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Begreppsförklaring 
”Blogg (en förkortning eller förenkling av webblogg; av engelskans blog (kortform av weblog 

web + logg) är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg på en webbsida där 

inläggen är ordnade så att de senaste inläggen alltid är högst upp. Bloggen kännetecknas av att 

texten publiceras i samma ögonblick som skribenten sparar den.”1 

 

”Bloggosfären är det virtuella samhälle av bloggar som på Internet vuxit fram under 2000-

talets första år. När antalet bloggar markant ökat under senare delen av 2005 kan man snarare 

dela in bloggosfären i flera fristående bloggosfärer då de inriktar sig på olika målgrupper och 

behandlar olika intresseområden och ämnen.”2  I denna studie rör vi oss inom en fristående 

bloggosfär som behandlar politik och media. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Wikipedia, 17-10-06 http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg 
2 Wikipedia, 17-10-06 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bloggosf%C3%A4ren 
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Inledning 
Under samma vecka som vi började utforma vår studie och intresserade oss för bloggar, 

skedde en intressant händelse inom den svenska bloggvärlden. Bloggaren Magnus Ljungkvist 

avslöjade den då nytillträdde handelsministern Maria Borelius avancerade skatteplanering för 

hennes sommarvilla och detta bidrog i längden till Borelius avgång. (Borelius var dock redan 

hårt kritiserad av media på andra punkter.) Då vi i början startade projektet var det med ett 

intresse för medborgarens chans att påverka debatten i samhället, och vi såg då bloggen som 

ett ypperligt verktyg för att bedriva bland annat så kallad medborgarjournalistik. Magnus 

Ljungkvists avslöjanden om Boreliusaffären fick stor genomslagskraft inom bloggvärlden och 

detta blev vår ingång i debatten om bloggarnas värde på den mediala arenan. 

 

Bakgrund 
Att det var bloggaren Magnus Ljungkvist som var först med nyheten om Maria Borelius 

skatteplanering var inget som togs upp av alla medier, och av journalister från Expressen har 

hävdats att tidningen egentligen var först med informationen. Därmed har en debatt uppstått 

mellan framförallt Expressen och några bloggare, med Ljungkvist i spetsen. I bloggosfären 

ser man Ljungkvists avslöjande som ett genombrott för bloggen som forum för vem som helst 

att bedriva journalistik, men detta har bland annat Expressen kritiserat. Uppsatsen tar sitt 

avstamp i Boreliusaffären och vi vill analysera hur dessa bloggskribenter gör för att legitimera 

sitt skrivande gentemot etablerad media. 

 

Uppsatsens huvudperson är bloggaren Magnus Ljungkvist och för att läsaren av denna 

uppsats, precis som en läsare av en blogg, ska få en presentation av Ljungkvist, citerar vi hans 

egna presentation av sig själv och sin blogg: 

 
Lösryckta tankar och idéer, utkast och uppslag skrivna av Magnus Ljungkvist, en man som 

trevande är på väg in i medelåldern. 

Utgångspunkterna för denna blogg är mina åsikter och mina hobbies. Jag representerar inget 

särintresse utöver mig själv. Jag är socialist, dykare, villaägare, epikuré, högavlönad, gift, 

öldrickare, seglare, levnadsglad, tjock, trubadur, ordensmedlem, prylbög och sällskapssjuk. Det 

ovanstående utan någon inbördes rangordning. 
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Åsikterna på denna sida är författarens egna och inte knutna till någon organisation eller företag. 

Kommentarer är välkomna men kommer att tas bort om de uppenbart bryter mot svensk lag eller 

netiquette. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i enlighet med SFS 1998:204.3 
 

Magnus Ljungkvists presentation väcker många tankar hos oss, då han målar upp bilden av 

sig själv som ägare av både hög- och lågkulturella värden. Han säger sig vara socialist och 

seglare, ordensmedlem och trubadur, något som gör det svårt att placera in Ljungkvist i något 

speciellt fack. Samtidigt som han beskriver sig själv som en mångfasetterad individ så gör han 

sin bloggs förutsättningar tydliga när han refererar till personuppgiftslagen (SFS 1998:204)4. 

Det är av vår mening att Ljungkvist på detta sätt vill göra någonting mer av sin blogg, än att 

ha den som den klassiska Internetdagboken, som bloggen ofta associeras till idag.  

 

Vi har funnit det intressant att undersöka hur denna vinkling av bloggen som ett massmediellt 

verktyg ter sig och hur Ljungkvist med sin vaga placering av sig själv använder detta i sina 

texter. Vi ser en ambition att förändra definitionen av vad en blogg är, och kan användas till. 

Vi fann i vår läsning av materialet, att Ljungkvist försökte utnyttja det facto att definitionen 

av bloggen ännu inte befästs och vi har tyckt oss se en positionering av bloggen som ett 

massmedium för gemene man.  

                                                 
3 Magnus Tankar, 01-12-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/vad-hittar-du-har/ 
4 Rixlex, 03-12-06 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_E
RR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1998%3A204&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW 
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man inom bloggosfären legitimerar sig som en 

viktig medial kanal i relation till redan etablerade medier. Vi söker genom en diskursanalytisk 

metod finna bloggarens tillvägagångssätt att i sina texter legitimera sitt eller arenans 

skrivande, som att bedriva seriös journalistik. Detta gör vi med utgångspunkt från Magnus 

Ljungkvists blogg ”Magnus tankar” och de diskurser som förts, i och kring hans blogg, från 

hans avslöjande av Borelius och en månad framåt då bloggens funktion som medialt verktyg 

diskuterats. 

 

Frågeställningar 
Hur formulerar sig bloggarna retoriskt inom den offentliga mediala diskursen? 

Vilka anspråk görs i bloggen och hur syns detta? 

 

Metod och avgränsning 
Som urval kommer vi att leta efter bloggar som gör anspråk på att de själva, och/eller andra 

bloggare fyller en viktig funktion som medial kanal inom den stora mediearenan. Vi väljer att 

fokusera på Boreliusaffären som ett case där vi tror att vi kommer att finna nog med material 

till denna studie. 

