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ABSTRACT 

 
Mindre än en månad efter riksdagsvalet 2006 valet kommer det fram att nytillsatta 

handelsminister Maria Borelius anlitat barnflickor under större delen av 90-talet utan att 

betala arbetsgivaravgifter för dem. Magnus Ljungqvist anser att det är märkligt att ett sådant 

faktum konstateras utan att följas upp och tar saken i egna händer, ringer skattemyndigheten 

och begär ut Borelius deklarationer som visar att Borelius och hennes man sammanlagt tjänat 

cirka 16 miljoner kronor under 90-talet. 

 

Ljungqvist är en hängiven politisk bloggare som själv säger sig syssla med 

medborgarjournalistik. Ljungqvist positionerar sig i egenskap av att vara medborgarskribent 

som någon som både har utrymme att tänja på gränserna samt att vara hur subjektiv denne 

vill. Hur visar sig då skillnaden mellan en medborgarjournalistiskt -och en journalistisk text? 

 

Medborgarskribenten står utanför journalistkåren, dock blir gränsen mellan deras arbete allt 

mer vag. De kan behandla samma ämnen, om än på olika sätt. Eftersom Medborgarskribenten 

inte är bunden till ett särskilt tidningsmärke eller är skolad inom en särskilt formulerad 

”mall”, har denne möjlighet att utveckla och komplettera befintligt material. Då bloggen är ett 

obundet medium och medborgarskribenten ej behöver ta hänsyn till ansvarig utgivare, tillåts 

medborgarskribenten även möjlighet att vara subjektiv. Medborgarskribenten har tagit ett kliv 

fram och börjar sakta men säkert närma sig rollen som journalist. 

 

Kan det vara en tillgång för medborgarskribenterna att inte vara bunden till exempelvis ett 

tidningsmärke? Kan det vara så att de därför kan behandla och uttömma ett ämne på ett annat 

sätt, då händerna är mer fria? 

 

Vi har valt att avgränsa oss till Magnus Ljungqvist och Boreliusaffären för att ge ett konkret 

exempel på vad som kan hända med journalistiken då medborgarskribenten kliver in på 

journalistkårens territorium. I och med denna avgränsning kan vi synliggöra den enskilda 

medborgarens möjligheter att komma till tals på den mediala arenan. Vi kan även synliggöra 

hur ett relativt nytt medium som bloggen, har blivit en betydelsefull kanal för 

opinionsbildning. 
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Inledning 
Den 7 oktober 2006, knappt en månad efter att den borgerliga alliansen tagit över makten i 

Sverige, avslöjades handelsminister Maria Borelius (m) skattefusk och svart hemhjälp under 

90-talet. Två dagar senare avslöjar Magnus Ljungqvist, pressekreterare för 

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting, i sin privata blogg detaljer i Boreliusaffären 

som blir avgörande för hennes fortsatta karriär som minister. Detta bidrog till en mediestorm 

kring ämnet och i slutändan Borelius avgång då hon kort därpå valde att lämna sin tjänst. Hon 

var inte den enda som avgick. Efter Ljungqvists scoop började journalister granska i stort sett 

varje borgerlig politiker. 

 

Medborgarskribenten står utanför journalistkåren, dock blir gränsen mellan deras arbete allt 

mer vag. De kan behandla samma ämnen, om än på olika sätt. Eftersom Medborgarskribenten 

inte är bunden till ett särskilt tidningsmärke eller är skolad inom en särskilt formulerad 

”mall”, har denne möjlighet att utveckla och komplettera befintligt material. Då bloggen är ett 

obundet medium och medborgarskribenten ej behöver ta hänsyn till ansvarig utgivare, tillåts 

medborgarskribenten även möjlighet att vara subjektiv. Medborgarskribenten har tagit ett kliv 

fram och börjar sakta men säkert närma sig rollen som journalist.  

 

Kan det vara en tillgång för medborgarskribenterna att inte vara bunden till exempelvis ett 

tidningsmärke? Kan det vara så att de därför kan behandla och uttömma ett ämne på ett annat 

sätt, då händerna är mer fria? 

 

Syftet är att se vad som i det här fallet händer med journalistiken när bloggaren får större 

utrymme i media, och detta genom att svara på följande frågeställningar: 

 

• Vad händer med journalistiken då Magnus Ljungqvist tar allt mer plats på den mediala 

arenan, och vad blir konsekvenserna av detta? 

• Vad kan medborgarskribenten tillföra debatten/nyhetsflödet? 

 

Vi har valt att avgränsa oss till Magnus Ljungqvist och Boreliusaffären för att ge ett konkret 

exempel på vad som kan hända med journalistiken då medborgarskribenten kliver in på 

journalistkårens territorium. I och med denna avgränsning kan vi synliggöra den enskilda 

medborgarens möjligheter att komma till tals på den mediala arenan. Vi kan även synliggöra 
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hur ett relativt nytt medium som bloggen, har blivit en betydelsefull kanal för 

opinionsbildning.    

 

För att se hur journalistkåren agerade efter Ljungqvists scoop kommer vi att från den aktuella 

perioden, 061009-061114, granska hans blogg Magnus Tankar samt läsa tidningsartiklar om 

just Boreliusfallet. Vi väljer att med utgångspunkt från mediearkivet undersöka vad all svensk 

dags –och kvällspress har skrivit om Boreliusfallet för att inledningsvis få en översikt över 

nyhetsflödet och hur det rapporterats om fallet. I analysen avgränsar vi oss ytterligare genom 

att fokusera på i huvudsak vad Expressen skrivit om Borelius samt reaktionerna och 

responsen som de generat på Ljungqvist avslöjanden. Detta på grund av att konflikten tycks 

ligga mellan Expressen och Magnus Ljungqvist. 

 

Demokratiska förutsättningar för kommunikation 
En av grundstenarna för en välfungerande demokrati är bland andra yttrandefrihet och fri 

åsiktsbildning. Där har alla medborgare möjlighet att delta i formulerandet av hur politiken 

och samhället ska se ut nu och i framtiden.1 Detta medborgarstyre definieras ”som en förening 

av effektivt deltagande, politisk jämlikhet, makt över dagordningen, upplyst förståelse och 

tolerans”.2 Att vara medborgare är att vara medlem i ett samhälle eller gemenskap, där man 

känner tillhörighet genom aktivt deltagande i politiska, sociala, ekonomiska och kulturella 

ting, vilka också är medborgarens rättigheter och skyldigheter.3 

 

En välmående demokrati kännetecknas även av att ha ett utvecklat socialt 

kommunikationssystem som till stor del, men inte uteslutande, förmedlas och filtreras av 

media.4 Detta kan vi se som ett offentligt samtal som i dagens Sverige tar plats och 

kommuniceras parallellt i partier, rörelser, organisationer och i media.5 Denna offentlighet, 

public sphere, görs i det sociala livet när människor träffas och aktivt utbyter information och 

                                                 
1 Camaüer, L (1999) ”Rörelser i olika rum” i Erik Amnå (red.) SOU 1999:126: Politikens medialisering. 
Demokratiutredningens forskarvolym III, s. 257. SAGE Publications Ltd., London 
2 Dahlgren, P (1999) ”EU, medborgarkultur och mediernas demokratiska uppgift” i Erik Amnå (red.) SOU 
1999:126: Politikens medialisering. Demokratiutredningens forskarvolym III, s. 140  
3 Camaüer, L (1999) ”Rörelser i olika rum” i Erik Amnå (red.) SOU 1999:126: Politikens medialisering. 
Demokratiutredningens forskarvolym III, s. 257 
4 Dahlgren, P (1995) Television and the public sphere. Citizenship, Democracy and the Media, s. 2 London: 
Sage 
5 Camaüer, L (1999) ”Rörelser i olika rum” i Erik Amnå (red.) SOU 1999:126: Politikens medialisering. 
Demokratiutredningens forskarvolym III, s. 257 
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talar om allmänna angelägenheter, speciellt politiska, på en arena där frågor kan diskuteras 

och vara opinionsbildande.6  

 

