågasätter och utmanar de konventionella 

antagandena kring traditionella roller och normer inom institutionell journalistik. 

Med det i åtanke är det måhända ett ganska naturligt förhållningssätt hos 

medieföretag att inte vilja låta bloggens fulla potential blomma ut och utmana vad de 

själva står för. Utmaningen behöver inte innebära en undergång för journalistiken, 

men en förändring. Personligen kan jag inte låta bli att påverkas av teknikoptimismen 

och hoppas på en utveckling där traditionell journalistik tar vara på de möjligheter 

som teknik och horisontella kommunikationsflöden kan erbjuda.  

 

Bloggformatet uppmuntrar journalisten att länka till sitt råmaterial vilket är ett steg i 

riktning mot större öppenhet och smidig källhänvisning. Om medieföretagen skulle 

våga satsa på bloggformatet fullt ut, även vad gäller de politiska bloggarna, skulle den 

journalistiska trovärdigheten kunna öka. Bloggformatet utmanar journalistikens 

traditionella normer och bruk, men utmaningen i sig kan leda till en förfining och 

utveckling av dessa normer och bruk, om medborgare, journalister och medieföretag 

tar vara på utmaningen.  

 

Min undersökning ger en fingervisning om att användandet av länkar och uppmaning 

till deltagande inte återfinns i svenska redaktionella bloggar till den grad som det 

skulle kunna. Endast i ett fåtal blogginlägg hos bloggar av typen ledare och spel 

används länkar. Ur ett medieföretags perspektiv hade exempelvis länkar kunnat 
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användas på ett mer reklammässigt sätt genom att satsa på länkar och låta fler länkar 

leda till liknande eller fördjupande artiklar på den egna webbsidan. Det förvånar mig 

att så inte var fallet hos de bloggar jag undersökte. Källor anges däremot i de flesta 

bloggar och dessa hänvisar oftast till platser utanför tidningens webbsida. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att potentialen hos bloggformatet med sin 

horisontella kommunikationsstruktur inte utnyttjas till fullo i dagsläget vad gäller de 

bloggar jag har analyserat. 

 

 

6.3 Bloggen ifrågasätter den journalistiska yrkesrollen 

 

Bloggen som fenomen ifrågasätter journalistiken som profession, då förmågan att 

avgöra vad publiken behöver är en stor del av det journalistiska yrket. Nu har 

bloggens läsare möjlighet att ”inkräkta” på den uppgiften genom att delta i 

nyhetsvärderingen med synpunkter, åsikter eller information via 

kommentarsfunktionen. Möjlighet att bjuda in läsarna till diskussion och synpunkter 

kring vad som överhuvudtaget är en nyhet eller ej finns med hjälp av bloggarna, men 

i och med att kommentarsfunktionen inte används till fullo så förefaller detta inte ske 

i dagsläget. Journalisternas informella förtur vid avgörande av vilken information 

som ska förmedlas via bloggarna berörs inte till någon större utsträckning av läsarna 

än så länge.  

 

När bloggar har blivit ett mer självklart format på medieföretagens nyhetswebbsidor 

kanske potentialen hos bloggens olika funktioner används mer till fullo än idag. 

Journalisternas normaliserande av bloggen kan dock leda till en utvecklingen åt ett 

annat håll där den institutionella journalistikens normer fortfarande är dominerande 

och bloggens egentliga funktioner aldrig kommer att användas till fullo, då de strider 

mot de traditionella normerna. Enligt min undersökning är journalistens roll aktiv 

och hon för i de flesta fall en explicit argumentering, vilket stämmer överens med vad 

som är typiskt för bloggen som format. De bloggförfattare som är enskilda män är 

samtidigt de enda som skriver inlägg där ingen utskriven argumentering förs 

överhuvudtaget. Detta skulle kunna ses som ett tecken på hur bloggformatet har 

”normaliserats” till att bära drag som är mer typiska för traditionell journalistik.  



39 

 

Bloggar uppmanar självständiga röster, vilket kan ses som ett hot för den typ av 

journalistisk organisation som vill använda sitt kunskapsmonopol, objektiva 

rapporterande och oigenomskinlighet till att dämpa dessa röster och maskera sin 

dolda agenda. Ur det perspektivet kan det anses vara dags för journalistyrket att 

släppa in åskådare till nyhetsfabriken och dela på ansvaret. Ett sätt att göra detta på är 

att, som både journalist och läsare, använda länkar och kommentarsfunktion mer än 

vad som görs idag. 

 

Bloggläsare kan utmana och bidra till den journalistiska gatekepper-rollen och det 

kan uppstå konflikter för en traditionellt objektiv journalist som skriver i ett format 

med explicit tyckande som ett av huvuddragen. Interaktiviteten gör att 

journalistrollen blir till en deltagare i samhällsdiskussionen, istället för den som 

bestämmer samhällsdiskussionen. Medielandskapet fragmenteras alltmer och 

interaktiviteten bidrar till att skillnaderna mellan journalist och läsare suddas ut. Med 

bloggens format kan läsarna närma sig den journalistiska professionens område och 

påverka yrkets status och autonomi. Vad journalisterna kan försöka hänga kvar vid 

om yrkesrollen hotas är argumenten att förmågan att publicera inte gör publicisten 

till journalist och att journalistrollen innefattar professionella normer som 

hängivenhet och rationella metoder att förvissa sig om sanningen med.  

 

Sammanfattningsvis kan jag fastslå att bloggen med sin kommunikationsstruktur och 

tekniska möjligheter är en del i journalistyrkets utveckling, som kan komma att gå via 

en de-professionalisering till en ny typ av yrkesidentitet. Denna typ av nya yrkesroll 

kommer att utvecklas och anpassas till strukturerna i nya medieföretag och till 

medieformer utan nuvarande journalistiska traditioner. När denna utveckling 

kommer att ske hänger på när och hur medborgare, journalister och medieföretag 

väljer att använda de tekniska verktyg som idag finns. Den dag bloggformatet 

används till sin fulla potential är början på den utvecklingen.  

 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

En närmare undersökning av sambandet mellan medborgarbloggar och redaktionellt 
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anknutna bloggar skulle kunna tydliggöra bloggformatets förhållande till den 

traditionella journalistiken. Utvecklingen för respektive typ av blogg och dess 

påverkan på journalistiken som produceras i medieföretagen kan undersökas 

närmare, exempelvis genom studier av hur verksamma journalister använder sig av 

och ställer sig till medborgarbloggar i sitt nyhetsvärderande.  

 

För att ta reda på mer om hur den journalistiska yrkesrollen påverkas skulle det vara 

intressant med kvalitativa intervjuer av redaktionellt anknutna journalister som 

bloggar. Vidare skulle en mottagaranalys av läsare till redaktionellt anknutna bloggar 

vara av värde, med fokus på hur läsarna väljer att nyttja formatets attribut och 

funktioner.  
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