 

Själva insamlandet av materialet kommer att ske med snöbollsmetoden, eftersom 

bloggsamhället har en struktur som vi menar stödjer vår metods arbetssätt. Vi kommer att läsa 

bloggarna som ”vanligt”, det vill säga, låta oss svepas med i länkande fram och tillbaka 

mellan texter som har med vårt case att göra. Vi försöker på detta sätt avsiktligt gå in i rollen 

som de läsare han försöker nå, och läser först texterna som vilken läsare som helst. Därefter 

samlar vi materialet för att analysera det med hjälp av teori. Därmed har vi mött texterna på 

det sätt som författaren förväntar sig att vi ska göra, och det gör det också möjligt för oss i vår 

roll som forskare, att med oss själva föra diskussionen om vad som förmedlas, kontra hur det 

förmedlas. 
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På detta sätt får vi först en grundlig insyn i diskussionen, vilket ger oss bra förutsättningar för 

att kunna finna det bäst anpassade materialet till denna studie, och på ett enkelt sätt kunna 

avgränsa oss till det bästa materialet, som allt visat sig kretsa kring Magnus Ljungkvists blogg 

Magnus Tankar. Eftersom bloggen är tämligen odefinierad  och ingen tidigare forskning kan 

ge oss en fingervisning om det bästa sättet att analysera materialet, får vi själva  bestämma 

förutsättningarna för vår materialinsamling och analys. 

 

Vi börjar vår sökning från den dag inlägget om Borelius skatteplanering publicerades (09-10-

06) och följer debatten fram till idag (01-11-06). Därifrån gör vi ett urval av texter som bäst 

fångar diskursen om legitimering av bloggen som en viktig medial kanal. Materialet har vi 

valt att presentera som en tidslinje där vi följer debatten dag för dag, och presenterar hur 

bloggskribenterna gör för att positionera sig som en viktig medial kanal på den mediala 

arenan.  

 

I vår analys av materialet arbetar vi metodmässigt med utgångspunkt från Winther Jørgensens 

och Phillips diskursanalytiska metod där vi glider in på en teoretisk textanalys med hjälp av 

Fairclogh och Potter. 
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Teori 

Teoretisk ingång 

-kritisk diskursanalys  
 

Som teoretisk utgångspunkt för studien har vi valt att använda oss av den kritiska 

diskursanalysen, som den beskrivs i Winther Jørgensens och Phillips Diskursanalys som teori 

och metod:  

 

”Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt 

problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social 

och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang.”5 

 

Den sociala och kulturella utvecklingen blir i vårat fall förskjutningen av 

medborgarjournalistiken till bloggen som medialt verktyg och det sociala sammanhangen i 

den inre bloggkretsen och den yttre mediala arenan som bloggarna försöker skriva in sig i. 

 

Kritisk diskursanalys beskrivs av Winther Jørgensens och Phillips som ”ett kritiskt 

angreppssätt som är politiskt engagerat i social förändring.”6 Beskrivningen är ingalunda 

objektivistiskt samhällsvetenskaplig, utan snarare motsatsen.  Winther Jørgensens och Phillips 

menar att tanken med kritisk diskursanalys är att avslöja hur diskursen upprätthåller en 

ojämlik maktbalans mellan olika aktörer. I vår kritiska diskursanalys utgår vi ifrån att det i 

diskursen ligger invävda maktrelationer, som man försöker blottlägga genom att göra en 

textanalys. När vi analyserar bloggarna kan vi se vilka maktrelationer som finns i diskursen. 

 

Som teoretisk ledstjärna har vi valt en av grundarna till kritisk diskursanalys, Norman 

Fairclough. En av de viktigaste poängerna i Faircloughs diskursteori, menar vi är, att 

diskursen är både konstituerad och konstituerande.7   

 

                                                 
5 Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Student litteratur Lund, 
2000 sid. 66 
6 Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise sid. 70 
7 Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise sid. 71 
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Detta innebär att diskursen dels formas av sociala praktiker och strukturer, dels reproducerar 

den dessa och dels förändrar den budskapet i diskursen. Fairclough menar att diskursen är en 

viktig form av social praktik. Bloggarnas texter formas av författarnas vardag, intressen och 

politiska tillhörigheter, samt de praktiker som vuxit fram kring hur man skriver på bloggen. 

Här i finner vi ett problem för både oss som forskare och också för de journalister som 

angriper Ljungkvist då bloggen inte konstituerats lika länge som tidningarna. Författarna 

reproducerar också många tanketraditioner i sina texter, i vårat fall, framförallt ideologiska 

budskap eftersom de bloggar vi följer har tydliga politiska agendor. Det blir också särskilt 

intressant att titta på hur diskursen ändras i vårt fall eftersom bloggarna är ett relativt nytt 

fenomen, och det är därför mer öppet för olika positioneringar för forumet. 

 

 

Analytiska verktyg 

-stake innoculation 
 

Jonathan Potters begrepp ”stake innoculation” är en benämning på hur man med små retoriska 

knep, medvetna eller omedvetna, försöker ”vaccinera” sig för motargument, genom att man i 

sin text försöker förebygga eventuella motargument.8 Detta gör man genom att man själv 

ställer de frågor som man tror att ens motståndare eller kritiker kan tänkas komma med, och 

därigenom får man själv chans att svara på frågorna i egen takt, och man visar också att, man 

även själv har reflekterat över dessa frågor. 

 

Viktigt att påpeka är också att man tänker sig att personen har något att vinna i kontexten, 

vare sig det är tydligt eller otydligt, om det gäller popularitet eller prestige, så måste det finnas 

en vinst/förlust situation med i bilden. Det är denna vinst/förlust situation som gör att 

subjektet driver sin ”stake” för att vinna i t.ex. en debatt. Ibland, eller till och med ofta kan det 

vara otydligt vad som står på spel, vad det är som driver subjektet till sina ”vaccinationer”, 

men istället kan dessa skvallra om att de finns.9 

 

Det handlar i huvudsak om att förebygga underminering av ens egna text. I ett exempel 

hämtat från Potters bok ”Representing reality” berättar en psykiatriker om kopplingarna 
                                                 
8 Potter, Jonathan Representing reality 1996 Sage, sid. 125 
9 Potter, sid. 124 
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mellan galenskap och kreativitet hos stora artister. Denna koppling kan verka som en klyscha 

eller stereotypiserad bild av kreativiteten, geniet och galningen är inga nya karaktärer inom 

diskurser kring det kreativa geniet. För att undvika att få för mycket kritik om att hans studie 

skulle baseras på en stereotyp bild av de kreativa skaparna i samhället, skriver psykiatrikern 

att han först var skeptisk till kopplingen mellan dessa två, men att han efter sin studie 

övertygats. På detta sätt försöker psykiatrikern förebygga eventuell kritik om att påståendet 

skulle vara klyschigt. Eftersom han själv berättar att även han varit skeptisk emot teorin, så 

vinner han lättare över kritiker som själva skulle riktat just denna form av kritik.10  

 

Det är också viktigt att påpeka att dessa förebyggande argumentationer är sådant som vi 

använder oss av varje dag, både medvetet och omedvetet. Om man har gjort bort sig, eller 

missat något, kan man ibland vilja återfå något av sin prestige, och kan då lätt hamna i en 

liknande argumentation som psykiatrikern i exemplet. 

