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S a m m a n f a t t n i n g
Denna uppsats tar avstamp i den debatt som fördes i bloggar kring regeringens 
»Proposition 2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet«, eller 
som den kom att kallas medialt och i folkmun »FRA-lagen«. Här förs dock inga 
resonemang kring bloggars påverkan av traditionell media, på det politiska 
klimatet eller på tagna beslut. Istället ämnar detta arbete kartlägga 
nätverksstrukturen inom bloggosfären själv, där FRA-lagens debatten får stå 
exempel tack vare att den är förhållandevis lätt att följa via sökord.

Syftet med detta arbete är att  undersöka bloggosfärens nätverksstruktur med bas i 
modeller för small-word networks och rich-club users. Detta görs genom en 
sökning på bloggsökmotorföretaget Twinglys webbplats där samtliga inlägg 
skrivna med sökorden »FRA« eller »radioanstalt« hämtas ut. De inläggens 
inlänkar kontrolleras sedan mot samma webbplats för att skapa en databas med 
alla bloggars länkar till varandra. Datan används sedan för att dels grafiskt 
visualisera bloggnätverkets utveckling vecka till vecka, men också för att sortera 
ut de bloggarna som benämns som rich-club och för att analysera rich-clubbens 
utveckling och variabler för uppkomsten av en sådan i ett bloggnätverk.

Detta sammankopplas med Duncan J. Watts arbete kring small-word networks. 
Nätverk där klusterstorleken är stor, men länkvägarna är korta. Senare även mot 
László Barabási och Réka Alberts modifierade modeller av Watts arbete där större 
vikt ges till redan existerande länkar när nya länkar inplaceras i ett  socialt nätverk 
och Sergi Valverde och Ricard V. Soles forskning kring uppkomsten av rich-
clubs.

5 183 unika bloggar som skrivit om FRA-lagen identifierades. De bloggarna står 
för 22 779 blogginlägg under perioden 2008-05-26 - 2008-10-20, till vilka det 
länkas 28 128 gånger. Av de drygt 5 000 bloggarna har en femtedel minst en 
inlänk. Resterande bloggar står helt utan inlänkar. De 1096 unika bloggar som är 
länkade till visar ett starkt nätverksbeteende där så gott som samtliga ingår i ett 
och samma nätverk, utan några binätverk vid sidan av. Analyser visar också på en 
stark power-law distribution gällandes inlänkar, där ett fåtal bloggar är stort 
inlänkade medan den stora massan har i förhållande väldigt få. Det visas också på 
en korrelation mellan att börja blogga tidigt, inom den första, eller de få första 
veckorna, av frågans början, och antalet inlänkar. De som från början kan 
klassificeras som rika användare med många inlänkar, fortsätter att vara rika och 
blir rikare. Slutligen så visas på ett rich-club-beteende där de välinlänkade 
bloggarna länkar stort till varandra, samtidigt som det också finns välinlänkade 
bloggar som får stor del av sina länkar från perifera bloggar och på så sätt 
fungerar som gränsöverbryggare, eller boundary spanners, i bloggnätverket som 
helhet.
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“They speak so fast but they speak so true”1

 

1 Dr. Christopher Turk i TV-serien Scrubs kommenterar sin förkärlek till TV-serien 
Gilmore Girls.



1. I n d e l n i n g

1.1. I n l e d a n d e  o r d

[...] för att han med listan »de 100 största rockögonblicken på 
YouTube« på ett journalistiskt underhållande sätt använder 
innehållet på en site där publiken både producerar och 
publicerar.2

Med de orden fick Dagens Nyhetermedarbetaren Fredrik Strage stora 
journalistpriset 2008. Vad Strage hade gjort var något som kan tyckas vara 
trivialt, publicerat en lista på de enligt  honom 100 största rockögonblicken som 
kunde återfinnas på videositen YouTube. Allt detta på DN-bilagan På Stan:s egen 
blogg. Idag länkar Aftonbladet.se, DN.se, SvD.se och femtiotalet andra svenska 
nyhetssidor till bloggar som skrivit om deras artiklar.3  95 av de 100 största 
tidningarna i USA har anställda bloggare.4  2006 utsågs »person of the year« av 
Time Magazine till “You” med undertiteln “Yes, you. You control the Information 
Age. Welcome to your world” och menade på styrkan i användarproducerat 
material. Nyhetsbyrån Reuters visar på sin webbsida blogginlägg sida vid sida 
med traditionell redaktionell text. 2002 avgick senatens talesman Trent Lott efter 
ett  tvivelaktigt rasistiskt uttalande som fick stor massmedial publicitet  först efter 
att  det bloggats om det och sommaren 2008 fick ett lagförslag omformas efter vad 
som kom att kallas den första »bloggbävningen«.5

Denna uppsats handlar om händelserna kring regeringens »Proposition 
2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet«, eller som den kom 
att kallas medialt och i folkmun »FRA-lagen«. Den handlar om »small-words«, 
nätverk där varje punkt med ett par få steg kan nås från en annan punkt och »rich-
clubs«, klubben av storanvändare som står som centraliserade hubbar i sådana 
nätverk. Den handlar också om vad som hände i bloggosfären under tiden strax 
före riksdagsomröstningen och eftersvallningarna efter den och den handlar 
ytterst om makt. Makt att sätta dagordningen och makt att ge andra makt.
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2 Prisutdelningen till Bonniers stora journalistpris. Prisceremonin när Fredrik Strage 
mottog sitt pris går att ses på Bonniers webbplats. http://bonnier.qbrick.com/
player.aspx?id=75 [2009-01-03]

3 Twingly Partners. http://www.twingly.com/partners [2008-12-22]
4 Social Media Today. http://www.socialmediatoday.com/SMC/51210 [2008-12-08]
5 Ordet bloggbävning kommer ifrån bloggvärlden själv. Den anonyme men inom 

politik, FRA och yttrandefrihet väldigt aktive bloggaren Blogge Bloggelito skrev den 
11 juni ett inlägg som inleddes med orden “Ett antal förskalv har visserligen känts 
under någon tid, men enligt Knuffs bloggografiska mätningar har nu en fullskalig 
bloggbävning de facto inträffat med epicentrum någonstans kring opassande.se.” 
Två dagar senare återfanns ordet i Svenska Dagbladets artikel »Bloggosfären i 
uppror över FRA-lag« och det dröjde inte många dagar innan det kunde ses i 
artiklar från såväl Dagens Nyheter och Expressen som i TT-notiser.



I think weblogs are a very big idea. In fact I have a bet with 
Martin Nisenholtz of The New York Times, saying that by 2007 
the top stories in world news will break on weblogs. This is not 
merely a bet between gentlemen—there’s real money on the line. 
I’m sure I will win.6

– Internet- och bloggurun Dave Winer som skrev detta 
april 2003 bör ha fått sina pengar vid det här laget.

1.2. P r o b l e m f o r m u l e r i n g  o c h  s y f t e
Under sommaren 2008 skedde två händelser som är sammanlänkade med 
varandra. Kring ett  lagförslag fick Sverige en stor debatt som inte setts sen »nja 
till kärnkraftens« dagar, om ens då. Den omtalade FRA-lagen var på var mans 
mun. I radio, på TV, på caféer och i bloggosfären. Samtidigt började också 
bloggar nämnas mer och mer i traditionell media. Antingen kollektivt som 
»bloggosfären« i sig, som expert eller vox pop7, personen på gatan. Uttryck för 
hur bloggarna kunde påverka dagordningen och politiken i stort började höras. 
Vissa gick så långt att de i det närmaste kallade bloggarna för en förlängning av 
yttrandefriheten, en fjärde statsmakt efter riksdag, regering och massmedia om 
man så vill. Hur står det då till. Är alla bloggare likvärdiga eller finns det 
maktstrukturer inom bloggosfären själv. Finns det  bloggare som drar till sig större 
mängder av läsare, som blir refererade till oftare och som då också får en större 
makt? Därför sätts syftet för detta arbete:

Att undersöka bloggosfärens nätverksstruktur med bas i 
modeller för small-word networks och rich-club users.

1.3. D i s p o s i t i o n
Dessa inledande stycken följs av förklaringar och definieringar av begrepp som 
används genom detta arbete följt av en historisk överblick över bloggars 
utveckling och bilden idag. Efterföljande förklaras FRA-lagen och sökmotorn 
Twingly, som båda spelat en stor roll för detta arbete, i sin korthet. Teorikapitlet 
Små värdar, rika hubbar och rika klubbar ger en grundläggande genomgång av 
teorin och modellerna bakom begreppen random graph, small-word networks och 
rich-clubs. Det efterföljande metodkapitlet ger en inblick i tillvägagångssättet 
samt problem med det. Även om det till största del har bestått i ad-hoc-
programmering av verktyg så förklaras det  här i mer vanliga ordalag. Då 
dataresultatet i sin ensamhet inte är särskilt talande så presenteras det i 
resultatkapitlet bara i sin korthet  för att sedan bearbetas, analyseras och bindas 
mot teorin i kapitlet för nätverksanalys. Mot slutet av det kapitlet så ges även en 
kortare sammanfattning. Arbetet avslutas med slutord, käll- och grafikförteckning 
samt med några av de grafer som använts i arbetet som bilagor för möjlighet att 
studera dem i större format om det skrivs ut.
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6 Winer, Dave (2003-04-30): The Harvard Crimson. http://www.thecrimson.com/
article.aspx?ref=347932 [2008-11-20]

7 Vox pop kommer från journalistiken, härstammar från latinets Vox populi, folkets röst, 
och används som term när en journalist talar med “personen på gatan”, Svenssons 
egen röst.