Public sphere 
Public sphere kan delas in i fyra områden vars historiskt och socialt utformade existensvillkor 

medborgaren måste infoga sig i och fungera med sida vid sida. Dessa är sociala strukturer, 

medieinstitutioner, medierepresentation, och sociokulturell interaktion. De sociala 

strukturerna vilar på historiska villkor för public sphere och institutionernas roll. Här 

innefattas klassamhället, maktgruppering- och fördelning, staten, ekonomi, politik, 

rättssamhället och utbildningssystemet.7 Detta område definierar inte minst förhållandet 

mellan politik och media och markerar gränser för medieinstitutionens profilering, reglerar 

cirkulerande information samt vilket uttryck denna information har och får i form av 

representation.8 

 

Sociokulturell interaktion innebär bland annat ickemedierade möten medborgare emellan, 

identitetsprocesser, men även gränsdragningen mellan medborgare och media, det vill säga 

sändar- och mottagarprocesser.9  

 

Medieinstitutioners praxis i informationsförmedling är ett konkret exempel på det slag av 

politiska frågor som uppmärksammas i public sphere. Där ingår spörsmål om media som 

organisation, finansiering, dess juridiska inramning och omfattar frågor rörande ägandeskap, 

kontroll, licensieringsprocesser, regler om tillgång och medias kommunikativa friheter samt 

restriktioner. Till exempel vad som ska uppmärksammas och bli nyheter samt hur det ska 

presenteras.10 

 

Eftersom själva utrymmet för public sphere är så ofantligt stort och bara en bråkdel av alla 

medborgare kan få utrymme att publikt komma till tals, har massmedia blivit den institution 

där representanter eller språkrör för befolkningen får tolkningsföreträde av verkligheten. 

Dessa är journalister - medieproducenter.  

 

                                                 
6 Dahlgren, P (1995) Television and the public sphere. Citizenship, Democracy and the Media, s. 7 
7 Dahlgren, P (1995) Television and the public sphere. Citizenship, Democracy and the Media, s. 11 
8 Ibid. s.12 
9 Ibid. s.12 
10 Ibid. s.12+15 
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Journalisten som “Window of the world” 
Då världen och vårt eget samhälle blir allt mer komplext för varje år, ökar även mängden 

information. Ingen människa har tillgång till precis all information och kan bara befinna sig 

på en plats på jorden på en och samma gång. Därför är vi beroende av massmedia och 

journalister, att de förmedlar information och händelser som inträffar utanför vår egen 

existens.11 Ett slags ”window of the world”. Vi förväntar oss att detta fönster ska vara rent och 

klart så att vi får se världen som den verkligen ser ut. Dock är både tid och utrymme i media 

begränsat samtidigt som det är omöjligt att rapportera om allt som händer i världen. Därför 

blir selektion oundvikligt och den information som väljs ut och förmedlas till oss blir tillika 

vår verklighet, lokalt som globalt.12  

 

Ytterligare en faktor som spelar in i nyhetsförmedlingen är journalistens politiska och 

ideologiska tillhörighet. Svensk press har sedan slutet av 1800- till 1970-talet varit starkt 

färgade av politiska partier. Även om flertalet svenska tidningar kallar sig oberoende och 

journalisterna har fått större inflytande så påverkar ändock den partipolitiska signaturen 

nyhetsurvalet, vilket i viss mån tvingar journalisterna till självcensur.13 

 

Media som institution har makt. Detta på grund av informationsförmedlingen praktik där 

institutionernas dominerande ställning i samhället och ökande ansvar för samhälleliga 

problem, sänder oss samhällsfostrande information, samtidigt som medborgaren tycks ha en 

passiv åskådarroll. Har medborgaren, vars rättigheter och skyldigeter att aktivt delta i 

samhället, förvandlats till en soffpotatis - en okritiskt och oengagerad avfallsstation för 

information?14  

 

När medborgaren kliver ur sin roll som mottagare 
Det finns en dubbeltydighet i att enbart se på medborgaren som mottagare av information. 

Mottagare kan i en stram mall ses som soffpotatisen som det inte förväntas någon reaktion 

eller kritik ifrån. Medborgaren däremot förväntas uppdatera sig om det faktiska läget i 

världen, denne förväntas agera och engagera sig i samhället, kulturen och politiken. Det är 

                                                 
11 McCullagh, C (2002) Media Power. A Sociological Introduction, s. 13. New York: Palgrave 
12 Ibid. s. 15 
13 Weibull, L & Gustafsson, K E (1999) ”Svenskt medielandskap i förändring” i Erik Amnå (red.) SOU 
1999:126: Politikens medialisering. Demokratiutredningens forskarvolym III, s. 20 
14 Berglez, P (1999) ”Drömmar och mardrömmar om politiken, massmedierna och medborgarna. En teoretisk 
redogörelse” i Erik Amnå (red.) SOU 1999:126: Politikens medialisering. Demokratiutredningens forskarvolym 
III, s.77 
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först när mottagaren kliver ur rollen som just mottagare och börjar agera som medborgare 

som denne själv blir aktiv åsiktsproducent istället för passiv mottagare.15 Att gå från 

mottagare till medborgare kan innebära att man inte längre ser makt som någonting som styrs 

uppifrån och ned utan av olika aktörer inom den mediala sfären. Därmed kan den som med 

rätta metoder och kunskap att granska makten genom att exempelvis kritiskt läsa medietexter, 

också avslöja makten från en underifrånposition.16 Här kan exempelvis bruk av 

offentlighetsprincipen fungera som ett demokratiskt maktmedel. 

 

I och med Internets inverkan på demokratin kan alla aktörer, från organisationer till individer, 

ta del av myndigheters information och lättare kommunicera med partier, bilda opinion och 

delta i meningsproduktionen i samhället.17 Bloggen är ett konkret exempel på ett publik medel 

som medborgaren kan använda sig av för att genom den komma till tals. Det finns en mängd 

nischade bloggar, exempelvis politiska, som följer den politiska debatten många gånger ur ett 

inifrånperspektiv och kommenterar den. Journalister kan ofta lite om väldigt mycket och kan 

kanske inte förmedla en rättvis helhetsbild om ett ämne. Dessa nischade bloggare kan då med 

sin kunskap och tillgång till information, korrigera eller komplettera journalistiska texter på 

ett helt nytt sätt som förut inte var möjligt.  

 

Magnus Ljungqvist kallar sig privatperson som bloggar på fritiden. En medborgare som i sitt 

yrke är pressekreterare för socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. Det vill säga en 

medborgarskribent med politiska preferenser. Hur kommer det då sig att en 

medborgarskribent i och med sin blogg, kunde avslöjade Borelius skattefusk och skapa 

huvudrubriker, som slutligen resulterade i att Borelius avgick? Vad Ljungqvist gjorde var att 

enligt offentlighetsprincipen ta del av information som alla medborgare har rätt till och sedan 

publicera det i ett oberoende medium. Detta är ett väldig tydligt exempel på när gränsen 

mellan att vara medborgare och journalist börjar suddas ut, när medborgaren faktiskt uppfyller 

sina rättigheter och skyldigheter och engagerar sig i den samhälleliga och politiska debatten. 

Bloggen som oberoende medium samt medborgarjournalistik som bygger på demokratiska 

maktmedel som offentlighetsprincipen, möjliggör att bloggaren sakteligen träder in på 
                                                 
15 Nohrstedt, S A (1999) ”Demokratin och globaliseringen. Om transnationell journalistisk och politisk 
opinionsbildning” i Erik Amnå (red.) SOU 1999:126: Politikens medialisering. Demokratiutredningens 
forskarvolym III, s.122 
16 Economou, K & Forstorp, P-A (1999) ”Den medialiserade demokratin – ett slag om representationen” i Erik 
Amnå (red.) SOU 1999:126: Politikens medialisering. Demokratiutredningens forskarvolym III, s. 297 
17 Dahlgren, P (1999) ”EU, medborgarkultur och mediernas demokratiska uppgift” i Erik Amnå (red.) SOU 
1999:126: Politikens medialisering. Demokratiutredningens forskarvolym III, s. 155 
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journalisternas områden. Många journalister färgas av den egna tidningens politiska 

tillhörighet samt pressetiska spelregler, medan bloggaren kan vara så subjektiv han eller hon 

vill. Detta gör att medborgarskribenten kan ställa frågor som inte blivit ställda och viktigast 

av allt, granska journalistkåren. Exempelvis har Carl Bild uttalat sig om att många journalister 

själva använt svart hemhjälp. Dock är det ingen som följt upp detta eftersom det skulle 

innebär att journalisterna måste granska sig själva, vilket de inte gör. Vem kan då göra det 

bättre om inte medborgarskribenten? Det tycks beredas ett utrymme, i form av ett 

komplement i media, för medborgarjournalistiken. Men på vilket sätt används det utrymmet, 

och hur ställer sig journalistkåren till det? Genom att granska artiklar som skrivits efter att 

Ljungqvist i sin blogg avslöjat Borelius skattefusk samt vad Ljungkvist själv skrivit om det 

efter det aktuella tillfället, ska vi försöka kartlägga relationen som uppstått mellan 

journalistkåren och medborgarskribenten. 