  

-identifiering av kontexten 
 

I ”News from the Interview Society”, skriver Martin Eide om journalisternas framväxande 

auktoritet i den nya mediesfären. Tidningarna har inga problem med att utvärdera politiker 

och deras sätt att uttrycka sig. Möjligheten att kommentera politiska bilder, beteenden och 

retoriska modeller, samt möjligheten att placera politikerna i en viss kontext, ger journalisten 

överhanden och ett verktyg att demonstrera sin auktoritet.11 

 

Eide menar att Journalisterna gör en diskursanalys av politikernas stil och språk, och att man 

även sätter dem i specifik kontext, denna relation blir intressant för vår studie då journalisten 

tvingas angripa Ljungkvist, vars kontext och stil kan vara svår att identifiera. 

 

I vårt fall, där vi sätter bloggskribenten mot journalisten, istället för Eides journalisten mot 

politikern, blir det för Ljungkvist lättare att peka ut journalisten och dess kontext än det blir 

för journalisten att positionera Ljungkvist. Eftersom Ljungkvist redan i inledningen till sin 

blogg gjort det omöjligt att sätta in honom i ett tydligt fack, får journalisten problem med sin 

kritik av Ljungkvist, på grund av dennes flytande identitet. 

                                                 
10 Potter, Jonathan sid. 125f 
11 Ekström, Kroon, Nylund, News from the interview Society. 2006 Nordicom, s. 90f 
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Analys 
 

Inledande analys 
Inledningsvis kommer vi att presentera en resumé och inledande analys av debatten på 

framförallt Magnus Ljungkvists blogg, men också relaterade bloggar. Vi presenterar här 

debatten i ett kronologiskt schema där vi försöker följa Ljungkvists olika positioner som han 

tar i debatten. För att kunna analysera Ljungkvists metoder som han använder för sina 

positioneringar, tar vi här ett första steg in i analysen för att visa hur han går tillväga. 

 

Magnus medborgaren? 
 

Magnus Tankar (MT) 9/10 2006 

Den nionde oktober 2006 publicerar Magnus Ljungkvist blogginlägget ”Borelius avslöjar: 

Pigreform bara för högavlönade” på sin blogg ”Magnus Tankar”. Inlägget skriver Ljungkvist 

som en uppföljning av att nytillträdda ministrar i regeringen avslöjats om att haft svart 

hemhjälp, vilket en av dem, Maria Borelius, förklarat med att hon inte haft råd att betala vitt 

under 90-talet. Ljungkvist skriver att: 

 
”Jag har därför hos skatteverket begärt ut uppgifter om Borelius taxerade förvärvsinkomst under 

90-talet för att alla ska kunna bilda sig en uppfattning om hennes syn på vid vilken inkomst man 

inte har råd att betala skatt för de tjänster man köper.”12 

 

I blogginlägget redovisar sedan Ljungkvist att Borelius hushåll, under den aktuella perioden, 

haft en inkomst på 131 239 kronor, varpå han ifrågasätter vad den nya regeringen då menar 

när de säger att de vill göra det möjligt för vanligt folk att betala vitt. 

 
Hur det ovanliga folket, det med normala eller låga inkomster, ska bete sig vet vi inte riktigt, man 

kan anta att de bekymmerslöst kan betala sin eventuella hemhjälp svart så länge de inte siktar på 

att bli statsråd. Hur ska man annars tolka det faktum att Reinfeldt ger absolution med argumentet 

                                                 
12 Magnus Tankar, 20-11-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/09/borelius-avslojar-pigreform-bara-for-
hogavlonade/ 
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att Stegö Chiló och Borelius inte planerat att bli statsråd? […] Alltså, fritt fram för småbrott om 

man inte vill bli statsråd […] ?13 

 

Reflektion 

I sin text finner vi en tydlig positionering hos Ljungkvist som representant för folket, 

både genom sitt sätt att redovisa sin metod och igenom sin inskrivning som vi med 

läsaren. Ljungkvists redovisande beskrivning av hur han kommit fram till uppgifterna 

står i motsatts till det traditionella journalistiska skrivandet, där det är vanligt att 

journalisten snarare skriver ut sig ur kontexten och bara redovisar de fakta han eller hon 

införskaffat. Journalisten bör givetvis redovisa källan när de presenterar Borelius 

inkomster, men behöver inte redovisa tillvägagångssättet. Vårt intryck av Ljungkvists 

text, är att hans sätt att skriva är en avsiktlig distansering från journalisternas språk. Det 

blir också ett sätt att fylla i eventuella frågor om förtroende som läsaren kan ha inför 

texten. 

 

När Ljungkvist skriver ihop sig med läsarna som ett vi, tar han ytterligare ett steg från 

journalisterna och försöker positionera sig tillsammans med läsaren, på läsarens sida. 

Detta förstärker intrycket av att han är en medborgare i mängden.  

 

Magnus journalisten? 
 

MT 10/10 2006 

Den tionde oktober skriver Ljungkvist inlägget ”Expressen snodde mitt scoop” där han 

kritiserar Expressen för att ha använt de uppgifter om Borelius inkomster som han publicerade 

dagen innan, utan att hänvisa till hans blogg som källa.  

 
Nu får istället Expressen kredd från DN, SvD, TextTV, Ekot med flera. Är tanken att bloggosfären 

ska vara medias mjölkko utan att få något tillbaka? Jag tycker inte det.14 

 

Reflektion 

Redan dagen efter MTs avslöjanden sker en förändring i Ljungkvists positionering. Efter att 

tydligt ha distanserat sig från den journalistiska stilen sker plötsligt en liten vändning, redan i 
                                                 
13 ibid 
14 Magnus Tankar, 20-11-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/10/expressen-snodde-mitt-scoop/ 
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rubriken står ordet scoop, som för våra tankar till journalistikens språk. Ljungkvist ser också 

att en orätt gjorts honom och hävdar att media (Expressen) använder bloggen som en mjölkko. 

Här inleds en konflikt mellan två parter, bloggen och etablerad media, i huvudsak förd av 

Ljungkvist och expressen. 

 

Bloggkommentar 

Samma dag som Ljungkvist  publicerade ovanstående inlägg skrivs 12 kommentarer till 

inlägget i hans blogg. Ett av dem är författat av Calle Fridén, som har engagerat sig i debatten 

och skrivit ett mail till den reporter på Expressen som skrivit artiklarna om Borelius. Svaret 

han fick lyder:  

 
“Hej, tack för ditt mejl. 