Då flertalet olika typer av källmaterial har använts till detta arbete skiljer sig 
referenshanteringen sig något. Tryckta källor noteras på vedertaget sätt. Källor 
från webbplatser som inte är bloggar noteras enligt följande standard: 
»Webbplatsens namn (publiceringsdatum): Webbsidans namn. Webbadress 
[datum för referensens upprättande]«. I de fallen webbsidan har en tydligt uttalad 
författare har webbplatsens namn ersatts med författarens. Publiceringsdatum har 
enbart inkluderats där ett sådant tydligt framgår. Visserligen finns möjligheten att 
kontrollera när en webbsida senast  är uppdaterad genom att undersöka filens 
datummärkning. En sådan datumstämpel bedöms dock som otillförlitlig då den 
kan förändras när filen kopieras, eller genereras på nytt med dagens datum vid 
varje förfrågan. Skiljer sig inte webbsidans namn och webbplatsens namn har 
enbart webbplatsens namn inkluderats. Vid referensen till en blogg har bloggens 
namn använts i de fallen där webbplatsens domänadress inte är ett  tydligt namn. 
Som exempel kan nämnas att bloggen »http://opassande.se« nämns som 
»opassande« och inte som »Andersson, Marie« medan bloggen »http://
henrikalexandersson.blogspot.com« benämns som »Alexandersson, Henrik«

1.4. V a d  ä r  e n  b l o g g ?

As an expert on weblogs, I’m often asked what they are. I like to 
say that there are two definitions, one narrow, one broad. 
Narrowly, a weblog is a site written by one person or a small 
number of people, in a personal style, presented chronologically, 
generally not for pay.

More broadly, a weblog is what a personal website is in the early 
21st Century. The software used to edit a weblog is both easier 
and more powerful than personal website software of the 1990s. 
The innovation in weblog software is that engineers, like myself, 
have learned how to make writing for the Web easier, while the 
users have become more familiar with networking. In the future 
both trends should continue, and weblogs will do more, as will 
the writers who employ them.8

Orden kommer ifrån bloggpionjären Dave Winer, april 2003, i ett försök att 
definiera en blogg. Definitionen kan tyckas vara lös men det kan sättas i 
jämförelse med att, som skrivet tidigare, den stora bloggsökmotorn Technorati 
inte ens försöker definiera vad de räknar som en blogg, där definieras istället vad 
som inte är en blogg.9 Några vill kalla bloggar för förlängningen av det tryckta 
ordet, några kallar bloggar för ett helt nytt  medium, medan vissa inte ens vill kalla 
det för ett medium. Meg Hourihan, en av grundarna till bloggleverantören 
Blogger.com, kallade bloggar för det första “The first Web-native format” under 
ett  seminarium i Danmark 2003 och menar på att  bloggar ska ses som ett eget 
format och medium.10  Veteranjournalisten Jeff Jarvis som förutom att skriva i 
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8 Winer, Dave (2003-04-30): The Harvard Crimson. http://www.thecrimson.com/
article.aspx?ref=347932 [2008-11-20]

9 Technorati Blog Quality Guidelines. http://support.technorati.com/guidelines/ 
[2008-12-01]

10 Doctorow, Cory (2003-06-20): Impressionistic notes of Meg Hourihan's talk. http://
craphound.com/megstalk.txt [2008-12-01]



flertalet större amerikanska tidningar och tidsskrifter också är skapare av bloggen 
BuzzMachine.com med fokus på utveckling inom mediaområdet svarade att han 
inte brydde sig på frågan om vad en blogg är.

"There is no need to define 'blog.' I doubt there ever was such a 
call to define 'newspaper' or 'television' or 'radio' or 'book' -- or, for 
that matter, 'telephone' or 'instant messenger.' A blog is merely a 
tool that lets you do anything from change the world to share 
your shopping list. People will use it however they wish. And it is 
way too soon in the invention of uses for this tool to limit it with 
a set definition. That's why I resist even calling it a medium; it is 
a means of sharing information and also of interacting: It's more 
about conversation than content ... so far. I think it is equally 
tiresome and useless to argue about whether blogs are 
journalism, for journalism is not limited by the tool or medium or 
person used in the act. Blogs are whatever they want to be. Blogs 
are whatever we make them. Defining 'blog' is a fool's errand."11

Trots Jarvis uttalande så måste här blogg definieras för detta arbete. Uttrycket 
kommer från engelskans web log, ungefär webbloggbok eller webbjournal.12 En 
blogg kan vara en hel webbplats, eller en del av en webbplats och skapas med 
hjälp av ett publiceringsverktyg. Majoriteten av alla bloggar skapas på hos en 
bloggleverantör såsom Blogger.com (tidigare Blogspot.com, numera Googleägt) 
Windows Live Spaces och Wordpress.com eller Blogg.se, Metrobloggen.se och 
Aftonbladet blogg där annonsmaterial visas intill blogginnehållet. I 
Metrobloggens fall så får skaparen viss del av annonsintäkterna. Att skapa en 
blogg på en av dessa bloggleverantörer innebär inte mycket  mer än att 
användaren besöker sidan och fyller i sin e-postadress som oftast används som 
unik identifierare. Efter ett par snabba val där utseende får bestämmas så är 
bloggen redo att fyllas med sitt första inlägg.

En blogg kan också skapas på användarens eget webbutrymme. Fördelen med en 
blogg på eget webbutrymme är framförallt att ägaren ges större möjlighet att 
skräddarsy funktionalitet och utseende, medan han eller hon själv får bekosta 
webbhotell och ta hand om säkerhetskopiering och uppdateringar. Likt 
bloggleverantörer så återfinns såväl kommersiella som gratis, och/eller öppna 
lösningar. Utmärkande idag är Movable Type och WordPress (som började som 
publiceringsverktyg för att sedan också erbjuda fulla leverantörstjänster) som 
båda bygger på öppen källkod.

Att definiera blogg försvåras av att den diversitet  som återfinns. Idag har vi 
personliga bloggar, bildbloggar, företagsbloggar, videobloggar, iPhone-bloggar 
och under tiden detta arbete skrivs skapas med största sannolikhet någonting som 
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11 Connif, Michael: Knight Digital Media Center. http://www.ojr.org/ojr/stories/050929/ 
[2008-12-01]

12 Webbjournal är också vad Svenska datatermsgruppen rekommenderar. En enkel 
internetsökning bekräftar dock snabbt att ordet inte riktigt har fastnat hos svenska 
folket. De försöker också separera på Webbjournalen som “innehåller betraktelser 
om och länkar till sådant skribenten funnit på webben och av någon anledning 
reflekterar över eller vill uppmärksamma.” Webbdagbok “handlar däremot om 
skribentens eget liv, det är helt enkelt en dagbok som lagts ut på webben.”



skulle kunna definieras som en ny typ av blogg. Istället för att se på innehåll 
väljer därför många att se på den bakomliggande tekniken.13  Här följer en 
sammanställning som av de vanligtvis återkommande karaktärstecknerna att stå 
som grund för hur blogg definieras, med hjälp av bloggverktyget och 
bloggleverantören Wordpress14, Walkers definition av blogg från 200315  samt 
Blogg-bloggen DailyBlogTips definiton16.
‣ Publicerad med ett publiceringsverktyg gjort för just bloggar, där användaren 

med ett lättanvänt grafiskt användargränssnitt kan skriva nya, eller redigera, 
blogginlägg.
‣ Ett huvudområde där inlägg listas, oftast i sin helhet i omvänd kronologisk 

ordning med det nyaste högst upp.
‣ Inläggen består ofta av kortare textstycken, ibland även med bild-, ljud- eller 

videoinnehåll.
‣ Inläggen innehåller ofta länkar till andra bloggar eller övriga webbsidor.
‣ Blogginläggen är märkta med datumet och ibland också tiden för publicering.
‣ En arkiv där tidigare blogginlägg kan hittas, vanligtvis sorterat på år och 

månad.
‣ Funktion där besökare kan lämna kommentarer. Kommentarer visas vanligtvis 

bara på blogginläggets egen undersida, men stor vikt sätts vid antalet skapade 
kommentarer som kan ses på såväl den egna undersidan som på huvudsidan.
‣ En lista med länkar, en blogroll, till andra bloggar som berör samma ämnen 

eller som skaparen finner intressanta.
‣ Möjlighet till syndikering med hjälp av ett nyhetsflöde.
‣ Blogginläggen har s.k. permalänkar. En permanent webbadress som leder 

direkt till det specifika blogginlägget.
‣ Många bloggar ger möjlighet till linkback, ett mer eller mindre automatiserat 

sätt att säga att blogg B har refererat till ett inlägg på blogg A.
‣ Möjlighet till taxonomi, indelning av inlägg. Ett inlägg kan förses med en eller 

flera etiketter, “taggar”. Etiketterna skapas av bloggaren själv och ger 
möjlighet för användaren att sortera ut och läsa inlägg med exempelvis taggen 
politik, kärlek eller feminism.
‣ “Hackable” webbadress. Ofta enligt standarden »/år/månad/inläggsnamn«. Ett 

verkligt fall från bloggen opassande ser ut som följer »http://opassande.se/
index.php/2008/10/24/trakassering-desinformation-och-opinionsbildning/«. 
Denna webbadress leder till inlägget »Trakassering, desinformation och 
opinionsbildning« som publicerades den 24 oktober 2008. Om läsaren 
“hackar”, eller hugger av, sista delen i webbadressen möts denne av en lista på 
alla inlägg som publicerats den dagen. Om de två sista delarna huggs av så 
återfås en lista på alla inlägg publicerade i oktober 2008 och vidare.
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13 Se t.ex. Daily Blog Tips. http://www.dailyblogtips.com/what-is-a-blog/ [2008-12-01], 
WordPress. http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging [2008-12-08] eller 
Gill, Kathy E. (2004-03-15): How can we measure the influence of the blogosphere? 
http://faculty.washington.edu/kegill/pub/www2004_blogosphere_gill.pdf 
[2008-12-01]

14 WordPress. http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging [2008-12-08]
15 Walker Rettberg, Jill (2003-06-28): Final version of weblog definition. http://jilltxt.net/

archives/blog_theorising/final_version_of_weblog_definition.html [2008-12-08]
16 Daily Blog Tips. http://www.dailyblogtips.com/what-is-a-blog/ [2008-12-01] 8 dec



Bloggar är ett  socialt fenomen ständigt i utveckling vilket är ett återkommande 
faktum och svårighet i detta arbete. Här definieras dock bloggar som en 
webbplats som uppfyller större delen av karaktärstecknena ovan, vilket de flesta 
stora bloggleverantörers standardinställningar för en ny blogg gör. Lika lite som 
en statisk webbsida eller en wiki låter sig definieras efter innehållet så kan en 
blogg så göras. De kan alla innehålla såväl personliga reflekteringar som bilder, 
eller nyhetsmaterial. De kan också alla vara en del av en större webbplats, 
innehållandes såväl statiska sidor, som en wiki och en blogg. 