 

I följande avsnitt redovisar vi det analytiska angreppssätt vi kommer att närma oss för att få 

hjälp vid kartläggningen och granskningen av artiklarna. 

 

Sätt att se på världen 
I tal eller handling finns ofta en världsbild, en diskurs, där saker och ting har en plats i olika 

sammanhang. Diskursanalys är ett sätt att se på världsbilden och vad handlingar i olika 

sammanhang får för konsekvenser.  

 

Vårt sätt att tala avspeglar inte vår omvärld, identiteter och sociala relationer, utan spelar en 

aktiv roll i skapandet och förändringen av denna.18 I diskursanalys är teori och metod 

sammanlänkade.19 Därför passar diskursmetoder vid forskning och analyser av exempelvis 

kommunikationsprocesser och samhälleliga och kulturella utvecklingstendenser,20 och 

därmed även ämnet vi ska titta närmare på i denna uppsats där bloggen står för en allt större 

del av dagens kommunikation. Vi vill påstå att bloggen är en kommunikationsprocess av tal 

och text, där den likväl skulle kunna vara ena rösten i en muntlig debatt. Att använda någon 

form av diskursanalys till detta fenomen är därför ett naturligt steg.  

 

                                                 
18 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (1999) Diskursanalys som teori och metod, s. 7. Lund: Studentlitteratur. 
19 Ibid. s. 10 
20 Ibid. s. 8 
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Det finns olika typer av diskursanalyser; kritisk diskursanalys, diskursteori och 

diskurspsykologi. Gemensamt för dessa är att de utgår från att diskursiva/semiotiska 

situationer bidrar till att skapa världen och måste analyseras ur en kontext. Vid dessa tre 

analysmetoder är det vanligt att undersöka hur den aktuella världen ser ut och hur det 

påverkar vårat handlande.21  

 

Det finns även vissa strategier att använda sig av vid en diskursanalys för att etablera en viss 

distans till det analytiska materialet. Att jämföra två texter för att få fram en viss hypotes 

kring en text eller dess position i en debatt, är en strategi. En annan strategi kan vara att ett 

ords betydelse byts ut för att få fram dess betydelse. Det vill säga att genom att välja ett visst 

ord så väljs andra bort. Det är dessa andra som ger texten betydelse, men det går även att byta 

ut mottagaren eller något annat. Detta kallas för substitution. Att dra nytta av 

flerstämmigheten i texter är en tredje strategi som går ut på att försöka skilja ut de olika 

”rösterna” som kan finnas inom samma text. Alla texter byggs delvis på saker som redan 

sagts. Genom att använda olika röster och diskurser på nya sätt kan flerstämmigheten 

användas för att analysera fram en ny text/sammanblandningar.22 

 

De tre olika strategimetoderna kan som ovan nämnts användas på alla de tre olika 

analysmetoderna. Däremot skiljer sig analysmetoderna på andra plan. Beroende på vad som 

ska analyseras och vad man vill få fram lämpar de sig på olika sätt. I det här fallet finner vi 

den mest lämpliga metoden vara kritisk diskursanalys, då den delar upp världen i mindre delar 

såsom tal, bild, språk och text och då syftet med den är att kasta ljus över den lingvistisk-

diskursiva dimensionen hos sociala och kulturella fenomen och förändringsprocesser i 

senmordentiteten.23 

 

Kritisk diskursanalys 
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.24 Precis som inom den breda diskursanalysen där det 

finns olika praktiker så finns det inom de olika praktikerna, i det här fallet kritisk 

                                                 
21 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (1999) Diskursanalys som teori och metod, s. 67 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. s. 66 
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diskursanalys, olika sätt att närma sig detta.25 Det som gör kritisk diskursanalys just kritisk är 

att den synar den diskursiva praktiken och de sociala konstruktionerna de upprätthåller. 

Kritiska diskursanalytiker menar att de sociala konstruktionerna delvis består av ett samhälle 

med bland annat ojämna maktförhållanden i samhället i helhet, men framförallt inom 

kommunikationsprocesserna.26 Därmed är de inte heller politiskt neutrala då de ställer sig på 

de undertrycktas sida, och då gällande maktförhållande inom olika 

kommunikationsprocesser.27 (Jämför journalist – medborgarskribent, där 

medborgarskribenten ska ha varit den undertryckta, men som kan vara under förändring.) De 

kritiska diskursanalytikerna anser ändå att diskursiva praktiker är viktiga, där man 

konstituerar sociala lagar och skapar och tolkar texter. De menar att det är delvis genom 

vardagsdiskurs, som textproduktions- och textkommunikationsprocesser, som social och 

kulturell förändring sker.28 Där finns en tydlig koppling till syftet med uppsatsen och med den 

tesen i ryggsäcken vore det intressant att titta på just vilka sociala och kulturella förändringar 

som sker inom medievärlden och medborgarnas roll i denna eventuella förändring. 

 

Diskursen bidrar inte bara till att forma och omforma sociala strukturer och processer, utan 

speglar dem också.29 Skulle det då betyda att medborgarskribenternas genomslagskraft 

grundade sig i att dessa fanns där under ytan och bara väntade på att få komma fram? Norman 

Fairclough, den främste representanten inom kritisk diskursanalys, menar att ”om diskurs bara 

ses som konstituerande är det detsamma som att säga, att den sociala verkligheten blott 

kommer från människors huvuden.”30 

 

Faircloughs tredimensionella modell 
Det finns som sagt olika sätt att använda sig av kritisk diskursanalys, men det centrala målet 

är att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social praktik genom att varje 

kommunikativ händelse fungerar som en social praktik.31 Vi ska för vår analys ta hjälp av 

Faircloughs tredimensionella modell som ram. Som namnet antyder menar Fairclough att det 

finns tre olika dimensioner, eller nivåer, att ta hänsyn till vid en kritisk diskursanalys. Dessa 

nivåer finns i varje fall av språkbruk; text, diskursiv praktik och social praktik. Som 
                                                 
25 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (1999) Diskursanalys som teori och metod, s. 70 
26 Ibid. s. 69 
27 Ibid. s. 70 
28 Ibid. s. 67 
29 Ibid. s. 68 
30 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (1999) Diskursanalys som teori och metod, s. 68 citerar Fairclough, 
Norman (1992a) Discourse and Social Change. Cambrige: Polity Press 
31 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (1999) Diskursanalys som teori och metod, s. 76 
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analysverktyg ska man alltså titta närmre på dessa tre dimensioner.32 Alla tre dimensioner ska 

dras in i en konkret kommunikativ diskurs.33 I vårt fall ska de läggas i relation till hur 

bloggaren tar sig in på den journalistiska arenan och rubbar dess rutinmässiga 

tillvägagångssätt och regler. Nedan följer en kort beskrivning om hur vi ska använda oss av 

och titta på de tre olika dimensionera.  