Jag har inte en aning om vad du talar om för blogg. I söndags publicerade Expressen en artikel där vår 

reporter Kassem Hamadé hade intervjuat Maria Borelius om hur det kom sig att hon betalade svarta 

löner till sina barnflickor trots att hennes man var högavlönad direktör. Eftersom skatteverket var stängt 

lördag-söndag kunde vi inte förrän måndag morgon begära ut inkomstuppgifterna på familjen. Det 

gjordes av vår researchavdelning, som dessutom plockade ut all tillgänglig dokumentation på famijens 

bolag och fastigheter. Dokumenten med de offentliga delarna av inkomstdeklarationerna faxades till 

Expressen från RSV:s dokumentenhet 11.50 enligt loggen. 

Därefter började jag sammanställa uppgifterna och försökte få en ny kommentar av Borelius inför 

publiceringen i tisdagens tidning. 

Jag är mest förvånad över att ingen annan redaktion gick vidare på uppgifterna i vår artikel i söndags, 

där det sas rent ut att familjen Borelius ju måste ha haft stora inkomster under de aktuella åren. 

Vänliga hälsningar 

Christian Holmén 

reporter på Expressen”15 

 

Reflektion 

Calle Fridéns inlägg med Christian Holméns mejl blir väldigt intressant för oss att följa i 

debatten. Först blir vi förvånade över hans uttömmande mejl, man kan fråga sig varför en 

journalist på expressen lägger ner så mycket möda på ett inlägg i en blogg. Det grundliga 

svaret får oss att reflektera över Holméns syn på bloggen. Om det vore så att allt som skrevs 

på bloggarna vore obetydligt, skulle Holmén nog inte lägga ner så mycket tid vid att 

                                                 
15 Magnus Tankar, 20-11-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/10/expressen-snodde-mitt-scoop/ 
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kommentera Ljungkvists blogg. Detta ger oss en fingervisning om att man på Expressen, eller 

i alla fall Holmén själv tillskriver bloggen ett visst värde.  

 

Aftonbladet 11/10 2006 

Lena Mellin skriver i Aftonbladet ”Du är rökt, Borelius”, där hon kommenterar den 

nytillträdde ministerns misstag. Hon avslutar sin krönika med orden: 

 
Familjen Borelius inkomster avslöjades för övrigt av s-bloggaren Magnus Ljungkvist, 

pressekreterare i Stockholms läns landsting och tidigare medarbetare till demokratiminister Britta 

Lejon. Bloggen håller på att bli politikens skarpaste verktyg. Den har redan skördat offer.16 

 

Reflektion 

Här ser vi att Aftonbladets Mellin bekräftar Ljungkvists blogg, och tillskriver den rollen som 

politikens skarpaste verktyg, ett intressant steg i debatten som vi tror kan påverka 

efterföljande inlägg som Ljungkvist själv skriver. 

 

Magnus hybriden? 
 

MT 12/10 2006 

Den tolfte oktober skriver Ljungkvist inlägget ”Borelius, Falsterbo och Kanalöarna” där han 

citerar en egengjord intervju med Borelius pressekreterare, och det klargörs att ministern äger 

en fastighet som inte finns upptagen i vare sig hennes, eller hennes mans deklarationer.  

 
”Enligt uppgifter till Magnus tankar så ägs fastigheten i Falsterbo av ett bolag registrerat på 

Kanalöarna.[…] Det finns inte nödvändigtvis något brottsligt i att äga ett hus genom ett bolag på 

Kanalöarna. Men man kan fråga sig vad som är den tänkta nyttan med det? Det hör ju ändå inte till 

vanligheterna att medelsvensson köper hus genom bolag på Kanalöarna, det är nog betydligt 

vanligare hos en överklass som gärna ägnar sig åt skatteplanering.”17  

 

Ljungkvist poängterar även i inlägget att när pressekreteraren Markus Sjökvist får klart för sig 

att det är från en blogg Ljungkvist ringer blir han mer avvaktande i sina svar och säger att han 

måste prioritera den rikstäckande pressen först. Dagen efter publiceringen av detta inlägg gör 

                                                 
16 Aftonbladet, 15-11-06 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,905229,00.html 
17 Magnus Tankar, 20-11-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/12/borelius-falsterbo-och-kanaloarna/ 
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Ljungkvist en uppdatering där han skriver att Expressen och Aftonbladet hakat på och skrivit 

om ministerns sommarhusaffärer. 

 

Reflektion 

I Ljungkvists inlägg 12/10 blandar han flera olika stilar, hans text har nu börjat likna en 

tidningsartikel ännu mera, efter att han börjar låta bloggen stå för texten snarare än han själv, 

det är Magnus Tankar istället för Magnus Ljungkvist som gör intervjun. Vidare fortsätter han 

att redovisa sin process, som i sig, vi ser som ett avståndstagande från journalistiken, 

samtidigt som man kan se journalistiska tendenser i språket så som ”hakat på”. 

 

Magnus medborgarjournalisten? 
 

MT 14/10 2006 

”Citizen journalism fungerar”, skriver Ljungkvist på sin blogg den fjortonde oktober.  

 
Då, för några veckor sedan, kunde jag inte föreställa mig att jag skulle klå de stora kvälltidningsdrakarna på två 

jättenyheter. Det har ju varit omvälvande att inse att bloggen har den potentialen. […] Kårandan hos 

journalisterna är nog den främsta förklaringen till att jag fått så oerhört lite erkännande från de etablerade 

medierna för att jag varit först både med Borelius inkomster och hennes sommarhus i Falsterbo. Bloggen är inte 

riktigt erkänd som ett pålitligt massmedium och det kostar så oerhört lite att inte “kredda”. […] Här är ju 

bloggosfären helt otroligt generös. Dels ger bloggare nästan undantagslöst kredd åt de etablerade medierna, men 

här har jag fått ett fantastiskt erkännande av politiska motståndare och gamla och nya vänner. […] Men “citizen 

journalism” eller medborgarjournalistik fungerar. Det tror jag att jag vågar konstatera idag. Bloggosfären kan 

erbjuda både snabbheten och fördjupningen. Dessutom har vi det väl förspänt i Sverige med den fantastiska 

offentlighetsprincipen som gör att det snabbt går att hitta viktig information hos våra myndigheter även utan 

presskort. Och om jag var tveksam tidigare så tror jag att bloggen, eller vad det här kommer kallas om tio år, 

kommer vara ett etablerat medium i framtiden.18 

 

Reflektion 

Här läser vi om Ljungkvists triumf, att medborgarjournalistiken har fungerat. Men, på vilket 

sätt har den då fungerat? MT har på sätt och vis besegrat tidningarna i denna fråga, detta på 

tidningarnas egna spelplan. Vi ställer oss frågande till detta, då Ljungkvist själv sagt att han 

                                                 
18 Magnus Tankar, 20-10-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/14/citizen-journalism-fungerar/ 
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tycker bloggarna, och medborgarjournalistikens främsta uppgift är att granska medierna – inte 

fungera som ett av medierna. Har då medborgarjournalistiken verkligen lyckats?  