1.5. D e f i n i t i o n e r
De uttryck och begrepp som används är i så stor utsträckning som möjligt på 
svenska och i enhet med Svenska datatermsgruppens rekommendationer.17 Ibland 
kan en bredare eller snävare definition göras, till exempel såsom i fallet om 
bloggar. Domänadress i genitiv som används som namn skrivs med kolon s (:s) 
för att undvika missförstånd18  och internet med liten bokstav i enhet med TT-
språkets rekommendationer om att “Internet  är egentligen ett  namn, men dess 
karaktär av egennamn är inte uppenbar och bruket av liten bokstav är mycket 
utbrett.” Trots att  Svenska datatermsgruppen rekommenderar stor 
begynnelsebokstav.19  Då engelska ord och uttryck inte har någon vedertagen 
svensk översättning används det engelska.

Webbplats definieras här något snävare och mer precist än Svenska 
datatermsgruppens “webbsida eller grupp sammanlänkade webbsidor som 
innehåller information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma 
utgivare” 20  som en samling av sammanlänkade webbsidor under samma ämne 
och domän, underdomän eller samlande URL och som har en och samma 
utgivare. Detta för att undvika att  definiera två skilda webbplatser som en och 
samma, trots att de hanterar ungefär samma ämne och har samma utgivare. 
Webbsida definieras i enhet med Svenska datatermsgruppen som “mängd 
information som man når via webben utan att behöva gå vidare via en länk; 
motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla 
bilden”.21 Webbsida här avser det fulla innehållet, då inklusive rullning av bilden.
Utgivare är mer svårdefinierbart då inget tydligt regelverk finns. En utgivare 
skulle kunna definieras som den som tillhandahåller tjänsten. Då skulle t.ex. 
Metro stå som utgivare för de bloggar som skrivs på Metros bloggportal 
metrobloggen.se. Utgivare skulle också kunna definieras som den ansvarige 
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17 Svenska datatermsgruppen. http://www.nada.kth.se/dataterm/ [2008-11-17]
18 TT-språket, sökord: internet, träff 1. http://www.tt.se/ttsprak/skrivregler/

searchResultViewResult.aspx?
chapter=0&page=5&xml=mediegruppen.xml&template=ttspraket.inc&section=4&se
arch=internet [2008-11-18]

19 TT-språket, sökord: internet, träff 2. http://www.tt.se/ttsprak/skrivregler/
searchResultViewResult.aspx?
chapter=0&page=5&xml=mediegruppen.xml&template=ttspraket.inc&section=4&se
arch=internet [2008-11-18]

20 Sv. datatermgruppen: Ordlista (v27), sökord: webbplats. http://www.nada.kth.se/
dataterm/rek.html#a20 [2008-11-17]

21 Sv. datatermgruppen: Ordlista (v27), sökord: webbsida. http://www.nada.kth.se/
dataterm/rek.html#a55 [2008-11-17]



utgivaren på de webbplatser som ansökt om utgivarbevis hos Radio- och 
Televerket.22  Få webbplatser har dock gjort  detta, troligen då dess upphovsmän 
inte ser någon vinning i det. Många webbplatser har därför inte någon klar 
utgivare. Här väljs därför att definiera utgivare som upphovsperson. 
Upphovspersonen är dock vid studier av detta slag inte alltid uppenbar och kan i 
vissa fall inte alls hittas. Vanligt är också publiceringar av pseudonym och med 
det i tanke så definieras utgivare och upphovsperson som: Den eller de 
personerna som troligen ansvarar för publicering på webbplatsen.
Domänadress, eller domän i kortform, enligt Svenska datatermsgruppen “adress 
till en organisation o.d. eller till en dator på Internet”.23  Domänadresser följer 
standarden subdomän.domän.toppdomän, t.ex. »www.example.com« och på en 
domän kan fler bloggar rymmas.
Webbadress här likt Svenska datatermsgruppen som “[En webbadress är] en 
teckensträng som unikt identifierar en resurs i webben, t.ex. en webbsida, en bild, 
en datafil etc”.24  Ibland kan beteckningen URI, Uniform Resource Identifier, 
förekomma. URI är strängen med vilken man kan identifiera eller namnge en 
internetresurs.25  För gemene man kan webbadress, URI och den enligt  World 
Wide Web Consortium förlegade akronymen URL jämställas.26  Här kommer 
webbadress och URI användas. En webbadress kan peka peka till en domäns 
förstasida, såsom t.ex. »http://www.example.com« (även om den petiga i detta fall 
upptäcker att detta exempel pekar på underdomänen www på domänen 
example.com:s förstasida) eller på en väldigt specifik resurs såsom »http://
www.example.com/way/to/resource/file.ext?user=1« där filen file.ext anropas 
med varibeln user och variabelvärdet 1 på domänen »http://www.example.com« 
och ligger i katalogstrukturen »way/to/resource/«
Pinga, här det automatiska meddelandet en blogg skickar när ett blogginlägg 
skapats, för att meddela en sökmotor och dylikt om att  webbsidan har 
uppdaterats.
Linkback är ett sammantaget begrepp för de tre tekniskt skilda metoderna 
Refback, Trackback, och Pingback som har som mål att automatiskt meddela 
skaparen av en sida när någon länkar till den.
Bloggosfär, kollektivt begrepp  på bloggar. Samtliga bloggar ingår i 
“bloggosfären”, de svenska bloggarna i den “svenska bloggosfären” och bloggar 
som lär ut stickningstekniker i “stickningsbloggosfären”.
Index används här likställt med databas. Samtliga sidor som du kan hitta via 
sökmotorn Google finns med i dennes index.
Spindla är vad en sökmotor gör när den letar efter nya webbsidor att lägga in i 
sitt index. En sökmotors automatiska program för att finna nya webbsidor kallas 
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22 Radio- och TV-verket (2008-12-22). http://www.rtvv.se/se/Internet/ [2008-12-26]
23 Sv. datatermgruppen: Ordlista (v27), sökord: domänadress. http://www.nada.kth.se/

dataterm/rek.html#a108 [2008-11-18]
24 Sv. datatermgruppen: Ordlista (v27), sökord: webbadress. http://www.nada.kth.se/

dataterm/rek.html#b74 [2008-11-18]
25 URI Planning Interest Group, W3C/IETF (2001-09-21): URIs, URLs, and URNs: 

Clarifications and Recommendations 1.0. http://www.w3.org/TR/uri-clarification/ 
[2008-11-18]

26 Mealling, M., Ed. (2002-08): RFC 3305. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3305.txt 
[2008-11-18]



på engelska för web crawler, web spider, web robot eller web scutter. Av dessa är 
böjs verben crawling eller spidering, varifrån svenska spindla härstammar.
Syndikering, RSS  och feed/nyhetsflöde ligger alla under huvudrubriken tekniskt 
utbyte av information. En feed eller nyhetsflöde är här en textfil uppbyggd enligt 
en syndikeringsstandard, varav den vanligaste i bloggvärlden är RSS, som idag 
har kommit att  bli synonymt med nyhetsflöde.27  Flödet kan innehålla artiklar i 
sammanfattning eller i sin helhet, tillsammans med publiceringstid och annan 
media. När en RSS-kapabel webbsida uppdateras så uppdateras också 
nyhetsflödet. En användare kan med hjälp  av en RSS-läsare (eng: RSS-reader 
eller aggregator) samla i princip  obegränsat antal flöden och på så sätt snabbt få 
tillgång till uppdaterad information. Istället för att på traditionellt vis använda sig 
av bokmärken kan här en användare istället  använda sin RSS-läsare för att se 
vilka av de bloggarna som bevakas som har uppdaterats sedan sist och om det är 
något inlägg som verkar mer intressant än de andra. En andra möjlighet med 
syndikering är läsare som byggs in på webbplatser. Skaparen av en webbplats kan 
välja från vilka källor nyheterna ska samlas för att sedan presentera för besökarna 
på den egna webbsidan. Idag har de flesta svenska nyhetstidningars webbsidor 
flertalet nyhetsflöden för olika avdelningar (en för nyheter, en för kultur, en för 
sport o.s.v.) och samtliga större bloggverktyg erbjuder RSS-möjlighet. 
Nyhetsflödet nås idag oftast genom länktiteln RSS, Atom (syndikeringsstandard), 
subscribe/prenumerera eller den idag standardiserade brandgula RSS-ikonen. Här 
kommer RSS och nyhetsflöde användas oavsett syndikeringsstandard.

Bild 2.1. Skärmavbildning av webbsidan tillhörande Lunds studentkårs tidning Lundagård, 
där ett nyhetsflöde från Sydsvenskan.se visas i högerspalt. De länkade rubrikerna för 

användaren till artikeln i sin helhet på »http://sydsvenskan.se/student/«28
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27 Akronymen utläses olika beroende på vilken RSS-version som åberopas: Rich Site 
Summary (RSS 0.9x) RDF Site Summary (RSS 0.9 och 1.0) och Really Simple 
Syndication (RSS 2.x)

28 Lundagård. http://www.lundagard.se/ [2008-11-20]



1.6. O m  B l o g g a r

1.6.1.H i s t o r i a
Den första webbplatsen kan också betraktas som den första bloggen. 1990 
skapade Tim Berners-Lee, mannen som tillskrivs som upphovsman för Internet, 
och som idag är högsta chef för W3C, World Wide Web Consortium, en 
internationell sammanslutning som jobbar för att  utveckla webbstandarderna, 
eller i deras egna ord “To lead the World Wide Web to its full potential by 
developing protocols and guidelines that ensure long-term growth for the Web.”29 
Berners-Lees dator på CERN där han arbetade med informationslagring fick 
fungera som den första webbservern och den absolut första webbsidan fick 
adressen »http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html«, som fortfarande 
går att nå, även om den vidarebefordrar till »http://info.cern.ch«.30 Berners-Lee:s 
webbplats hade visserligen inga tidsmarkering, möjlighet  till syndikering, 
trackback eller kommentering utan fungerade snarare som internets startsida. När 
webbservrar lades upp och webbsidor skapades så länkade Berners-Lee, inte helt 
olikt hur en blogroll ser ut idag.