 

Text 
Vad har texten för egenskaper? Genom att använda sig av olika redskap kan man kartlägga 

hur diskurserna förverkligas textmässigt.34 Redskapet vi ska använda oss av är modalitet35 

som i det här fallet innebär att se hur textförfattarna (journalisterna och Ljungqvist) uttrycker 

sin åsikt om ämnet och huruvida de ställer sig objektiva eller subjektiva till ämnet. Beroende 

på hur de gör detta får innehållet olika meningar och konsekvenser för journalistikens diskurs, 

samt för bloggens diskurs. Jämför detta med hur massmedia lägger fram tolkningar som om 

det vore fakta genom att utge sig för att vara objektiv.36 

 

Diskursiv praktik 
På vilket sätt är texten producerad och på vilket sätt används den? Om dess innehåll använts 

vid senare tillfällen, vad har då hänt med de texterna? Kan vi svara på detta kan vi även 

försöka se under vilka förutsättningar de olika texterna har producerats.37 

 

Social praktik 
För att analysera den sociala praktiken måste vi sätta den i förhållande till den diskursiva 

praktiken då den är en del av det yttre sociala.38 Är bloggvärlden en del av någon större värld 

som kanske delar en större diskurs tillsammans med journalistiken? Om så är fallet måste vi 

se över hur de regleras och fördelas i denna större värld.39 Vi ska även se över vad det finns 

för eventuella institutionella grunder där.40 Kan vi svara på dessa frågor kommer vi närmare 

frågan om de ideologiska konsekvenserna och förändring41 som kan vara en intressant och 

                                                 
32 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (1999) Diskursanalys som teori och metod, s. 74 
33 Ibid.  
34 Ibid. s. 87 
35 Ibid. s. 87 f 
36 Ibid. s. 88 
37 Ibid. s. 85 
38 Ibid. s. 90 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (1999) Diskursanalys som teori och metod, s. 90 
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relevant fråga gällande bloggens påverkan på den journalistiska hegemonin. Det är vid detta 

diskussionsavsnitt som vi kan börja besvara våra frågeställningar. 

 

Den kritiska diskursanalysens och Faircloughs tredimensionella modell kommer att ligga som 

grund för vår analys. Däremot följer vi den inte slaviskt utan tolkar och anpassar den utefter 

vårt eget case. 

 

Magnus Ljungqvist avslöjar 
Mindre än en månad efter valet kommer det fram att nytillsatta handelsminister Maria 

Borelius anlitat barnflickor under större delen av 90-talet utan att betala arbetsgivaravgifter 

för dem. Ljungqvist anser att det är märkligt att ett sådant faktum konstateras utan att följas 

upp och tar saken i egna händer, ringer skattemyndigheten och begär ut Borelius deklarationer 

som visar att Borelius och hennes man sammanlagt tjänat cirka 16 miljoner kronor under 90-

talet.  

 

Ljungqvist är en hängiven politisk bloggare som själv säger sig syssla med 

medborgarjournalistik. Den ”riktiga” etablerade journalistiken tar vi för given som objektiv 

och hämtad från källor med hög sanningshalt. Med denna tilltro till sin fördel skriver och 

publicerar journalisten texter med konstaterande och innehåll som om de vore vetenskapligt 

prövade. Ljungqvist positionerar sig i egenskap av att vara medborgarskribent som någon som 

både har utrymme att tänja på gränserna samt att vara hur subjektiv denne vill. Hur visar sig 

då skillnaden mellan en medborgarjournalistiskt -och en journalistisk text?  

 

Den information som Ljungqvist tar del av om Borelius publicerar han i sin blogg. 

Inledningsvis konstaterar Ljungqvist precis som Borelius själv uttryckt det i både tv och 

tryckt media: 

 
Maria Borelius förklaring till att hon inte betalat vitt är enligt henne själv att hon under 90-

talet inte hade råd att betala avtalsenlig lön och arbetsgivaravgifter. 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.42 

                                                 
42 Ur Magnus Ljungqvist blogg ”Margnus tankar” (2006) Borelius avslöjar: Pigreform bara för högavlönade. 
(2006-11-17) http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/09/borelius-avslojar-pigreform-bara-for-hogavlonade/ 
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Ljungqvist säger i en intervju i Sydsvenskan43 att han själv är höginkomsttagare och först 

hade svårt att avgöra om Borelius tjänade mycket eller lite. Efter ett besök på Statistiska 

centralbyråns hemsida kunde han konstatera att Borelius tillhörde en av de tio procent mest 

högavlönade i Sverige. Trots att Ljungqvist hade säkra kort på sin hand valde han att 

publicera detaljerade uppgifter på Borelius inkomster under 90-talet för att ”alla”, som han 

själv uttrycker det, ska kunna exempelvis räkna på det och bilda sin egen uppfattning. 

Så här såg hennes inkomster ut (Inom parentes medelinkomsten hos de 10 % av kvinnorna 

som tjänade mest och medelinkomsten för alla kvinnor detta år) Den fjärde kolumnen visar 

den sammanlagda inkomsten i Borelius hushåll: 

• 1990: 291 400 (274 900, 211 000) 1 029 300  

• 1991: 353 100 (267 100, 200 800) 1 261 200  

• 1992: 446 700 (265 300, 200 700) 1 692 100  

• 1993: 272 500 (263 400, 199 400) 1 370 100  

• 1994: 442 900 (270 300, 205 400) 1 986 800  

• 1995: 419 300 (268 300, 202 500) 2 126 500  

• 1996: 416 100 (290 500, 216 200) 2 224 600  

• 1997: 264 300 (295 400, 222 100) 1 635 100  

• 1998: 335 900 (310 100, 231 100) 1 553 645  

• 1999: 587 400 (323 100, 238 200) 1 869 29444  

För sin egen trovärdighets skull väljer Ljungqvist till att börja med berätta varifrån han hämtat 

uppgifterna och även om än inte i samma inlägg, hur han gått till väga för att kunna konstatera 

att Borelius tjänat långt över medelinkomst per år under 90-talet. I och med detta frångår 

Ljungqvist den traditionella journalistiska texten, där information presenteras som ett faktum 

för en mottagare man inte räknar med ska kunna eller ha intresset att revidera den. Ljungqvist 

publicerar däremot hela ”sanningen” för läsaren att bilda sig en egen uppfattning. Skulle en 

läsare misstänka felaktigheter i ovan nämnda uppgifter har Ljungqvist dessutom givit läsaren 

de redskap han behöver för att göra en egen granskning. Även om dessa redskap egentligen 

inte är några märkvärdigheter så är en sådan här granskning något som traditionsenligt har 

varit och är journalistens roll eller angreppssätt. Kanske är en redogörelse av redskapen precis 

                                                 
43 Sydsvenskan (2006) Bloggaren som fällde Borelius (2006-11-17) 
http://sydsvenskan.se/samtidigt/article190678.ece 
44 Magnus tankar (2006) Borelius avslöjar: Pigreform bara för högavlönade (2006-11-17) 
http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/09/borelius-avslojar-pigreform-bara-for-hogavlonade/ 
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vad som krävs för att medborgarjournalistens uppgifter ska legitimeras som sanningsenliga 

och bevisade att inte ha hämtats var som helst. 

 

1+1= Scoop 
Vidare nöjer sig Ljungqvist inte med att bara redovisa Borelius deklaration utan väljer även 

att addera detta med hennes man Greger Larsson inkomster: 

 
Tar man Borelius medelinkomst, 382 960 under detta decennium och ställer det i relation 

till borgarnas föreslagna skattereduktion med maximalt 100 000 om året betyder det att 

Borelius anser att man inte har råd att betala vitt för hemhjälp om man tjänar minst 283 000 

kronor om året, ens efter pigavdraget är infört. Ännu märkligare blir det om man också 

räknar in hennes mans inkomster i ekvationen. Deras gemensamma medelinkomst under 

90-talet var 1 674 864 kronor eller 139 572 kronor i månaden. Då har vi också fått en 

intressant definition på vad regeringen menar är vanligt folk, det är de hushåll som tjänar 

mer än 131 239 kronor (!) i månaden (1 574 864/12).45 

 

I och med denna ekvation försäkrar sig Ljungqvist ännu en gång om att hans slutsats att 

Borelius faktiskt borde haft råd att betala arbetsgivaravgifter för sin hemhjälp, är rätt. Hela 

tiden kan vi följa hans resonemang och även själva plocka fram miniräknaren och kontrollera 

att han kalkylerar rätt. Detta sätt att lägga fram och redogöra för uppgifterna från 

Skattemyndigheten, engagerar läsaren till att bli aktiv i meningsproduktionen. Här finns 

uppgifter att ta ställning till och jämföra med. Skulle det visa sig att Ljungqvist på något vis 

har fel, kan denna information genom läsarens medverkan snabbt revideras och kompletteras. 