 

Medborgarjournalistik, som är översatt från engelskans ”Citizen journalism”, kallas även 

”participatory journalism”, alltså deltagande journalistik. Enligt rapporten We Media: How 

Audiences are Shaping the Future of News and Information, skriven av Shayne Bowman och 

Chris Willis, handlar denna form av journalistik om när medborgare spelar en aktiv roll i 

processen av insamling, rapportering, analysering och spridning av nyheter och information.  

 

Ljungkvist står visserligen för en spridning av materialet, men i jämförelse med Expressens 

upplaga blir Ljungkvists blogg väldigt marginell. Men skulle det visa sig att Expressen fått sin 

inspiration hos Ljungkvist blir hans blogg avsevärt mer intressant. Faktum kvarstår dock att 

Expressen stått för spridningen av nyheten till den breda massan.  

 

Magnus återigen medborgare? 
 

MT 14/10 2006 

”Maria Borelius avgår” är rubriken på ett mycket kort inlägg från Ljungkvist den fjortonde 

oktober. 

 
”Fredrik Reinfeldt meddelade nyss i Ekots lördagsintervju att Maria Borelius avgår. Jag hinner 

inte följa upp detta eftersom jag ska på bröllop, vilket är trevligare.”19 

 

Reflektion 

Här kan vi se hur friheten att kunna vara representant för enbart sig själv tar uttryck. 

Ljungkvist har ingen att stå till svars för, och kan då välja att gå på bröllop istället för att 

jobba. Här ser vi hur Ljungkvists medborgarposition stärks. Ett bröllop är trevligare än det 

”journalistiska jobbet”, vilket tar ner honom till läsarens nivå och hans personliga intressen 

kan sättas före plikten. 

 

                                                 
19 Magnus Tankar, 20-11-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/14/maria-borelius-avgar/ 
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MT 1710 2006 

Den 17:e oktober skriver Ljungkvist ”Fifteen minutes of fame”, där han inleder med att skriva 

att han är smickrad över den uppmärksamhet de två Boreliusinläggen fått, men att det också 

känns lite överdrivet. Han har fått en mängd frågor via mail och gör därför en miniintervju 

med sig själv för att svara på frågorna.20 

 

I svaren poängterar han bland annat att han inte fällt en minister, utan visat att bloggosfären 

kan vara med och granska makten och att han endast gör detta på fritiden för att han vill hitta 

annorlunda vinklar på nyheter. Han säger att han är noggrann med att det han publicerar är 

sant och riktigt, och att det är viktigt att läsaren vet hans bakgrund så att de lättare kan 

bedöma varför han väljer de vinklar han har i sitt skrivande. 

 

Reflektion 

I detta inlägg ser vi hur Ljungkvist ser till att skydda sig genom att öppet svara på vissa 

frågor, och eftersom han själv kan välja frågorna han svarar på kan inte vi veta vilka han 

väljer att inte svara på och vi set heller inte hur frågorna varit formulerade från början. Hur 

som helst är det ett gott tillfälle för Ljungkvist att försöka förebygga eventuella debatter. 

Bland svaren hittar vi betoningar på vad vi menar är Ljungkvists viktigaste positioner. Han 

förstärker sin medborgarindentitet med att påpeka att han endast gör detta på fritiden och 

särskiljer sig från etablerad media med argumentet att han vill hitta andra vinklar på nyheterna 

än det han ser i media. Han fortsätter också att lobba för bloggosfären som ett gott 

medieverktyg. 

 

Bloggen ny maktfaktor? 
 
Slumpnavigator 24/10 2006 

Martin Lindvall har en blogg som heter ”Slumpnavigator”, där han skriver om ”en 

kommunikationskonsults reflektioner kring PR, media och aktuella samhällsfrågor”21. Den 24 

oktober skriver han inlägget ”Expressen tillbakavisar stöldanklagelser” i sin blogg. Han 

redovisar i inlägget för en text i tidningen ”Journalisten”, publicerad samma dag, där 

                                                 
20Magnus Tankar, 20-11-06  http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/17/fifteen-minutes-of-fame/ 
21 Slumpnavigator, 20-11-06 http://slumpnavigator.blogspot.com/ 
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Expressens reporter Christian Holmén tar avstånd från anklagelserna att ha stulit Ljungkvists 

scoop om Borelius. Ett citat ur texten från tidningen:  

 
Hade vi upptäckt att Maria Borelius och hennes mans inkomstuppgifter lagts ut på en blogg hade 

vi förstås inte vågat vänta på tisdagens papperstidning. Då hade vi lagt ut materialet på 

expressen.se redan på måndagen.22 

 

Lindvall själv reflekterar vidare om vad som händer på den nya mediaarenan: 

 
Holméns försvar i Journalisten illustrerar emellertid på nytt hur den traditionella journalistikens 

villkor förändras till följd av det bredare kanalutbudet. Först var det tidningarnas webbupplagor 

som tvingade företag och organisationer att anpassa sig till att nyheter kunde publiceras 

omedelbart. I dag tvingar utvecklingen redaktionerna att föra en diskussion om sina rutiner för 

omvärldsbevakning, för att se vad som eventuellt hunnit bli ”old news” när andra än de närmaste 

konkurrenterna springer på samma bollar.23 

 

Reflektion 

Det intressanta med Lindvalls inlägg på hans blogg ”Slumpnavigator” är att han väljer att 

utveckla den debatt som förts på Ljungkvists blogg.  

 

Lindvall påpekar även att han inte bara tror att bloggen har en plats på mediearenan, utan att 

den även kommer att komma att förändra det sätt vilket man idag jobbar på inom redaktioner 

på den redan etablerade marknaden. Här tillskriver han bloggen en stor betydelse, och en egen 

stark position på mediearenan. 

 

Expressen 1/11 2006 

Lars Lindström skriver på Expressen, den första november, krönikan ”Bloggen fällde inte 

ministern” 

 
Det hävdas att Maria Borelius avgång är en bloggsuccé. Att medborgarjournalistiken fått en hit. 

Det är inte sant. Av flera skäl.24 

 

                                                 
22 Slumpnavigator, 20-11-06 http://slumpnavigator.blogspot.com/2006_10_01_slumpnavigator_archive.html 
23 Ibid 
24 Expressen, 06-12-06 http://expressen.se/index.jsp?a=736795 
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Han menar att Ljungkvist inte är en vanlig medborgarskribent, då han är anställd av 

socialdemokraterna och ”avlönad av alliansens politiska fiende”25. Han menar att det kanske i 

så fall kan handla om den politiska bloggens genombrott, men att detta också är tveksamt 

eftersom Ljungkvists inlägg ändå bara lästes av närmast sörjande under dagen. 