Det kan verka modigt att utnämna Tim Berners-Lee:s första webbplats också som 
den första bloggen men det är för detta arbete inte heller av intresse att sätta ett 
namn och ett datum utan snarare att  ge en historisk överblick över bloggars 
utvecklingsprocess och hur det vuxit från just Berners-Lee:s sammanställning av 
internetaktiviteter till bloggandet hos gemene man idag.

Bild 2.2. Skärmavbildning av en arkiverad version av bloggen 24 Hours of Democracy31
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29 About the World Wide Web Consortium (W3C). http://www.w3.org/Consortium/ 
[2008-11-17]

30 Tyvärr finns den allra första webbsidan inte kvar, dock en kopia från 1992. The 
World Wide Web Project. http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/
WWW/TheProject.html [2008-11-20]

31 24 Hours. http://web.archive.org/web/19970615173125/www.scripting.com/
twentyFour/news.html [2008-11-20]



Mjukvaruutvecklaren och kolumnisten Dave Winer har på fler sätt stort bidragit 
till bloggutvecklingen. På frågan om han kommer ihåg den första bloggen han såg 
så svarar han:

It wasn't like I saw it. It was like I created one. It was in February 
1996, and it was part of the 24 Hours of Democracy Project, a 
response to the Communications Decency Act (CDA) I did when I 
was a contributing editor at Wired. [...] We didn't call them Web 
logs then, but they very much were.32 

Den 22 februari 1996 ombads internetanvändare att skriva essäer om frihet för 
publicering på webbsidan 24 Hours of Democracy.33 Över 1000 personer antog 
utmaningen och webbsidan uppdaterades flera gånger dagligen i ett format som 
mer liknar dagens bloggar än Berners-Lee:s allra första webbplats. Dels genom 
just hastigheten i uppdateringarna, men också i presentationssättet. Här återfinns 
alla inlägg i en omvänd kronologisk ordning med såväl datum som exakt 
klockslag för publicering, men många av tekniska attributen som vi idag binder 
till bloggar, såsom kommentering och syndikering, saknas. Inte bara de 
användarinskickade essäerna publiceras på nyhetssidan, här trängs de tillsammans 
med nyhetsinlägg om uppdateringar på sidan, länkar till andra sidor och tips på 
tekniska lösningar för webbpublicering. Året senare så publicerar Winer en andra 
webbsida som grafiskt sett i princip överensstämmer med vad vi idag kallar för 
bloggar. Inläggen är uppdelade på dagar där användaren kan gå fram och tillbaka 
i historien. Här ser vi också möjligheter till syndikering, en utveckling som också 
den tillskrivs Winer.34

Bild 2.3. Skärmavbildning av bloggen Scripting.com35
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32 Festa, Paul (2003-02-25): CNET News. http://news.cnet.com/
2008-1082-985714.html [2008-11-20]

33 24 Hours of Democracy. http://www.scripting.com/twentyFour/default.html 
[2008-11-20]

34 O'Reilly, Tim: OʼReilly Media. http://tim.oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/news/
2005/09/30/what-is-web-20.html?page=3 [2008-11-20]

35 Winer, Dave (1997-04-01): Scripting News. http://archive.scripting.com/1997/04/01 
[2008-11-20]



Utvecklingen av bloggspecifika publiceringsverktyg får ses avgörande för 
expansionen av bloggar. Winers företag UserLand utvecklade tidigt två produkter, 
Manila, ett centraliserat serverbaserat publiceringssystem och klientsystemet 
Radio UserLand som ger möjlighet att publicera från vilken skrivbordsdator som 
helst, ett system som demonstrerades för första gången 2000.3637 

Pitas, ett tidigt system för publicering satte dagordningen genom att ge användare 
två inmatningsfönster, ett  obligatoriskt med webbadress dit  länken skulle skapas 
och ett  frivilligt med eventuell förklarande text om länken. Blogger.com, idag ett 
Google-företag, som gav användaren ett endaste fönster där han eller hon kunde 
publicera sitt inlägg och bara om användaren kunde tillräckligt mycket HTML så 
kunde han eller hon där också skapas en länk.

Blogger was so simple that many of them began posting linkless 
entries about whatever came to mind. Walking to work. Last 
night’s party. Lunch. Users who kept Blogger open all day may 
have found searching the Web for links to be a nuisance. It was 
much easier to reference friends’ sites or omit links altogether. 

So, with the overwhelming adoption of Blogger, and without an 
interface that emphasized links as the central element of the 
form, the blog-style Weblog was born. Much controversy ensued 
in the original Weblog community: These are diaries, not 
Weblogs; Weblogs are about links.38

Det USA-baserade multinationella företaget  LexisNexis som bland annat ägnar 
sig åt databasarkivering av lokala, nationella och internationella tidningar, 
magasin och fackpress, nyhetsbyråer nedskrivning av större TV-nyheter och 
juridiska dokument har enligt dem själva över fem miljarder dokument från 
34 000 källor.39 Under perioden 1995 till 1999 så ger LexisNexis elva söksvar på 
ordet »weblog«, 56 svar år 2000 och 647 svar 2003.40

Motsvarande sökning i svenska PressText41 ger 11 söksvar på ordet weblog, med 
det tidigaste inlägget från den 14 december 2003 där TT skriver:

“Den som tror att Irans prästerskap är en skara tråkmånsar bör 
titta in på vicepresident Ali Abtahis hemsida där han för en 
daglig weblog”.42 
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36 Winer, Dave: The History of Weblogs. http://oldweblogscomblog.scripting.com/
historyOfWeblogs [2008-11-20]

37 Winer, Dave (2000-03-21): Scripting News. http://www.scripting.com/
2000/03/21.html [2008-11-20]

38 Winer, Dave: The History of Weblogs. http://oldweblogscomblog.scripting.com/
historyOfWeblogs [2008-11-20]

39 LexisNexis. http://corporate.lexisnexis.com/nexis/?section=FEATURES#sectionsbar 
[2008-11-19]

40 Drezner, Daniel W. & Farrell, Henry: The power and politics of blogs. http://
www.utsc.utoronto.ca/~farrell/blogpaperfinal.pdf, s. 5. [2008-11-18]

41 PressText. http://www.presstext.se/ [2008-11-19]
42 TT-AFP (2003-12-14): En dator, en andling man och en kackerlacka, artikeln finns 

hos PressText med rubriken som sökord [2008-11-19]



Den alternativa stavningen webblog ger ett svar från Göteborgsposten 2006, 
weblogg ett svar från GT 2005 och webblogg 31 söksvar varav det tidigaste är 
från nyårsafton 2001, en artikel från Dagens IT:

Todd Ruiz och Adam Prentiss är 26 respektive 27 år gamla och f 
d studenter vid University of Southern California. De tog sig - 
enligt vad de berättar på sin sajt - in i Afghanistan under andra 
halvan av december och publicerat en "webblogg" om besöket på 
sin sajt. De åkte in utan backning av några nyhetsorganisationer 
och med begränsad journalistisk erfarenhet. Sajten där de 
publicerat sina rapporter heter FrontLine Media och har som 
mål att främja alternativ journalistik. De hade med sig en dator 
och kameror, men det förefal ler inte som om haf t  
satellittelefoner för att sända sina rapporter, utan gjorde det 
troligen från ett internetcafe när de återvänt till Islamabad i 
Pakistan. (sic) 43

Den idag vedertagna benämningen blogg ger på PressText 3618 söksvar varav det 
tidigaste är från Kvällsposten-Expressen mars 2003. Efter det  dröjer det till juni 
2004 då ordet hittas igen och under andra halvan av 2004 så återkommer det 28 
gånger. Kvällsposten avslutar på nyårsafton med krönikan Året som gått - orden 
vi fått med att säga att:

Blogg. För många svårtydd förkortning eftersom ordet tappat 
början. Kommer av Webblogg vilket betyder en dagbok, loggbok 
som löpande publiceras på en webbsida på Internet. Kan 
innehålla allt från det mest personliga till kvalificerade politiska 
och vetenskapliga kommentarer.

Bloggarna anses till och med ha avgjort det amerikanska 
presidentvalet när de avslöjade att de dokument som tv-bolaget 
CBS använt för ett kritiskt inslag om president Bush var 
förfalskade.44

TT-Spektra var tidigare i december inne på samma spår under rubriken Året i IT-
ord men fäste ännu större vikt vid just påverkansmakt

En webblogg (blogg) är en slags dagbok på internet. Tekniken 
används framför allt av opinionsbildare, och bloggarna har fått 
en viktig politisk betydelse. De spelade en stor roll i den senaste 
amerikanska valrörelsen.45

Motsvarande resultat fås vid sökningar i Mediearkivet/Retriever, där weblog, 
weblogg och webblog ger enstaka söksvar och webblogg drygt 200. Det tidigaste 
från 2001 hänvisar till webblogg som en loggfil skapad av en webbserver men 
ComputerSweden skriver senare under rubriken Ordlistan:
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43 Sandberg, Hans (2001-12-31): Nördar rapporterar på webben från Afghanistan, 
artikeln finns hos PressText med rubriken som sökord [2008-11-19]

44 Kvällspressen (2004-12-31): Året som gått - orden vi fått, artikeln finns hos 
PressText med rubriken som sökord [2008-11-19]

45 Appel, Martin: Året i IT-ord, artikeln finns hos PressText med rubriken som sökord 
[2008-11-19]



webblogg (weblog) - en webbsida som handlar om ett eller flera 
bestämda ämnen och som ofta fylls på med ny information. En 
bra webblogg uppdateras flera gånger dagligen. Vissa webbloggar 
har formen av en dagbok, andra är länklistor eller 
diskussionslistor. Webbloggar kan vara privata eller 
kommersiella. Tidningar och andra nyhetswebbplatser brukar 
inte räknas som webbloggar.46

En sökning på orden weblog, weblogg, webblog, webblogg och blog och blogg47 
ger ett överensstämmande där både webblogg och blogg (båda oavsett  stavning) 
nämns lika mycket, eller i vårt fall lika lite, fram till 2004 års början. Därefter går 
utvecklingen fortare och under hela 2004 nämns bloggar 637 gånger medan 
webbloggar nämns 62 gånger och det är på den nivån det har fortsatt vid fram till 
idag, medan bloggar explosionsartat ökat i benämning i press.48 Den 19 november 
2008 nämndes blogg eller blog i 6080 artiklar. Nämnas ska också att den 
benämningen svenska folket, eller i alla fall svenska pressen valt  att  använda är 
blogg med svensk stavning, som står för 96 % av den trunkerande söksatsen 
blogg och blog.

blogg och blog
weblog, weblogg, webblog och webblogg
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Figur 3.1. Artiklar skrivna om bloggar 2001 - 19 november 2008
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46 ComputerSweden (2001-11-23): Ordlistan, artikeln finns hos Retriever med rubriken 
som sökord [2008-11-19]

47 Boolesk sökning: (weblog OR weblogg OR webblog OR webblogg) respektive (blog 
OR blogg)

48 I söksvaren kan även länkar till andra webbsidor förekomma, där sökträffen utgör 
en del av webbadressen trots att artikeln i sig inte hanterade ämnet bloggar.