Detta är aldrig eller sällan fallet med journalistiska texter. 

 

Inledningsvis kan vi hos Ljungqvist ana ett ganska stort mått av saklighet som då 

räkenskapernas slutsats kommer till sin ände, övergår i riktad kritik mot Reinfeldt och den 

nya regeringen: 

Det här ligger tillbaka i historien. Vi har en omfattande användning av svarta tjänster i 

Sverige. Det har ju också denna regering sagt sig vilja göra något åt, genom att göra det 

mer möjligt för vanligt folk att betala vitt. 

                                                 
45 Magnus tankar (2006) Borelius avslöjar: Pigreform bara för högavlönade (2006-11-17) 
http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/09/borelius-avslojar-pigreform-bara-for-hogavlonade/ 
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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 att […] Borelius inte planerat att bli statsråd? 

Alltså, fritt fram för småbrott om man inte vill bli statsråd, fast även då blir man förlåten. 

Men var går gränsen? Fortkörningar och skattebrott är undantagna, hur är det med 

bidragsfusk och förskingring, eller kanske ringa misshandel? Eller kan man begå vilka brott 

som helst så länge man inte åker fast?46 

 

Ljungqvist kan i och med sin positionering som en bloggande medborgarjournalist, utan 

skyldigheter respektive rättigheter gentemot en ansvarig utgivare, uttrycka sin personliga 

åsikt. Därigenom möjliggörs och aktualiseras många frågor som inte tidigare blivit ställda och 

ställningstaganden som inte kommit fram. Detta skulle en journalist på grund av 

objektivitetsskyldigheten inte kunna göra mer än möjligtvis i en krönika. 

 

Bara bloggare 
Vidare publicerar Ljungqvist 12 oktober, tre dagar efter Borelius-scoopet ytterligare ett inlägg 

på sin blogg om förmodat skattefusk från familjen Borelius-Larssons sida. Denna gång gäller 

det ett sommarhus i Falsterbo som paret inte deklarerat. Det visar sig att fastigheten ägs av ett 

bolag registrerat på Kanalöarna.47 Ljungqvist menar att detta inte behöver betyda att detta är 

en brottslig handling, men att det lutar åt skatteplanerig. Återigen tar Ljungqvist saken i egna 

händer och ringer upp Markus Sjökvist, Borelius pressekreterare, för att reda ut begreppen: 

Magnus tankar: Stämmer uppgifterna att Maria har ett sommarhus i Falsterbo? 

Markus Sjökvist: Ja. 

Mt: Jaha, det stämmer alltså… Hyr hon det eller äger hon det eller hur ser det ut? 

MS: Exakt hur det där ser ut, det vågar jag inte ta å svara på hur det är löst. 

Mt: Ok, men det är deras sommarhus - hennes och Greger Larssons? 

                                                 
46 Magnus tankar (2006) Borelius avslöjar: Pigreform bara för högavlönade (2006-11-17) 
http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/09/borelius-avslojar-pigreform-bara-for-hogavlonade/ 
47 Wikipedia (2006) På engelska Channel Islands, ögrupp bestående två självstyrande öar Jersey och Guernsey 
utanför Frankrikes kust med egna system med domstolar, lagstiftande församling, beskattningsrätt etc.  
(2006-11-21) http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanal%C3%B6arna 
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MS: Ja, du… Får jag ta å återkomma till dig? Jag behöver kolla upp det här. Jag har ju 

aldrig varit hemma hos henne, vi känner ju inte varandra på det sättet. Jag får kolla upp det 

här ordentligt så jag inte… 

När Markus Sjökvist får klart för sig att jag ringer från en blogg så bli han mer avvaktande. 

MS: Du… Som du förstår så har jag en hel del å göra så jag måste ta å prioritera den rikstäckande 

pressen först. Men får jag en möjlighet så ska jag höra av mig. Så om det är så att du inte hör av mig 

så kan det vara så att jag…48 

När Sjökvist får reda på att Ljungqvist ringer i egenskap att vara en nyfiken bloggare ändras 

attityden genast med motiveringen att Sjökvist måste återgå till arbetet samt att han i första 

hand måste prioritera rikstäckande press. Genom de olika bemötandena som en förmodad 

journalist mot den faktiskt bloggaren får, blir det tydligt att Sjökvist inte anser att Ljungqvist 

som medborgarjournalist har något på journalistikens område att göra. Här drar Sjökvist 

gränsen för vad som angår en journalist och en medborgare. 

 

Skillnaden mellan journalistik och journalistik 
Trots att Magnus Ljungqvist den 9 oktober var den förste att publicera uppgifterna om 

Borelius, menar Expressen 10 oktober att de är först med att avslöja Borelius-Larssons 

inkomstuppgifter. Nyheten att Borelius använt sig av svart hemhjälp hör vid detta tillfälle till 

det förflutna och vad, när och hur mycket paret tjänat under 90-talet ligger istället som fokus. 

Dock inleder Expressen med en kort sammanfattning. 

 
Maria Borelius har i flera intervjuer sedan i lördags hävdat att hon tvingades betala sina 

barnflickor svart eftersom hon "aldrig hade haft råd att betala alla avgifter". 

– Det var i olika omgångar under 90-talet. Det kändes tråkigt att göra det, men jag hade inte 

råd och det fanns inga i min närhet som kunde ställa upp gratis, sa Maria Borelius. 

När Expressen frågade henne om det verkligen var för dyrt för familjen att betala skatter 

och sociala avgifter svarade handelsministern: 

– Det var som jag tyckte då, ja.49 

 

                                                 
48 Magnus tankar (2006) Borelius, Falsterbo och Kanalöarna (2006-11-17) 
http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/12/borelius-falsterbo-och-kanaloarna/ 
49 Expressen (2006) Tjänade miljoner- kunde inte betala barnflicka vit. (2006-11-17) 
http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2006%5C10%5C10%5C2386 
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Det är tydligt att sammanfattningen som hänvisas till ”lördagen” kommer från ett flertal 

källor. Vilka är osagda. Expressen vill även hävda sin inblandning i nyhetsflödet genom att 

referera till en fråga som de ställt henne. När och i vilket sammanhang förblir även det osagt. 

Eftersom journalisten anses sakkunnig och läsaren inte förväntar sig eller kräver 

källhänvisning, kan journalisten på ren slentrian slänga ur sig uppgifter. 

 

Vidare redogör Expressen för granskningen av Borelius-Larsson inkomstdeklarationer på 

detta sätt:  

 
Maria Borelius make […] heter Greger Larsson. Han är i dag 48 år och har i affärspressen 

beskrivits som en veteran inom Kinnevik-koncernen.[…] Redan 1991 tjänade Greger 

Larsson 908.100 kronor på sitt jobb. Under de kommande åren pendlade hans 

beskattningsbara inkomst mellan en miljon och som högst 1,8 miljoner kronor per år. 

 

Under de år – 1990-talet – som familjen Borelius/Larsson betalade sina barnflickor svarta 

pengar tjänade Greger Larsson totalt 12,9 miljoner kronor. 

 

Maria Borelius drev egna företag under 1990-talet. Även om hennes lön inte kom upp i 

makens nivå blev det mellan åren 1990 och 1999 sammanlagt 3,8 miljoner kronor. 

 

Tillsammans tjänade paret Borelius/Larsson alltså drygt 16,7 miljoner kronor under 1990-

talet. […] Familjen Borelius/Larsson deklarerade dessutom 1996 för en förmögenhet på 3,2 

miljoner kronor. 1999 var familjens beskattningsbara förmögenhet uppe i drygt fyra 

miljoner kronor.50 

 

Som går att utläsa väljer Expressen att redogöra för deklarationerna i textform där vi i invävd 

information bland annat får bekanta oss med Greger Larsson samt vad han arbetar med. Detta 

jämfört med Ljungqvist som i sin redogörelse nästan uteslutande använder sig av siffror. 