 

Vidare skriver Lindström att Expressen själva hade uppgifterna om Borelius inkomster en och 

en halv timma innan Ljungkvist publicerade sitt inlägg, vilket resulterade i ett antal artiklar 

publicerade i Expressens pappersupplaga dagen efter. Enligt Lindström har man alltså inte 

snott uppgifterna från Ljungkvists blogg. 

 

Reflektion 

Vi tolkar de upprepade försvaren från Expressens sida, som att bloggen måste ha en viss 

betydelse eftersom den etablerade tidningen fortsätter att försvara sig mot bloggarna. Hade det 

varit oviktigt hade man inte brytt sig. Det kan givetvis vara så att Expressen tar tag i debatten 

för att ingen av konkurrenterna ska hoppa på och driva den mot tidningen. 

 

Men, vi skulle faktiskt vilja ta det ett steg längre och hävda att Expressen gör bloggen viktig i 

egenskap av all uppmärksamhet som de ger den. Vi menar att Expressens konflikt med 

Ljungkvist är ett större bevis på bloggens maktvärde än Ljungkvists egna granskningar. 

 

I krönikan ifrågasätter även Lindström Ljungkvists roll som medborgarskribent eftersom han 

är anställd av socialdemokraterna och menar att hans politiska tillhörighet gör honom jävig i 

sitt skrivande. Något som Lindström kan göra en poäng av då Ljungkvists text angripit endast 

sitt partis motståndare. 

 

Magnus bloggaren? 
 

MT 1/11 2006 

Den första november publicerar Ljungkvist ett inlägg under rubriken ”Surt, sa Expressen…” 

där han på olika sätt, och med 2 senare tillagda uppdateringar, försöker tydliggöra vem som 

                                                 
25 ibid 
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egentligen var först med inlägget om Borelius skatter, då Expressen gått ut med uppgifter om 

att det var de hade nyheten innan Ljungkvists publicerande.  

 

Han redovisar olika tidsuppgifter, och kan inte med säkerhet säga den exakta 

publiceringstiden för hans inlägg, pga. tidsskillnader och olika uppgifter i databaser och 

liknande. Men han påpekar att han hur som helst, även om uppgifterna funnits på Expressens 

redaktion, var först med nyheten. 

 
Den intressantaste frågan är den om huruvida Expressen då egentligen snodde mitt scoop. Det är 

mycket möjligt, till och med sannolikt, att samma idé fanns på Expressens redaktion. Grejen är 

bara att jag var si så där en 15-20 timmar före med nyheten. Ett scoop definieras som “en nyhet 

man är först eller ensam om”. Jag var både först och ensam om denna nyhet under hela måndagen 

den 9 oktober. Det är det Expressen har svårt att svälja. 

Men fällde den här bloggen Maria Borelius? Nej, självklart inte. Det är den enda fråga Lindström 

har rätt i. Hon fällde sig själv. Med god hjälp av denna blogg, och inte minst Expressen.26 

 

Ljungkvist svarar även i inlägget på kritiken om hans partipolitiska tillhörighet. 

 
Lindströms krönika börjar med att förklara att jag inte är någon vanlig medborgare, eftersom jag 

jobbar politiskt. Det är en ganska sorglig demokratisyn bakom detta. Blir jag av med mitt 

medborgarskap för att jag är politiskt aktiv? Att jag är anställd av socialdemokraterna har jag 

aldrig gjort någon hemlighet av, och det påverkar heller knappast sanningshalten i de uppgifter jag 

presenterade.27 

 

Reflektion 

I det sista inlägget på Magnus Tankar som följt med i vårt urval försöker Ljungkvist reda ut 

hans egen publiceringstid. När det blir svårt att sätta en exakt tid för hans publicering 

konstaterar han i alla fall att han var först med att publicera nyheten, som han framhåller som 

huvudpoängen i debatten. Han föreläser för läsarna om vad ett scoop är för att åter komma in i 

rollen som en förklarande vän, en likvärdig medborgare. Men han blir också tvungen att 

försvara sin position som medborgare efter Expressens ifrågasättande om hans politiska 

engagemang. Ljungkvist konstaterar att Lindström måste ha en ”sorglig demokratisyn” om 

                                                 
26 Magnus Tankar, 20-11-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/11/01/surt-sa-expressen/ 
27 Magnus Tankar, 20-11-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/11/01/surt-sa-expressen/ 
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han inte tillåts vara medborgare och politiskt aktiv och han gör än en gång en poäng med att 

han aldrig gjort någon hemlighet av hans politiska tillhörighet. 

 

Med hjälp av Ljungkvists första presentation av sig och sin blogg, har han vaccinerat sig mot 

eventuella angrepp som riktar sig mot hans person. Dels kan han, som han i inlägget gör, 

lättare slå ifrån sig kritiken eftersom att han varit öppen med sin person. Det gör det även 

möjligt att förflytta sin identitet mellan olika positioner, genom att hävda att ”jag är inte bara 

sosse, utan även…”
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Fördjupad analys 
Vad betyder det att en icke-journalist i den vanliga meningen kommer med ett scoop? Magnus 

Ljungkvist skriver på sin blogg att expressen stulit hans nyhet och att han inte får den 

kreditering som han tycker att han förtjänar. För att komma åt vår frågeställning om hur man 

inom bloggosfären legitimerar bloggmediet har vi i vårat specifika fall översatt den till frågan 

i inledningen av stycket. Alltså, vad betyder det att en icke-journalist i den vanliga meningen 

kommer med ett scoop? 

 

Vi har i läsningen av materialet upptäckt att diskursen ligger på två nivåer, vi vill beskriva det 

som två fält eller kontexter där Ljungkvist och andra bloggare oftast hamnar i sina texter när 

de försöker att lyfta fram bloggen. Dessa två fält har vi begränsat till ”metod” och 

”plattform”.  

 

I ett försök att förstå relationen i kampen mellan bloggen och etablerade media, som i vår 

uppsats främst representerats av kvällstidningen Expressen, har vi försökt måla upp en bild av 

denna konflikt: 

 
fig 1.1 Gränsförhållanden för den sociala praktiken. Bilden föreställer vår tankebild över var konflikten mellan 

bloggmediet och tidningsmediet (plattform) och bloggskribenterna och journalisterna (metod) ligger. 
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Vårt första steg i den fördjupade analysen har varit att skilja på metod och plattform, vilket vi 

upplever som de två fronterna som Ljungkvist tvingas möta i sin positionering. Framförallt 

har vi försökt undersöka vilka metoder han använder för att utveckla sin plattform, bloggen. 