1.6.2.M ä n g d e n  b l o g g a r
En kvantitativ räkning av webbplatser är i stort  sett  en omöjlig syssla då ingen 
äger eller styr internet. Vad som kan göras är en räkning av antalet domännamn. 
Domännamnregistratorn ICANN, Internet  Corporation for Assigned Names and 
Numbers, ackrediterar registratorer för de generella topdomänerna 
såsom .com, .org och .net men också för de nya topdomänerna som .biz, .cat 
och .jobs. På nationell nivå finns samordnande organ, här i Sverige Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur. Att räkna domäner som webbplatser låter sig dock inte 
heller göras. Microsofts domän live.com rymmer 50-talet underdomäner. Den 
kanske mest kända är hotmail.live.com även om användaren inte märker att det är 
dit han eller hon blir omdirigerad när hotmail.com besöks. Windows Live 
Spaces49, Microsofts plattform för sociala nätverk som också ligger under 
live.com-domänen, ger användaren möjlighet att skapa publika webbsidor och 
bloggar. Under en och samma domän så ryms tusentals webbplatser. Inte heller är 
alla domäner bundna till en webbplats utan kan användas för andra tjänster än 
hypertext, eller vara registrerade utan att användas.

Istället får man förlita sig på analyser som mer eller mindre är uppskattningar 
eller sökmotorernas uppgifter om antal webbplatser som de indexerar. Här står 
dock Google ohotat i indexstorlek och någon samkörning kan inte göras då en 
webbplats kan vara indexerad av fler olika sökmotorer och de av förståeliga skäl 
inte delar sina databaser. Att ge en ögonblicksbild är ogörbart då biljontals 
webbplatser i ett sådant fall skulle behöva kontrolleras samtidigt vilket det inte 
finns någon teknisk möjlighet till. Det som kan göras är utvärderingar av tillväxt 
och jämförelser i tid. 2000 indexerades en miljard webbadresser av Google, 2004 
åtta miljarder idag över en biljon unika webbadresser enligt egna uppgifter.50

First, let's step back and consider why we're counting blogs at all. 
You no longer see articles that attempt to demonstrate the 
legitimacy of the Web by stating how many Web pages there are. 
But blogs are still in the process of entering mainstream 
consciousness, so numerical credibility is important; bloggers 
themselves cite the statistics a lot.51

Det är dock lättare att kartlägga antalet bloggar. Det finns färre av dem, många 
baseras på en bloggtjänst och många har tekniska möjligheter vilket gör dem 
enklare att kartlägga. Med det dock inte sagt att en exakt bild går att skapa. Likt 
internet i övrigt så tillkommer bloggar i oerhörd fart och bloggar tas bort, eller 
blir inaktiva. Inaktivitet medför ett mättekniskt problem. När ska en blogg 
definieras som inaktiv? Tillhandahållare av bloggtjänster vill av konkurrensskäl 
uppge en så hög siffra som möjligt och sållar därför ogärna bland bloggarna. På 
samma sätt så har bloggsökmotorerna att vinna på att visa upp  ett så stort  index 
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49 Windows Live Spaces också i folkmun mer känt som »MSN Spaces«
50 Official Google Blog.http://googleblog.blogspot.com/2008/07/we-knew-web-was-

big.html [2008-11-24]
51 Bialik, Carl (2005-05-26): Measuring the Impact of Blogs Requires More Than 

Counting. http://online.wsj.com/public/article/SB111685593903640572-
DoCm_P_b1HHSoXRla2QEob6bw8w_20060525.html?mod=rss_free [2008-11-23]



som möjligt, samtidigt som man vill presentera bra sökresultat till användarna, 
eller som i Google Blog Search fall inte ge ut någon data över huvud taget.

Likt oönskad e-postreklam, spam, så förekommer även »splogs«, spam-bloggar. 
En splogg försöker dock sällan sälja någonting utan har istället som mål att 
antingen tjäna pengar på att visa annonsinnehåll, infektera besökare med ondsint 
programvara, eller driva trafik till en annan sida som i sin tur mycket väl kan vilja 
sälja en produkt eller locka till kasinospel. Där e-post-spam sällan innehåller 
annat än den riktade informationen så krävs det hos sploggar att man driver trafik 
till sidan, något som görs genom kopierande av andra bloggars innehåll. När 
sploggen sedan indexeras av en sökmotor så dyker den upp som vilken ham-
blogg52  som helst, för att låna ett uttryck från e-postvärlden. Likt de många 
felregistrerade domännamn som återfinns så väntar ägaren på att någon ska hitta 
sig in på webbplatsen för att sedan klicka sig vidare på en annons. Moderna 
sökmotorer tar stor hänsyn till antalet sidor som länkar till en annan och lyckas en 
webbplatsägare skapa hundratals eller tusentals sploggar som alla länkar till 
webbsidan man vill driva trafik till så innebär det att sidans ranking går upp, och 
därmed också återfinns högre upp i resultatlistorna vid en webbsökning. Det finns 
med andra ord starka ekonomiska incitament för skapandet av sploggar.

Vid en sammanställning på UMBC, University of Maryland, Baltimore County, i 
februari 2007 så uppgick sploggarna till 56 %, en siffra som legat konstant sedan 
mätningen året innan. 53 Detta är någonting bloggsökmotorerna självklart försöker 
arbeta bort men trots detta så består indexen till 20 % av sploggar.54

2003 uppskattades 67 % av bloggarna vara aktivt underhållna av NITLE Blog 
Census, som ägnar sig åt bloggräkning.55  Webbplatsen är sedan länge 
omsprungen av andra tjänster och har ett i sammanhanget litet index på 2,8 
miljoner bloggar. Intressant är dock att  de särskiljer på aktiva och inaktiva. Av de 
2,8 miljonerna bloggarna så är idag 66 % aktiva. Vad aktivt underhållna här 
menas på lämnas utan förklaring vilket också är talande för fenomenet med 
inaktiva bloggar.
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52 Uttrycket spam ska ha myntats av newsgroup-administratören Joel Furr och 
refererar till en Monty Python-sketch där Eric Idle och Graham Chapman försöker 
beställa frukost, men oavsett vilken rätt de frågar om så innehåller den SPAM, 
pressat och konserverat kött. Ham (sv: skinka) är en ordlek på det; inlagt pressat 
kött är fusk och skinka är riktig vara. Hormel Foods Corporation, skaparna av 
SPAM, köttprodukten, ska i begynnelsen lönlöst ha försökt arbeta bort användandet 
av uttrycket spam som oönskade reklamutskick men nöjer sig idag med att 
poängtera att deras produkt skrivs i versaler.

53 Java, Akshay et al. (2007-01-07): BlogVox: Separating Blog Wheat from Blog Chaff. 
http://ebiquity.umbc.edu/paper/html/id/326/BlogVox-Separating-Blog-
Wheat-from-Blog-Chaff [2008-11-26]

54 UMBC ebiquity research group (2007-02-01): Pings, Spings, Splogs and the 
Splogosphere: 2007 Updates. http://ebiquity.umbc.edu/blogger/2007/02/01/pings-
spings-splogs-and-the-splogosphere-2007-updates/ [2008-11-26]

55 Kramer, Adam D. I. & Rodden , Kerry (2007): Applying a User-Centered Metric to 
Identify Active Blogs. http://portal.acm.org/citation.cfm?
id=1240866.1241035&coll=GUIDE&dl=GUIDE [2008-11-26] ISBN:
978-1-59593-642-4 



2004 utkom Perseus Research med rapporten The Blogging Iceberg där 3 634 
bloggar slumpvis utvaldes från de då åtta största leverantörerna. Här visar man på 
omvända siffror och säger att 66 % av bloggarna inte uppdaterats på två månader 
och därför räknas som inaktiva. Detta överensstämmer helt med Blogpulse egna 
undersökningar från 2005 där 31 % av bloggarna var aktiva de senaste 30 
dagarna, 44 % de senaste 60 dagarna och 51 % de senaste 90 dagarna.56 Detta 
visar på faran i att sortera ut “sällanpostarna” då de mycket väl fortfarande kan ha 
intresse i att skriva i sin blogg.