Detta kan vara ett knep från Expressens sida att försöka påvisa att de gjort ett mycket mer 

omfattande researcharbete än de egentligen gjort. Som sagt så har information om och kring 

Maria Borelius redan cirkulerat i pressen, vilket Expressen kan dra nytta av i en sådan här 

redogörelse. 

 

                                                 
50 Expressen (2006) Tjänade miljoner - kunde inte betala barnflicka vit. (2006-11-17) 
http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2006%5C10%5C10%5C2386 
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Expressen väljer även att addera makarnas gemensamma inkomst samt klumpa ihop deras 

enskilda inkomster från år till år, vilket i slutändan gör det omöjligt att kontrollera hur 

enskilda år sett ut. Med Ljungqvist facit i handen och med enkel matematik, kommer man 

fram till de sammanslagna belopp som Expressen visar. I övrigt redovisar inte Expressen 

någon märkvärdig information eller tillför något till debatten. Detta med tanke på att 

inledningen är hämtad, det vill säga re-writad från andra källor samt att den så kallade 

objektiviteten inte tillåter skribenten att analysera och diskutera fritt och ponera möjliga 

förklaringar varför Borelius försvarar sin svarta hemhjälp in i det sista. 

 

Vad gäller Ljungqvist upptäckt av Borelius-Larssons ickedeklarerade villa i Falsterbo, väljer 

Ljungqvist själv att inte undersöka saken vidare. I sin blogg i Falsterboinlägget uppdaterar 

han 13 oktober att Expressen och Aftonbladet vart snabba att haka på upptäckten. 

 

[UPPDATERING 20061013 08:05] Expressen och Aftonbladet hänger på och har gjort en 

ordentlig genomlysning av ministerns sommarhusaffärer.51 

 

Eftersom journalisterna traditionellt har varit representanter för medborgaren samt därigenom 

fått tolkningsföreträde av verkligheten, har medborgaren vänt sig till dem med tips om 

aktuella händelser. I fallet Ljungqvist har han tagit makten i egna händer, fungerat som sin 

egen informatör och existerat som en föregångare bland medborgarskribenter, sida vid sida 

med journalisterna i nyhetsproduktionen.  

 

Syns man inte så finns man inte? 
Magnus Ljungqvist publicerade alltså sina texter själv i sin privata blogg. Trots att Ljungqvist 

är politisk tjänsteman vill han ändå kunna kalla sig medborgarskribent, framförallt när han 

bloggar privat. Det är något som han av bland annat Expressens krönikör Lars Lindström 

blivit kritiserad för att kalla sig.  

 
Magnus Ljungkvist, som var först med att publicera Borelius inkomstuppgifter, är ingen 

vanlig medborgare. Han är partisekreterare (s) i Stockholms läns landsting. Avlönad av 

                                                 
51 Magnus tankar (2006) Borelius, Falsterbo, Kanalöarna (2006-11-17) 
http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/12/borelius-falsterbo-och-kanaloarna/ 
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alliansens politiska fiende. Tidigare SSU-are och pressekreterare i regeringen. Kanske nästa 

Marita Ulvskog.52 

 

Ljungqvist själv ifrågasätter hur det kommer sig att han ska ha blivit av med sitt 

medborgarskap bara för att han är politisk aktiv.53 Vidare är det ju faktiskt så att då han 

kommit hem från jobbet och tagit på sig mysbyxorna, är han i allra högsta grad en 

medborgare snarare än en politiker.  

 

Som medborgarskribent har Ljungqvist inga ramar och regler eller skrivsätt att följa. Han 

skriver inte heller för någon vinnings skull, annat än att det kanske gynnar hans parti på det 

politiska planet. Det hindrar honom självklart inte heller från att vara vare sig mer eller 

mindre subjektiv. Som medborgarskribent kan just subjektivitet vara en styrka i relation till 

journalistkåren som, trots sin eventuella subjektivitet, ofta måste utge sig för att vara objektiv 

och bara rapportera händelser. Hos journalisterna som rapporterade om Boreliusaffären fanns 

ett tydligt avståndstagande från att nämna Ljungqvist i samband med rapporteringen. Istället 

hänvisade tidningarna till Expressen som källa till det hela. Så här kunde mediebevakningen 

se ut de närmsta dagarna efter att Ljungqvist först publicerade informationen på sin blogg, en 

dag tidigare än Expressen:  

 

Nya handelsministern Maria Borelius och hennes man tjänade 16 miljoner kronor under 90-

talet, enligt tidningen Expressen som granskat familjens deklarationer.54 

 

[…] bland annat varit att hon inte hade råd att anställa vitt och lagligt. Men enligt tidningen 

expressen tjänade hon nästan […].55 

 

Det har Expressen räknat ut efter att ha granskat parets deklarationer.56  

 

[…] inte hade råd att betala barnflickorna vitt går inget vidare ihop med vad Expressen i går 

kunde berätta om paret.57  
                                                 
52 Expressen (2006) Bloggen fällde inte ministern (2006-11-17) http://expressen.se/index.jsp?a=736795 
53 Magnus tankar (2006) Surt, sa Expressen (2006-11-17) http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/11/01/surt-sa-
expressen/ 
54 Tidningarnas Telegrambyrå (2006) Svarthjälp trots miljoninkomster (2006-12-11) Mediearkivet 
https://www.retriever-info.com.lt.ltag.bibl.liu.se/services/archive.html 
55 Sveriges Radio (2006) Dagens Eko kvart i fem (2006-12-11) Mediearkivet https://www.retriever-
info.com.lt.ltag.bibl.liu.se/services/archive.html 
56 Nya Dagen (TT) (2006) Anlitade svarthjälp trots miljoninkomster (2006-12-11) Mediearkivet 
https://www.retriever-info.com.lt.ltag.bibl.liu.se/services/archive.html 
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Maria Borelius och hennes man tjänade 16 Mkr under 1990-talet, enligt Expressen.58  

 

Maria Borelius har enligt Expressen haft miljoninkomster tillsammans med sin make […]59  

 

Detta var bara några få exempel från några få tidningar. Alla valde de att hänvisa till 

Expressen. Kan det ha berott på att journalistkåren är rädd för att låta bloggen få 

genomslagskraft för att de ser att det kan vara ett hot mot deras disciplin? Genom att en vanlig 

medborgare, som inte är skolad enligt de journalistiska ramarna och inte har samma 

publicistiska förutsättningar som journalisterna, nu har möjligheten att hålla igång 

nyhetsflödet på nya sätt. Då är det inte så konstigt om journalistkåren faktiskt börjar fundera 

på deras egentliga roll i informationssamhället.  

 

Att alla dessa media skulle ha missat Ljungqvist scoop är inte heller särskilt sannolikt, 

framförallt inte då Aftonbladet faktiskt, som enda tidning60 att hänvisa till Ljungqvist, faktiskt 

uppmärksammade det. Då kan man fråga sig om även Aftonbladet kände sig hotade av denna 

inkräktare. Aftonbladet är i grund och botten en röd tidning och på senare år börjar de färgade 

tidningarna återigen bli allt mer färgade. Kan anledningen vara den att de hellre hänvisar till 

en röd bloggare än en blå tidning? Vi vet inte svaret, men däremot kan vi anta att det helt 

enkelt är så att Aftonbladet hellre refererar till en privatperson än till sin största konkurrent.  