 

Den metod som förekommer är framförallt vad vi kallar en journalistisk metod. Plattformen 

som vi diskuterar eller framförallt bloggskribenterna, är de olika publicistiska medier och 

deras kultur, där man kan komma fram med sina texter. För bloggskribenterna handlar det 

framför allt om att lyfta fram bloggens potential för individens möjlighet att komma till 

uttryck, och de ställer sig många gånger kritiska till den makt som etablerade medier äger. 

 

Journalistisk metod 
Om vi går tillbaka till våran undersökningsfråga i fallet Ljungkvist, vad betyder det att just 

Magnus Ljungkvist kommit med ”Boreliusscoopet”. Som vi vet har Ljungkvist inget etablerat 

massmedium bakom sig som hjälper honom att sprida nyheten, till skillnad från tidningarna 

som bär med sig pressetiska regler (detta kommenteras vid nästa avsnitt: Plattform). Men om 

vi bortser från författarnas olika medier, vad skiljer dem och deras skrivande åt? 

 

Magnus Ljungkvist är väldigt medveten om att han inte är journalist, han har istället försökt 

att vinkla detta faktum till sin fördel i de flesta texter som behandlar bloggen eller media.  

 

I inledning till bloggen Magnus tankar, kommer en av de viktigaste förutsättningarna för 

Ljungkvists argumenterande, han kommer att bygga upp förtroende för läsarna genom att 

hävda en slags subjektiv ärlighet i motsats till en falsk objektivitet som han ser hos 

journalister:  

 

Utgångspunkterna för denna blogg är mina åsikter och mina hobbies. Jag representerar inget 

särintresse utöver mig själv. Jag är socialist, dykare, villaägare, epikuré, högavlönad, gift, 

öldrickare, seglare, levnadsglad, tjock, trubadur, ordensmedlem, prylbög och sällskapssjuk. 

Det ovanstående utan någon inbördes rangordning. Åsikterna på denna sida är författarens 

egna och inte knutna till någon organisation eller företag. 

 

Det vi kan få fram ur citatet från Ljungkvists blogg är dels att hans åsikter och bakgrund 

spelar roll för vad han skriver, och sedan ges vi en rad adjektiv som skall hjälpa oss att förstå 
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ungefär vad den bakgrunden är. Dels att sidan bara representerar honom själv och att den inte 

är bunden till någon organisation eller företag. Detta är hans första steg i en väldigt tydlig 

stake innoculation,28 som han sedan ofta lutar sig mot när hans skribentroll kritiseras. 

 

Som vi kommenterade i vår reflektion efter Ljungkvists inlägg den 1/11 som svarar på en text 

i Expressen, publicerad samma dag, så har Ljungkvist en möjlighet att glida mellan olika 

positioneringar i sin identitet. Hans breda presentation av sig själv gör det möjligt för honom 

att förflytta sig från en angripen position till en friare. Ljungkvist har även byggt en grund för 

sin position som vanlig medborgare i sin introduktion av bloggen. Därmed kommer han alltid 

att spela rollen som ”under dog” mot etablerade medier, och gör det därmed svårare för 

expressen att angripa honom. Ett exempel på detta skulle kunna vara när Ljungkvist slår ifrån 

sig kritiken om hans politiska engagemang (se föregående avsnitt, datum 1/11). 

 

I Eides synsätt om journalisten och politikerns relation, där journalisterna enkelt kan placera 

in politikerna i specifika kontexter när de kritiserar dem (se vårt teoriavsnitt), ser vi en 

förskjutning av aktörerna där bloggaren blir Eides journalist, och journalisten blir Eides 

politiker. Det blir i vårat case då svårt för journalisterna att sätta Ljungkvist i ett specifikt fack 

på grund av hans flytande position. Däremot är det enklare för Ljungkvist att identifiera 

pressens kultur.  

 

Plattform 
Då Ljungkvist saknar en tidning och redaktion blir han tvungen att på något sätt visa att han 

tillhör samma koncept, han vill förmedla nyheter som han tycker är intressanta och han vill att 

folk ska ta honom på allvar. Detta gör han dels som nämndes i föregående avsnitt, genom att 

hävda att tidningen inte är bunden till någon annan organisation eller företag, och sedan 

genom att ställa upp publicistiska regler för sin blogg, där han bland annat refererar till 

personuppgiftslagen: 

 

Åsikterna på denna sida är författarens egna och inte knutna till någon organisation eller 

företag. Kommentarer är välkomna men kommer att tas bort om de uppenbart bryter mot 

svensk lag eller netiquette. Publicering på bloggen sker med journalistiskt ändamål i 

enlighet med SFS 1998:204.  

                                                 
28 Potter, Jonathan Representing reality  
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Dels försöker han på detta sätt vinna en sorts legitimitet genom att hänvisa till en publicistisk 

tradition, men samtidigt gör han klart att det inte finns några vinstintressen. Eftersom bloggen 

inte är ett etablerat medium, försöker han själv påverka konstitueringen av bloggen. Vi tycker 

oss här se en social och kulturell utveckling av Ljungkvists medborgarjournalistik, där han 

med sitt mediala verktyg, bloggen, utmanar de etablerade medierna. Han gör här en medveten 

positionering av sin egen blogg, genom att sätta den i en publicistisk tradition. Detta öppnar 

upp för Ljungkvists skrivande som gränsar till en journalistisk tradition och med hans 

förflyttning av bloggen mot en tidningsform vill han bygga upp ett förtroende hos läsaren som 

trovärdig skribent. 

 

Medborgarjournalistik fungerar? 
I texten ”Citizen journalism fungerar”, som liknar ett bloggmanifest, försöker Ljungkvist 

förklara varför bloggen är ett sådant fantastiskt medium för medborgarjournalistiken. Här 

samlar han alla sina bästa argument från de två diskurserna från tidigare avsnitt. Han inleder 

med en enkel stake innoculation där han berättar om hans tidigare bloggande som han menade 

inte gav någon breddning av nyhetsflödet: ”[…] jag saknade var artiklar som tog en titt 

bakom main-stream-mediernas drev. Finns det mer? Finns det en annan vinkel?”29 

Han tydliggör här skillnaden mellan vad han kallar ”privata ledarsidor” som han själv höll på 

med innan, men texten antyder nu att hans blogg har utvecklats till något annat. Han spinner 

vidare på sin utveckling med att uttrycka sin egen förvåning över den ”potential” bloggen 

visats sig haft i Boreliusaffären. 

 

Sedan diskuterar han två andra texter han skrivit på sin blogg, som behandlat en granskning 

av journalister, två texter som han själv finner mer intressanta än de i fallet med Borelius.  