Apparently the blog-hosting services have made it so easy to 
create a blog that many tire-kickers feel no commitment to 
continuing the blog they initiate. In fact, 1.09 million blogs were 
one-day wonders, with no postings on subsequent days. The 
average duration of the remaining 1.63 million abandoned blogs 
was 126 days (almost four months). A surprising 132,000 blogs 
were abandoned after being maintained a year or more (the 
oldest abandoned blog surveyed had been maintained for 923 
days).57

Noteras bör att siffrorna ovan bygger på en 
uppskattad bloggosfär på drygt 4 miljoner bloggar

Vi ges två sätt att kvantitativt mäta bloggosfären. Bloggleverantörernas uppgifter 
kan läggas samman. Ett sådant mätförfarande medför dock inte bara problem med 
att leverantörer inte lämnar ut uppgifterna utan också hanteringen av döda eller 
inaktiva bloggar och med bloggar på mindre eller egna servrar. Den Australienska 
internetkarriäristen Duncan Riley  är en av skaparna bakom The Blog Herald, en 
blogg om just bloggar, som länge försökt kartlägga storleken på den 
internationella bloggosfären. Tyvärr görs detta inte längre och den senaste 
mätningen är från februari 2006. Här visar en uppskattning baserat på länder på 
154 miljoner bloggar och en uppskattning på bloggleverantörerna på 185 miljoner 
bloggar.58

Det andra sättet att mäta storleken på bloggosfären är genom bloggsöktjänsterna. 
De i sin tur bygger på två olika typer av teknisk lösning, antingen en där 
bloggskribenten pingar en tjänst, vanligtvis en bloggsökmotor, eller en lösning 
där bloggsökmotorerna aktivt letar efter bloggar att indexera. Tjänster som 
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56 Nielsen BuzzMetrics' BlogPulse Newswire. http://blog.blogpulse.com/archives/
000186.html [2008-11-27]

57 Perseus (2004): The Blogging Iceberg. http://perseus.com/survey/resources/
perseus_blogging_iceberg.pdf [2008-11-24]

58 Riley, Duncan (2006-02-02): The Blog Herald Blog Count February 2006: 200 
million blogs in existence. http://www.blogherald.com/2006/02/02/the-blog-herald-
blog-count-february-2006-200-million-blogs-in-existence/ [2008-11-24]



Knuff.se/Nyligen.se/Bloggar.se59  förlitar sig enbart på att skribenter automatiskt 
eller manuellt pingar Nyligen.se för att indexeras medan Twingly till viss del 
söker material själv. En spindel (eng: spider/crawler) kan i korthet beskrivas som 
ett automatiserat datorprogram som följer länkar från webbsida till webbsida. 
Detta är av förståeliga skäl ett arbete som kräver otroliga mängder datorkraft. 
Google är mycket förtegna om sin teknik men tros ha åtminstone 30 datacenter i 
hela världen60 och hade kapitalomkostnader på 20 miljarder svenska kronor under 
2007, varav större delen gick till just datacenter.61  Hur stor del som gick till 
spindeln är dock en väl bevarad hemlighet hos Google.

Det Nederländsk-Amerikanska mediekonglomeratet The Nielsen Company har 
genom Nielsen Online skapat webbtjänsten Blogpulse.com enligt sin egen 
definition är ett verktyg för att upptäcka bloggtrender.62  Här återfinns drygt 95 
miljoner unika bloggar.63  Torontos universitet  har genom deras analys och 
visualiseringsverktyg blogscope.net indexerat 30 miljoner bloggar.64 
Bloggsökföretaget Technorati har årligen utkommit med rapporten State of the 
Blogosphere som fokuserat på mängden bloggar och dess härstamning. 2008 års 
rapport tar steget längre och försöker ge svar på frågor kring vem som bloggar, 
varför det bloggas och vilka som tjänar pengar på bloggande. I Technoratis 
databas återfinns idag 133 miljoner bloggar.65 Svenska bloggportalen.se indexerar 
drygt 42 000 bloggar66, vilket i sammanhanget får ses som få, medan Knuff.se/
Nyligen.se/Bloggar.se har drygt 120 000 bloggar i sin databas.67 Under perioden 
maj - augusti 2007 så hade Twingly  uppmätt 45 000 aktiva bloggar. Här tar man 
ställning till just om en blogg är aktiv eller ses som inaktiv, utan att vidare berätta 
hur man definierar en inaktiv blogg.68  Idag har Twingly ett  index på ungefär 25 
miljoner bloggar varav 200 000 är svenska.69
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59 “Nyligen.se är en bloggportal som visar nyligen uppdaterade bloggar med en 
svensk anknytning.” Inom samma nätverk så ingår även bloggar.se som är en tjänst 
för att hitta blogginlägg baserat på taxonomi, knuff.se som en samlingssida för att 
se vad bloggsverige bloggar om för tillfället, bloggkartan.se som geografisk placerar 
bloggar på en Sverigekarta, bloggtips.se för automatiska bloggtips inom ett visst 
ämne och intressant.se för manuellt utvalda blogginlägg. Dessa tjänster delar på 
samma pingtjänst som ligger under domänen nyligen.se.

60 Se t.ex. Pingdom (2008-04-11): Map of all Google data center locations. http://
royal.pingdom.com/2008/04/11/map-of-all-google-data-center-locations/ 
[2008-11-24] eller Miller, Rich (2008-03-27): Google Data Center FAQ. http://
www.datacenterknowledge.com/archives/2008/03/27/google-data-center-faq/ 
[2008-11-24]

61 Miller, Rich (2008-03-04): Google Spent $2.4B on Data Centers in 2007. http://
www.datacenterknowledge.com/archives/2008/02/04/google-spent-24b-on-data-
centers-in-2007/ [2008-11-24]

62 BlogPulse FAQs. http://www.blogpulse.com/about.html [2008-11-23]
63 BlogPulse. http://www.blogpulse.com/ [2008-11-24]
64 BlogScope. http://www.blogscope.net/ [2008-11-26]
65 Technorati (2008): State of the Blogosphere 2008. http://technorati.com/blogging/

state-of-the-blogosphere/ [2008-11-21]
66 Bloggportalen.se. http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/Home [2008-11-21]
67 Nyligen.se. http://nyligen.se/bloggar/ [2008-11-24]
68 Twingly: Twingly Report Sweden Nr. 2 2007. http://www.primelabs.se/2007/11/01/

nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/ 
[2008-11-24]

69 Källström, Martin (2008-11-27): E-post i författarens ägo



Namn Bloggar Anteckningar

The Blogg Herald 200 mn Uppskattning baserad på de största 
operatörernas siffror, med viss uppräkning 
för övriga operatörer, februari 2006

Blogpulse 95 655 834 Använder en spindel för indexera. 73,366 
nya bloggar indexerades de senaste 24 
timmarna.

blogScope 30,61 mn Använder en spindel för att indexera

Technorati 133 mn Använder såväl spindel som ping-tjänst 
för att indexera.

Universal McCann 184 mn Uppskattad siffra på antalet personer som 
skapat en blogg, inte på antalet bloggar.

Tabell 3.1. Sammanställning av antal bloggar internationellt. 
Samtliga siffror från 20 - 26 november 2008.

Namn Bloggar Anteckningar

Bloggportalen.se 42 651 Använder enbart ping-tjänst för att 
indexera.

Knuff.se/
Nyligen.se/
Bloggar.se 

120 803 Använder enbart ping-tjänst för att 
indexera.

Twingly.com ca 200 000 Använder såväl spindel som ping-tjänst 
för att indexera. Majoriteten är dock ping-
baserat.

Tabell 3.2. Sammanställning av antal bloggar i Sverige.
Samtliga siffror från 20 - 26 november 2008.

Man kan också ställa sig frågande till hur språkgrupper överrepresenteras och 
diskrimineras. Enligt officiella uppgifter från China Internet News Information 
Center fanns nästan 73 miljoner bloggar i Kina i slutet av 2007 medan Asien bara 
står för 13 % av Bloggosfären enligt Technorati.7071  Även om de officiella 
uppgifterna kan ge upphov till diskussion så finns fler mätningar som visar på en 
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70 China Internet Network Information Center (2007-12-27): CNNIC Releases 2007 
Survey Report on China Weblog Market Number of Blog Writers Reaches 47 million 
Equaling One Fourth of Total Netizens. http://www.cnnic.cn/html/Dir/
2007/12/27/4954.htm?2856642059=437697862 [2008-11-23]

71 Technorati (2008): State of the Blogosphere 2008. http://technorati.com/blogging/
state-of-the-blogosphere/ [2008-11-21]



signifikant kinesisk bloggosfär.72  Kommunikationsbyrån Universal McCann 
lyfter dock välkomnat upp asiatiska bloggare och visar upp siffror på 42 miljoner 
kinesiska bloggare, 14 miljoner japanska och 10 miljoner sydkoreanska.

Så hur många bloggar finns det? Då sökmotormarknaden är klart oligopoliserad 
finns det  svårigheter i en jämförelse. Datacenter kostar stora pengar vilket medför 
att  mindre företag har svårare att göra en större täckande indexering medan 
bloggtjänstoperatörer inte tillhandahåller siffror. Utöver de stora bloggtjänsterna 
finns även ett stort antal bloggar på mindre operatörer, eller på egna servrar, 
samtidigt som bortgallringen, eller avsaknaden därav, av inaktiva bloggar eller 
sploggar skiljer sig. Därför bedöms det i detta fallet  vara kontraproduktivt att göra 
en jämförelse av ovan nämnda siffror. Antalet bloggar är stort men tekniska och 
affärsmässiga problem tillsammans med det faktum att bloggosfären växer 
oerhört snabbt hindrar en mer exakt slutsats om ett ögonblicksantal. Sedan 2003 
då Technorati startade sin tjänst och fram till rapporten State of the Blogosphere i 
februari 2006 så hade antalet bloggar fördubblas var 5,5 månad.73  Jämfört med 
dagens siffra hos Technorati så har den utvecklingen minskat  något, men är 
fortfarande oerhört stor.

1.6.3.V e m  b l o g g a r  o m  v a d ?

To simplify a bit, you might say that the Swedish blogosphere 
previously was dominated by men in their thirties who were 
interested in technology and media, while it now is dominated by 
women in the late teens who are interested in fashion.74

Orden kommer ifrån Hans Kullin, skapare av bloggen Media Culpa. Bloggare 
som bloggar om bloggar blir allt  fler och på fler håll görs seriös forskning. Kullin 
utförde i maj 2005 en undersökning han gav namnet BlogSweden. I juni 2006 så 
kom BlogSweden 2 och i februari 2008 kom BlogSweden 3 som alla försöker 
svara på vem bloggaren är, vad som bloggas om och vilka bloggar vi läser. 
Motsvarande undersökningar men på internationell nivå har genomförts av 
bloggsökmotorföretaget Technorati vars State of the Blogosphere visar på såväl 
likheter som skillnader. Som med studier i antalet bloggare så finns stora problem 
med att göra ögonblicksanalyser av vem som bloggar och om vad. Här kan inte 
bara skillnader över tid utan också över geografisk härkomst åtskiljas.