 

Rör inte mitt scoop 
Vid debatter angående medborgarjournalistik och dess eventuella betydelse diskuteras ofta 

frågan om huruvida medborgarskribenten åker snålskjuts på journalisternas redan publicerade 

texter eller inte. Inte sällan är det ett konstaterande snarare än en fråga. I det här fallet 

stämmer det delvis att Ljungqvist drog nytta av redan publicerat material. Men, som vi 

tidigare nämnt, så frågade han sig själv hur det kom sig att Borelius inte hade råd med att 

betala vit hemhjälp. Och därifrån gjorde han vad som vilken ”grävande” reporter som helst 

skulle ha gjort; han lyfte på luren och ringde skatteverket. Efter publiceringen i sin blogg blev 

det då snarare journalisterna som åkte snålskjuts på honom, medborgarskribenten. Inte heller 

                                                                                                                                                         
57 Svenska Dagbladet (2006) Hon borde ha begripit bättre (2006-12-11) Mediearkivet https://www.retriever-
info.com.lt.ltag.bibl.liu.se/services/archive.html 
58 Dagens Industri (TT) (2006) Reinfeldt kritiserar Borelius (2006-12-11) Mediearkivet https://www.retriever-
info.com.lt.ltag.bibl.liu.se/services/archive.html 
59 Göteborgs-posten (2006) Reinfeldt kritiskt mot Borelius förklaring (2006-12-11) Mediearkivet 
https://www.retriever-info.com.lt.ltag.bibl.liu.se/services/archive.html 
60 Den enda tidningen av de vi granskade på mediearkivet. 
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verkade journalisterna bry sig om att ytterligare lägga något till innehållet, utan vad de 

eventuellt gjorde var att ändra lite i själva presentationen av materialet. Vad säger det om 

journalistiken? Gör tidningarnas Internetbilagor att kvaliteten måste sjunka för att de hela 

tiden måste hålla sig à jour gentemot medborgarnas publiceringar runt om på nätet? Räcker 

tiden då inte till att faktiskt syssla med grävande journalistik? 

 

Man kan fråga sig om Ljungqvist fick blodad tand av att hela journalistkåren följde i hans 

fotspår. Kort därpå avslöjade han affären kring Borelius hus i Falsterbo. Journalistkåren var ju 

inte heller sen att snappa upp det heller.  

 

Inte nog med att Ljungqvist inte fick äran för barnflickescoopet så valde Lars Lindström från 

Expressen att i en krönika den 1 november, en gång för alla göra klart för läsarna att det inte 

var Ljungqvist som avslöjade Borelius utan Expressen. I krönikan kan vi läsa hur Lindström 

hävdar att Expressen minsann var först med uppgifterna.  

 
Inlägget [som Ljungqvist publicerade på sin blogg] publicerades klockan 13.21 och lästes 

under måndagen endast av de närmast sörjande. Hade ingen effekt. Nada. […] En och en 

halv timme före Ljungkvists publicering, klockan 11.50, erhöll Expressen det fax med 

uppgifter om familjen Borelius inkomster som beställts från skattemyndigheten på 

morgonen. Uppgifter som redaktionen försökt ta fram redan under söndagen. 

Siffrorna resulterade i Christian Holméns artiklar som ALLA läste på Expressen.se på 

tisdag morgon och i papperstidningen senare under dagen, och som citerades överallt i 

radio, tv och på nätet. Att ambitiöse Magnus Ljungkvist och överkörda Aftonbladet och 

SvD påstår att Expressen snodde scoopet är alltså en lögn. Att bloggen fällde ministern är 

inte heller sant. Det gjorde hon och hennes man. Med god hjälp av Expressen.61 
 

Senare samma dag kommer Ljungqvist med svar på tal i sin blogg, där han även länkar till 

krönikan:  
 

Expressens baksideskrönikör, Lars Lindström, tycker idag att det är viktigt att påpeka att 

det inte var jag som fällde Maria Borelius med uppgifterna om hennes inkomst. […]Med en 

halsbrytande kullerbytta försöker sedan Lindström bevisa att Expressen var först med 

uppgifterna om Borelius trots att de inte var det. Han påstår att jag publicerade uppgifterna 

13.21 och att Expressen minsann hade dem på sin redaktion redan 11.50. Det är bara det att 

det är fel. Jag publicerade uppgifterna om Borelius inkomster klockan 11.20, alltså en 

                                                 
61 Expressen (2006) Bloggen fällde inte minister (2006-11-17) http://expressen.se/index.jsp?a=736795 
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halvtimma före de fanns på Expressens redaktion. […]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. 62 

 

Det är uppenbart att en bitter Lars Lindström och en självsäker Magnus Ljungqvist har en del 

att reda ut. Man kan fråga sig varför Lindström valde att ens skriva krönikan, då de flesta 

tidningar som skrev om Borelius inkomster faktiskt hänvisade till Expressen. Som Lindström 

själv skrev hade Aftonbladet och SvD börjat skriva om hur Ljungqvist faktiskt var den som 

kom med scoopet. Aftonbladet genomförde en intervju med honom där de tryckte på det 

riksmedia inte uppmärksammat; att scoopet låg hos en bloggare. Vad var syftet med det? 

Precis som vi tidigare resonerat så kan det bero på att Aftonbladet ställer sig i opposition till 

sin största konkurrent. 

 

I intervjun är Ljungqvist noga med att påpeka att syftet med hans blogg faktiskt inte är det 

klassiska subjektivt kommenterande som bloggen vanligast används som:   

 
Jag insåg att det inte ledde mig någonstans, utan bestämde mig för att undersöka och 

nyansera frågor på ett mer objektivt sätt. Jag hoppas att medborgarjournalistiken sprider sig 

inom bloggvärlden. Själv kommer jag att fortsätta arbeta så här.63 
 

Senare samma dag påminde Ljungqvist även läsarna i hans blogg vad syftet med den faktiskt 

är:  

 
Jag kände efter valrörelsen att jag behövde förnya min blogg. De politiska bloggarna i 

Sverige är nästan undantagslöst något slags privata ledarsidor där nyhetsflödet 

kommenteras och färgas av bloggarens politiska åsikter. Jag själv tyckte att jag var riktigt 

duktig på detta. Men detta innebär väldigt sällan någon breddning av nyhetsflödet, och det 

                                                 
62 Magnus Tankar (2006) Surt, sa Expressen (2006-11-17) http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/11/01/surt-sa-
expressen/ 
63 Aftonbladet, (2006) Bloggaren som fällde Borelius (2006-11-17) 
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,908047,00.html 
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jag saknade var artiklar som tog en titt bakom main-stream-mediernas drev. Finns det mer? 

Finns det en annan vinkel?64 
 

Ljungqvist menar alltså att hans syfte med att blogga ligger på ett djupare plan än att bara 

komma med personliga åsikter. Han vill även bredda nyhetsflödet. Han har alltså börjat syssla 

med citizen journalism, eller medborgarjournalistik, och ser att det faktiskt är ett viktigt 

komplement till befintlig media. Vidare betyder medborgarskribentens roll att de 

förutsättningslöst kan publicera texter utan vidare hänsyn till andra yttre faktorer, som faktiskt 

en journalist måste.  

 

Behörighet saknas – tillträde förbjudet 
Publiceringarna kring Boreliusfallet och sedan vidare kring Magnus Ljungqvist som 

banbrytande inom bloggvärlden, är alla producerade och publicerade inom olika diskurser och 

därmed med dess praktiker som bas. Så med Ljungqvist som medborgarskribent, journalister 

som representant för tidningar och med Faircloughs analysmetod i fickan, kan vi nu försöka 

se vad deras publiceringar om vad framförallt medborgarjournalistik faktiskt säger om de 

respektive diskurserna.  

 

Att Ljungqvists scoop från början faktiskt ignorerades av journalistkåren som istället gav 

Expressen äran till upptäckten kan nästan ses som ett utstötande från journalistkårens sida. Ett 

avståndstagande från fenomenet medborgarjournalistik. En rimlig förklaring till detta kan vara 

att journalistiken strävar efter hegemoni, och då medborgarskribenterna börjar beträda deras 

område känner de sig hotade. Fairclough menade ju att om en specifik diskurs får inflytande 

på en annan diskurs sker förändringar. Detta skulle även hända med journalistiken om 

medborgarskribenten tar allt större plats och börjar samspela i befintlig nyhetsmedia. Vilka 

skulle då dessa förändringar bli? I följande avsnitt ska vi försöka reda ut och redogöra det.  