 

Men gemensamt för dessa artiklar är ju att de granskar journalister och deras 

yrkesutövning och då hakar inte gärna tidningarna på. Kårandan hos journalisterna är nog 

lite för stark för det.30 

 

Ljungkvist tror även att det är denna kåranda som gjort att han fått ett sånt litet erkännande 

från de etablerade medierna. Han påpekar även här att bloggen ännu inte är erkänd som ett 
                                                 
29 Magnus Tankar, 20-11-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/14/citizen-journalism-fungerar/ 
30 Magnus Tankar, 20-11-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/14/citizen-journalism-fungerar/ 
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pålitligt massmedium, men han tackar sina bloggkamrater för allt erkännande han fått inom 

bloggosfären. 

 

Med utgångspunkt från Boreliusaffären konstaterar Ljungkvist att medborgarjournalistik 

fungerar.  

 

Det tror jag att jag vågar konstatera idag. Bloggosfären kan erbjuda både snabbheten och 

fördjupningen. Dessutom har vi det väl förspänt i Sverige med den fantastiska 

offentlighetsprincipen som gör att det snabbt går att hitta viktig information hos våra 

myndigheter även utan presskort.31 

 

Efter att ha konstaterat att medborgarjournalistiken fungerar siar Ljungkvist om bloggens 

ljusa framtid och avslutar med att skriva in sig själv bland medborgarjournalisterna och lägger 

fram det han tycker är medborgarjournalistikens viktigaste fråga, nämligen en granskning av 

granskarna, det vill säga medierna. 

 

Eftersom Ljungkvists mening, att medborgarjournalistens viktigaste uppgift är att granska 

media och att hans artiklar i det ämnet inte nått någon större läsarkrets, kan man ifrågasätta 

om medborgarjournalistiken verkligen fungerar. Om Expressen inte gjort samma granskning, 

alternativt ”snott Ljungkvists scoop” (vilket vi aldrig får veta med säkerhet), skulle nyhetens 

genomslag i Boreliusaffären varit marginell. Vi menar därför att Ljungkvist behöver 

tidningarna. 

 

Men vi tycker ändå att Ljungkvists blogg representerar ett fenomen som kan få större 

betydelse i framtiden. Bowman och Willis, presenterar intressanta framtidsvisioner pionjärer 

på området, som hävdar att vi är i början på en gyllene era av journalistiken. Dessa tror att till 

året 2021 kommer privatpersoner producera 50% av nyhetsflödet.32 

 

 

 

  

                                                 
31 Magnus Tankar, 20-11-06 http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/14/citizen-journalism-fungerar/ 
32 We Media, 06-12-06 http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php 
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Slutdiskussion 
 

I vår studie har vi framförallt försökt se hur Ljungkvist utifrån sin position som bloggskribent, 

och med sitt givna medium bloggen, fört en förhandling om bloggens värde med den redan 

etablerade mediearenan.  

 

Som vi redan i bakgrunden antydde, så har Ljungkvists egen introduktion av sig själv på 

bloggen haft stor betydelse för hans möjlighet att förflytta sin identitet mellan olika 

positioner, parallellt med debattens utveckling. Hans uppbyggnad av sin identitet i 

presentationen av sig själv som förklarar att han är en person med väldigt många olika sidor, 

har möjliggjort förflyttningar från den ”politiska Magnus” när denna angripits, för att då 

kunna hävda att han är ”medborgar-Magnus”, genom hänvisningar till hans andra intressen. 

Han har också lyckats göra en poäng av hans öppenhet med sin bakgrund. Enligt Ljungkvist 

har läsaren, i läsningen av hans blogg, en större möjlighet att ta med exempelvis hans 

politiska engagemang i kontexten, samtidigt som han har blandat sin politiska identitet med 

sina övriga intressen.  

 

Ljungkvist har även försökt förstärka sin trovärdighet som skribent genom att vara väldigt 

redovisande i sina texter, samtidigt som han använt ett journalistiskt språk för att hänvisa till 

en form av professionalism. Han har också på ett annat plan skrivit in sig med läsaren genom 

att bland annat använda en vi-form för att försöka hålla sig kvar i en medborgarposition. 

 

Ljungkvists metod att förflytta sin position mellan olika identiteter har i huvudsak gått ut på 

att knyta an sin identitet till olika ämnen samt att växla språk för att hans framtoning ska 

placera honom i en ny kontext. Ett exempel på detta blir när Ljungkvist skriver att han hellre 

går på bröllop än följer upp nya spår i Boreliusaffären, på detta sätt lämnar han det 

journalistiska anspråket och gör sig till en vanlig medborgare. 

 

Genom sin mixade stil, med möjlighet till att förflytta sig från olika positioner, har det blivit 

svårt för kritikerna, när de inte tydligt kunnat knyta Ljungkvist till en specifik kontext. Med 

Ljungkvists möjlighet att spela både rollen som underdog och samtidigt kunnat komma till ett 

journalistiskt uttryck, har han lyckats dominera debatten. 
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Eftersom plattformen Ljungkvist har använt är odefinierad som massmedium har han alltså 

kunnat använda den lite som han själv velat. Om vi går tillbaka till den tankebild av 

konflikten mellan metoden och plattformen vi använt i vår analys, och lägger till vad vi 

kommit fram till om Ljungkvists positionering ser den nya bilen ut som följer: 

 
Genom Ljungkvist glidande i sin metods positionering, har han skapat en identitet som vi här 

väljer att kalla nyhetsbloggare. Ljungkvist har redan visat att denna form av skrivande är 

effektiv, då han kan vinna läsare på många olika nivåer då han hela tiden på olika sätt kan 

”vända kappan efter vinden”. Plattformen (bloggen) är ännu inte konstituerad, och den kan 

därför i hög grad formas av vad skribenten och/eller läsaren väljer att ge den för betydelse. 

Ljungkvist har också lyckats, genom att få den debatt han i detta case fått i övrig media, att på 

något sätt även använda sig av redan etablerad media för att nå ut till allmänheten.  

 

Att obestämt sväva, både i metod och plattform, har visat sig vara en lyckad strategi när det 

gäller att kunna ducka för kritik. Ljungkvist har visat att man ibland faktiskt både kan äta 

kakan och ha den kvar. Han har visat på möjligheten att på ett smidigt sätt glida mellan olika 

positioner för att vinna trovärdighet och läsare. I dagens mediala struktur funkar detta och blir 

till en lyckad strategi för Ljungkvist, som visar oss att bloggen har en möjlig potential som 
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utmanare till etablerade medier i framtiden. Om fler hakar på denna trend kommer vi alldeles 

säkert se en förändring i etablerade medias redaktionella arbetssätt i framtiden, det kommer 

vara ett måste för att hävda sig mot det allt växande intresset för nyhetsbloggandet. 
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