BlogSweden 2 benämner den typiska bloggaren som en kvinna i övre tonåren, 
som själv läser ett fåtal bloggar för att bli underhållen och då helst  en blogg om 
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72 Se t.ex. Riley, Duncan (2005-12-20): 36.82 million Chinese blogs: report. http://
www.blogherald.com/2005/12/20/3682-million-chinese-blogs-report/ [2008-11-24] 
eller China Blog List. http://www.chinabloglist.org/ [2008-11-24]

73 Sifry, David (2006-02-06): State of the Blogosphere. http://www.sifry.com/alerts/
archives/000419.html [2008-11-24]

74 Kullin, Hans (2008-02-29): BlogSweden 3 - third annual Swedish blog survey. http://
www.kullin.net/2008/02/blogsweden-3-third-annual-swedish-blog.html, s. 7 
[2008-11-25]



vardagssaker.75 Undersökningen är gjord på internet med bekvämlighetsurval där 
det stod var man fritt att svara på frågeformuläret under januari och februari 2008. 
1000 personer svarade efter att ha drivits dit genom att ha sett uppmaningen på 
antingen författarens egna blogg, på någon av bloggarna som berättade om den 
eller hos bloggleverantören blogg.se. Då urvalet gjordes på sådant sätt kan 
statistisk signifikans inte säkerställas jämnt Sveriges fulla population, men ge en 
fingervisning. 

Sedan 2005 och 2006 års undersökningar har könsförhållandena skiftat markant, 
från att ha varit  61 % män 2005 och 47 % 2006 till att  idag ha sjunkit  till 24 %. 
Det är dock inte siffror som kan generaliseras på den internationella bloggosfären 
där Technorati tillskriver 57 % av de amerikanska bloggarna och hela 73 % av de 
europeiska som män i rapporten State of the Blogosphere.76  Samma avvikelse 
återfinns i åldersvariabler där Technorati visar på en fördelning där hälften av de 
europeiska bloggarna är över 35 år medan BlogSweden bara ger siffror på 17 % 
och där majoriteten är i åldersspannet 16 - 25. Att BlogSwedens respondenter är 
såpass unga kan medföra att övriga variabelsvar färgas av ålder och det därför blir 
svårare att generalisera. Överhängande kan dock sägas att läsandet av bloggarna 
skiljer sig markant mellan kön. Kvinnor läser bloggar i klart större utsträckning 
än män för att bli underhållna, läsa “vanliga” personers åsikter eller för att hålla 
kontakten med vänner, medan det  är vanligare att  män gör det för att få perspektiv 
på nyheter, hitta nyheter de inte kan finna på annat ställe, få tag på nyheter 
snabbare eller för att hålla sig á jour med nyheter inom sin yrkesroll. Technorati 
väljer att dela upp bloggarna i tre sfärer; en personlig där bloggaren skriver om 
personliga intressen som inte hör till arbetet, en professionell där innehållet  ofta 
är relaterat till yrke och en företagsblogg där en eller fler medarbetare bloggar 
officiellt. Innehållsskillnaden mellan män och kvinnor som BlogSwedens siffror 
visar befästs också till stor del i State of the Blogosphere där kvinnorna ofta 
sorteras in som personliga bloggare med personliga ämnen såsom funderingar och 
familjeuppdateringar och där det skrivs framförallt  för att hålla vänner och familj 
uppdaterade, eller för att träffa likasinnade.

Så vad bloggas det om? Personliga saker, teknik, nyheter, politik, datorer, musik, 
film, vardagsliv, musik, journalism, sex och dating och åtskilliga fler ämnen. 
Mycket skrivs om inom området, personligt, livsstil och vardagsliv, men även 
inom sådant som är intressant för det här arbetet, politik och samhällsfrågor.
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75 Kullin, Hans (2006-10): BlogSweden 2. A survey of 700 Swedish bloggers and blog 
readers. http://www.kullin.net/blogsweden2.pdf [2008-11-25]

76 Technorati (2008): State of the Blogosphere 2008. http://technorati.com/blogging/
state-of-the-blogosphere/ [2008-11-21]
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Siffror från State of the Blogosphere 2008.
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Siffror från BlogSweden 2.
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1.7. F R A - l a g e n
Trots namnet är Försvarets radioanstalt (härefter kallat FRA) en civil myndighet, 
dock tillhörande Försvarsdepartementets verksamhetsområde. FRA drivs i syfte 
“att  bedriva signalunderrättelsetjänst för att tillgodose uppdragsgivarnas 
underrättelsebehov samt att  stödja informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter 
och statligt ägda bolag.”77 Signalunderrättelsetjänsten “syftar bland annat till att 
ge information och förvarningar om förhållanden i omvärlden som kan påverka 
landet i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska hänseenden. Det kan röra sig om 
eventuella hot mot Sverige, utrikespolitiska underrättelser, underlag för 
deltagande i internationella fredsbevarande insatser eller underrättelser om 
terrorism, internationell vapenhandel och smuggling.”78

Regeringens proposition 2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelse-
verksamhet, tillsammans med ändringar i tre lagar har medierat och i folkmun 
kommit att kallas FRA-lagen. Ingen längre utläggning kommer här göras av lagen 
som sådan, men det kan i korthet sägas att lagen och lagförändringarna ger FRA 
möjlighet att spana i kabelburen trafik, såsom den för internet och telefon, som 
passerar Sveriges gräns. Lagen antogs den 18 juni 2008 efter att ha legat vilande 
sedan den först föreslagits av föregående regering. Lagförslaget  föregicks av stor 
debatt i såväl bloggosfär som traditionell media och under tiden och i efterhand 
har traditionell media också fokuserat på bloggarnas inverkan i att lyfta denna 
fråga på dagordningen. Här är FRA-lagen vald, inte för FRA-lagen i sig, utan för 
att  den får stå som modell för en debatt som är lätt att följa i bloggosfär då dels 
unika sökord kan väljas ut, förr att  det finns en tydlig början och för att 
bloggosfären kan ha påverkat traditionell media och också fattade beslut. 
Huruvida så är fallet ämnar detta arbete inte ta någon ställning till.

1.8. T w i n g l y
Twingly är en bloggsökmotor. En användare är fri att  söka i Twinglys fulla index. 
Antingen genom att  söka på ett  eller fler nyckelord, genom att  söka på alla inlägg 
skapade på en specifik blogg, genom att söka på alla som länkar till en specifik 
sida eller blogginlägg eller genom att söka på alla inlägg på en specifik webbplats 
eller domän. I detta arbete så har flertalet av dessa sökmöjligheter använts. 
Nyckelordssökning för att finna blogginlägg kring FRA-debatten, länksökningar 
för att se vem som länkar till ett blogginlägg och sidsökningar för finna datumet 
då ett blogginlägg var skapat. Twingly  är dock inte enbart  en bloggsökmotor för 
slutanvändare utan erbjuder även företagslösningarna Twingly Blog Search, 
Twingly Livefeed och Twingly  Blogstream. Twingly Blog Search erbjuder kunder 
att  inarbeta Twinglys sökmotor i kundens egna webbplats och med Twingly 
Livefeed så övervakar Twingly  bloggosfären för kundens räkning. Den för 
gemene man överlägset mest kända funktionen är dock Twingly Blogstream. I 
anslutning till redaktionell text så kan kunden med hjälp  av Twingly Blogstream 
visa vilka bloggar som länkar in till artikeln. Funktionaliteten är densamma som 
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om användaren själv gör en länksökning på Twinglys webbplats, resultatet är en 
lista på blogginlägg som länkat till den efterfrågade sidan. En unik, och för 
utvecklingen av digitala medier intressant, skillnad är dock att här presenteras 
bloggar som skrivit  om artikeln i direkt anslutning till den. Kunden har dock 
moderationsfrihet och kan välja bort att visa en blogg eller ett blogginlägg. Idag 
så tillhandahåller Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, SVT 
Opinion, SR Musikhjälpen, Cosmopolitan, IDG, ONOFF och över femtiotalet 
andra webbplatser en sådan blogstream till deras läsare.79

Bild 3.1. Skärmavbildning av Twingly blogstream på Dagens Nyheter80
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2. S m å  v ä r l d a r ,  r i k a  h u b b a r  o c h  r i k a  k l u b b a r
Devisen att du känner varenda person i hela världen genom sex handslag har gett 
uppslag till såväl en pjäs som en film. Filmen gick upp på biograferna 1993 och 
hade Will Smith i huvudrollen. Fem år senare så kom Lukas Moodyssons 
genombrottsfilm Fucking Åmål. De båda filmerna kan till ytan te sig ha lite med 
varandra att göra, men Mathias Rust, kanske mest ihågkommen för att han gick 
på gymnasiet och åkte moped, har spelat i två filmer, Fucking Åmål och Hanna 
med H. I Hanna med H så spelade också Joel Kinnaman som i sin tur sågs i Arn - 
Tempelriddaren, där britten Steven Waddington spelade rollen som Torroja. 
Steven Waddington har också spelat i filmen Carrington med Emma Thompson 
som sågs som Dr. Alice Krippin i I am legend med ingen mindre än Will Smith. 
Hanna med H, Arn, Carrington och I am legend, fyra steg av separation. Hur ser 
det då ut med de andra Fucking Åmålskådespelarna? Alexandra “Elin “ 
Dahlström är tre steg från Will Smith, Rebecka “Agnes” Liljeberg har också tre 
steg, men tre helt  andra steg. Erica “Jessica” Carlson har tre steg även hon, och 
delar Peter Stormare med Rebecka. Jag skulle kunna gå igenom hela rollistan, 
men i och med att den, på dessa fyra fall, kortaste uppmäta vägen är tre hopp bort 
så skulle gapet aldrig kunna bli mer än fyra. Alla i Fucking Åmål har spelat i just 
Fucking Åmål tillsammans med bland andra trehopps-Rebecka Liljeberg. Nu 
kanske exemplet ovan var lite för lätt, Fucking Åmål blev en ganska stor film 
vilket säkerligen ledde till att skådespelarna fick fler roller. Dessutom så gjordes 
båda filmerna inom en tioårsperiod.