 

Social praktik 
Det finns två nivåer att diskutera vårt fall utifrån. Dessa nivåer kan både analyseras var för sig 

och i ljuset av varandra. Den första nivån handlar om medborgarskribentens demokratiska 

möjlighet att komma till tals via sin blogg. Den andra nivån lyfter fram en ny publicistisk 

situation som ställer den etablerade journalistiken i nytt ljus. Denna nivå fokuserar främst på 

                                                 
64 Magnus Tankar (2006), Citizen journalism fungerar (2006-11-17) 
http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/2006/10/14/citizen-journalism-fungerar/ 
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hur den etablerade och orörda journalistkåren i och med nivå ett plötsligt hamnat i ett 

konkurrensförhållande. 

 

Det är inte vidare vågat att påstå att bloggen har blivit ett av medborgarskribentens största 

kommunikationsforum och att den delar något större med journalistiken. De fungerar båda 

som en kommunikationskanal där båda bidrar till att skapa debatt och opinion med syfte att 

sprida åsikter och information. Som denna diskurs ser ut idag så har den som kallar sig 

journalist klar överhand i informationsförmedlingen, där journalistiken legitimerar vissa 

ämnen och medveten lämnar andra i glömska. Som genomsnittsmedborgare i detta 

informationsflöde tackar och tar vi emot det vi får utan att ifrågasätta dess sanningshalt och 

perspektiv. Detta är historiskt och demokratiskt sett inte alls konstigt eftersom Media räknas 

som den tredje statsmakten, reglerad av bland annat pressetiska regler, lagstiftning mot förtal, 

övertramp med mera. Eftersom journalisten självregleras och censureras efter regler inom 

ämbetet samt eventuell respektive tidnings politiska färg, har vi ingen anledning att misstro 

journalisterna. Eller? 

 

I det här fallet handlar det kanske inte så mycket om att misstro utan att titta på vad 

journalisterna valde eller inte valde att gräva i kring regeringsskiftet. När vi läser samtliga 

artiklar där Borelius berättar att hon haft svart hemhjälp kan vi se att alla tidningar skriver om 

fallet på nästan exakt samma sätt. Från journalistkårens sida finns det inte en antydan till att 

gräva djupare i konstaterandet och därför missar de vad som verkligen är intressant. I detta 

fall är det Ljungqvist som sysselsätter sig med den riktiga grävande journalistiken och detta 

på ett subjektivt uppdrag. Detta om något kan kallas ett komplement till befintlig journalistik. 

 

I det här fallet är det intressant att titta på journalistkårens eller främst Expressens reaktion 

och inställning till medborgarjournalistiken. Som journalist är man förmodligen van vid att se 

just på medborgaren som passiv mottagare av information. När sedan Ljungqvist utan 

förvarning kliver in på journalisternas område från ingenstans och överträffar redan publicerat 

material, hamnar journalistkåren i chocktillstånd. Alla fakta tyder på att Ljungqvist var först 

med att publicera Borelius inkomstuppgifter även om Expressen tar åt sig äran. Oavsett vem 

som hade uppgifterna först på sitt bord så kan det kanske vara så att de kände att de var under 

hård press, då en bloggare stal deras scoop dagen före deras pressläggning? För att på något 

vis upprätthålla sin framträdande roll, skrevs en krönika för att tillskriva Ljungqvist en näst 

intill obefintlig roll i scoopet. Samtidigt kan man tycka att krönikan i grund och botten 
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grundade sig i ett kännbart hot från yttre makter, det vill säga bloggen, som började inkräkta 

på deras territorium. För vad Ljungqvist visar är att den som vill kan syssla med journalistik 

på samma sätt som den etablerade journalistkåren. Ljungqvist synliggör också vad journalister 

väljer att inte skriva om, och som till och med kan vara avgörande information att gräva fram.  

Hotet ligger även i att medborgarjournalisten kan granska den maktsfär som består av 

granskarna själva, det vill säga journalisterna, och dess tillvägagångssätt. 

 

Medborgarjournalistisk är ett relativt nytt fenomen och visst gör man i dagligt tal skillnad på 

journalistik och medborgarjournalistik. Men bara det att medborgaren anses syssla med någon 

form av journalistik antyder att den aktiva medborgaren får ett slags erkännande utifrån. 

Medborgarjournalistiken är i sig under förändring på grund av att det i och med Internet hela 

tiden öppnas upp för oändliga möjligheter för publicering av framförallt text och film. Allt 

fler börjar blogga och allt fler börjar inse sin medborgerliga rätt att tycka offentligt, utan några 

yttre faktorers påverkan. Mycket tyder på att medborgarskribenten faktiskt kommer att ta allt 

mer plats. Det finns exempelvis modebloggar som idag har större inflytande än befintliga 

modemagazin och som tidningar använder sig av och refererar till titt som tätt. I och med att 

bloggen tar sig ett större utrymme, kan detta i ett större perspektiv innebära att det gradvis 

sker en förändring inom den etablerade journalistiken som måste anpassa sig till en ny form 

av konkurrens. Man skulle kunna se det som ett slags privatisering av yttrandefriheten. Skulle 

alla medborgare publicera sina åsikter och information de sitter inne med skulle man kunna 

säga att demokratin får ett nytt ansikte. 

 

Länge har kvälls- och dagspress konkurrerat om mediebevakningen, vad som blir nyheter och 

hur man väljer att presentera sina nyheter. Genom att även bloggaren och tillika 

medborgarskribenten får ett finger med i spelet måste tidningskonkurrenterna i sin tur även 

konkurrera med en yttre faktor. I ett större perspektiv skulle man kunna se att 

medborgarskribenten öppnar upp för en mer konkurrentkraftig marknad för 

nyhetsrapportering. Ju fler konkurrenter, skulle resultatet i nyhetsförmedlingen bli en fråga 

om kvalitet mot kvantitet? Att det bara handlar om att vara först och störst? Förmodligen 

skulle det i så fall endast gälla journalistkåren vilka är de som måste upprätthålla sin makt, 

medan medborgarskribenten i lugn och ro kan fortsätta att publicera i sin takt. Å andra sidan 

kanske konkurrens från medborgarskribenterna kan innebära en ökad kvalitet då man får slåss 

om läsarna. Och med tanke på att medborgarskribenten kan granska journalisterna kanske 

journalisterna blir mer etiska av ren rädsla. 
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Som vi tidigare nämnt så ser vi medborgarskribentens subjektivitet som en fördel för denne 

att ställa frågor som tidigare inte blivit ställda och gräva i material i egenintresse som 

journalisterna missat. Även om journalisten inte alla gånger är så objektiv som denne 

förväntas vara, så blir det då medborgarskribenten med just sin subjektivitet och utan ansvarig 

utgivare svårt att kontrollera fakta. Vi har ingen garanti för att alla medborgarskribenter är ute 

efter att vara så pålitlig som Magnus Ljungqvist utger sig för att vara. 

 

I vårt fall fick Ljungqvist blodad tand efter Borelius fusk med arbetsgivaravgifter och valde 

även att undersöka hennes sommarhusaffärer. Dock konstaterades skattefusket enbart i 

Magnus blogg, men togs upp av Aftonbladet och Expressen. Ännu en gång blev Ljungqvist 

upphovsman till en rikstäckande nyhet, en nyhet som förmodligen aldrig kommit ut till 

allmänheten om inte den vidare granskningen publicerats i Aftonbladet och Expressen. 

Så att säga att medborgarskribenten mår som bäst helt oberoende av övrig nyhetsmedia måste 

vara fel. På samma sätt kan nyhetsvärlden faktiskt få en hel del hjälp av medborgarskribenten. 

Trots sin konkurrens när de sig ändå på varandra. Inom en snar framtid är det inte omöjligt att 

de lever som en slags symbios i den större sociala praktiken. Denna kommer däremot 

förmodligen bli mer jämställd om några år.  

 

Då läget mellan journalisterna och medborgarskribenterna är spänt finns risken att diskursen 

delas upp i två läger. Främst för medborgarskribentens skull är det viktigt att det inte blir en 

fråga om vi och dom. Bloggarna kan gräva fram viktigt material och driva på debatten, men 

om inte journalisterna hänger på så händer det ingenting. Bloggarna har ännu inte den makt 

som krävs för att bli självständiga att de kan utesluta etablerad media. 
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