Jesper M. Sjöberg krediterades som »Johans klasskamrat« i den Uppsalabaserade 
filmen Den utvalde. Roy Yerbey är kanske inte helt stolt  över sin roll som 
»Control Room Ninja« i filmen 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain som för 
närvarande är rankad som den 61:a sämsta filmen i världshistorien på filmsidan 
IMDB - de har tre filmer mellan sig. De båda filmerna är också relativt nya, men 
genom Den utvalde, Sista kontraktet och George White's scandals så är 30-åriga 
Jesper M. Sjöberg sammankopplad med plåtmannen i Wizard of Oz från 1939.81 
Det är en liten värld.

För att förstå sociala nätverk så kan vi gå många år tillbaka i tiden. 
Nätverksforskning i sig är ingenting nytt och någonting såväl ingenjörer som 
matematiker ägnat sig åt. Sociala nätverk däremot har haft ett naturligt hinder i att 
sådan data har varit mycket svåråtkomlig. Visst kan respondenter bli tillfrågade 
att  skriva en lista på alla sina vänner, men risken är överhängande att personer 
glöms bort, förminskas eller förstoras. I mitten av 90-talet så kom en brytpunkt - 
internets framtåg. I dag finns stora mängder social nätverksdata överallt. 
Vänlistor på Facebook, listor på vad du köpt och som också rekommenderas till 
andra på Amazon och bokmärken på Delicious.com. Denna mängd data har gett 
upphov till en pånyttfödelse för nätverksforskningen, en där man faktiskt  kan 
analysera just sociala nätverk.
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2.1. R a n d o m  g r a p h s
För att förstå arbetet med sociala nätverk så kan det vara bra att  börja långt 
tillbaka med Paul Erdős and Alfréd Rényis random graphs i slutet  av 1960-talet. 
Här ska inte mycket förklaras mer än huvudsakliga principen. En random graph 
bygger som namnet avslöjar på slump. Figuren 4.1 visar 14 noder. Låt  oss säga att 
de är personer. Länkar dem mellan, här säg vänskapsband, skapas helt 
slumpmässigt utan några preferenser. Att du sluter vänskapsband med din granne 
är lika troligt som att  du gör det med någon på andra sidan jorden. När nätverket 
är tomt och bara består av ett antal fristående noder, då man knappast ens kan 
kalla det för ett nätverk, och en ny länk ska tillföras så görs det  slumpmässigt 
mellan två noder. När nästa länk ska tillföras görs även det slumpmässigt mellan 
två noder. Även i ett mycket litet  nätverk som nedan så är sannolikheten hög att 
det görs mellan två tidigare okopplade noder. Med bara ett  fåtal länkar kopplade 
så är sannolikheten mycket låg att från en giv en nod kunna färdas någon längre 
sträcka.

Random graphs visar upp två beteenden. Dels så är länkarna mycket korta och det 
är svårt att ta sig någon längre sträcka, interkonnektiviteten är låg. Dels så saknas 
center. Då länkarna placeras ut  helt  slumpmässigt är sannolikheten hög för en 
jämn fördelning där varje enskild nod kan nå lika många noder som en annan 
nod. När tillräckligt många länkar utplaceras utvecklas dock nätverket snabbt från 
att ha varit många små fragmenterade bitar till att  bli ett jättenätverk 
inkluderandes alla noder. I vårt fall låt oss säga att sju länkar placerats ut och vi 
har en perfekt slump, ett uttryck matematiker antagligen skulle säga upp 
bekantskapen med mig för. Då skulle samtliga noder vara sammankopplade med 
en annan nod. Tillförseln av en endast länk till skulle öka det antalet  till tre. 
Skulle en till länk kopplas till detta nätverk av fyra noder är vi uppe i sex. Vi kan i 
en random graph alltså se en väldigt låg interkonnektivitet fram till en brytpunkt 
där plötsligt alla noder sammanfogas till en stor helhet.82

Figur 4.1. Random Graph83
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2.2. S m å  v ä r l d a r
Duncan J. Watts, sociolog, fysiker och till viss del också matematiker och 
programmerare utkom mot slutet  av 1990-talet och en bit in på 2000 med flertalet 
arbeten som har kommit att bli stilbildande för forskningen av sociala nätverk. 
Genom stor del av sin forskning har Watts använt sig av vänskapsband som 
exempel på sociala nätverk, men som ska visas senare är detta applicerbart på helt 
andra nätverkstyper. Watts har samlat större delen av sin forskning på sociala 
nätverk fram till 2003 i boken »Six Degrees: The Science of a Connected Age« 
varpå större delen av denna teoriframställning bygger på dess tredje och fjärde 
kapitel. 

Watts ville fånga fyra karaktärsdrag i sin första modell för sociala nätverk. Det 
första är att ett  socialt nätverk är uppbyggt av många små tätt sammanslutna 
grupper som ansluts till andra små tätt  sammanslutna grupper genom personer 
med överspännande tillhörighet. Sociala nätverk är inte heller statiska utan 
omförhandlas kontinuerligt, nya bekantskaper görs och gamla sägs upp. Tredje 
draget är att alla möjliga relationer inte är lika troliga. Hur ofta binder du 
vänskapsband med en slumpmässigt  utvald människa på stan, hur ofta gör du 
detsamma med en arbetskollega? Det fjärde karaktärsdraget som Watts ville fånga 
är det som kan tyckas motstrider det  tredje, att vi faktiskt handlar med bas i vår 
inre drivkraft. Att  flytta till en ny stad för att studera kan bero på att vänner redan 
bor där, men också på den inre drivkraften att  söka sig utbildning och åker du till 
Australien för att arbeta beror det inte på tidigare vänskapsband. Inom sociologin 
kallas dessa krafter för »struktur« och »agency« och mixen dem mellan är vital 
för uppkomsten av sociala nätverk.84

Watts är ett  fan av Isaac Asimov, kanske mest känd för »Stiftelsen« och »Jag, 
Robot-serierna« och för att ha skapat de tre robotlagarna.85 Utan att  avslöja allt 
för stora delar i handlingen i den första robotnovellen, Stålgrottorna, som just  nu 
filmatiserats av producenterna från Sagan om ringen, så kan sägas att det är 
härifrån Watts hämtat inspiration till sin första modell. Detektiv Elijah Baley 
utreder ett mord på jorden, eller på Asimovs futuristiska jord. All bebyggelse är 
under jord, i stålgrottor, och personer umgås i små väldigt tätt slutna celler. Du 
talar inte till en främling och en främling talar inte till dig. Däremot så är du 
väldigt mån om de du har närmast. I bokens uppföljare blir Baley sänd till 
planeten Solaria. En värld som markant skiljer sig från jorden. Planeten är väldigt 
glest befolkad och var person lever för sig. All kommunikation sker genom vad 
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som enklast kan beskrivas som ett gigantiskt konferenssystem. Med all 
kommunikation så menas här all kommunikation, såväl vän till vän som hustru till 
maka.86

Figur 4.2. Grottman-Solaria-modellen87

Figuren med jordens grottmän och Solarias konferenstelefonkommunicerande 
visar på extremer. I stålgrottornas värld så är det väldigt sannolikt att A träffar B 
om de har en vän gemensam och har de tre eller fyra vänner gemensamt så är 
sannolikheten nästan fullständig. På Solaria däremot så spelar tidigare 
vänskapsband ingen roll, kommunikationen sker som synes slumpartad genom 
kommunikationsenheterna. Att A och B delar en vän bidrar inte till en högre 
sannolikhet för att de ska träffas. Däremot så stiger sannolikheten snabbt för att A 
och B om de delar väldigt många vänner, vilket kan verka motsägelsefullt. För att 
förklara det beteendet så behöver vi återgå till random graph-modellen. När 
antalet länkar i ett nätverk kommer till brytpunkten, då skapas länkar som 
drastiskt ökar interkonnektiviteten. Nu träffas inte person A och B på Solaria 
genom sina gemensamma vänner, utan helt enkelt för att  de har såpass många 
gemensamma att det är svårt att undvika. 

Denna modell är extrem, men det är också dess mening. Med dessa två 
extremvärden, ett där strukturen är absolut och ett där agencyn är absolut, kan 
värden där mellan målas upp och det är precis det Watts gjorde i sin första 
modell, logiskt nog kallad Alfamodellen. Alfamodellen gav upphov till värdet 
alfa, blandningen mellan grottmänniskornas extrema lojalitet mot gruppen och 
Solariainvånarnas slumpmässiga val av bekanta. Med datorn som hjälpmedel så 
genererades nätverk med olika värden av alfa, allt ifrån ett där vänner enbart 
valdes utifrån redan befintliga vänner till ett där vänner valdes helt slumpmässigt.
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Figur 4.3. Alfamodellen88

Om vi först ser på den heldragna linjen som markerar länklängd så ser vi att låg 
alfa också ger låg länklängd vilket kan jämföras med en random graph med ett 
fåtal länkar. Mitt i figuren så stiger dock länklängden till sitt absoluta toppvärde. 
Vid detta kritiska alfavärde, streckad vertikal linje, infaller nätverkets absoluta 
sammankoppling då alla noder är sammankopplade. Alla kan nå alla, men det är 
långa vägar. Skulle figuren visa en miljon personer som alla hade hundra vänner 
skulle det vara tusentals länkar mellan två genomsnittliga personer, lång ifrån de 
fyra stegen det är mellan Mathias Rust och Will Smith. Precis efter att nätverket 
har nått fullständig interkonnektivitet  så faller dock länklängderna snabbt. 
Återigen kan vi återgå till random graph:en. I stadiet där samtliga noder precis har 
anslutits är vägarna långa, ju fler länkar som förs in, desto kortare vägar skapas. I 
det mest extrema fallet så är alla anslutna till alla vilket ger en länkväg på noll.

Detta överensstämmer väl med vad som skulle kunna förutspås. Vad som är 
överraskande är klusterkoefficienten, punktad linje. När få noder är anslutna ses 
en hög klustring, små grupper med hög interkonnektivitet. Många få mininätverk 
skapas med ett fåtal noder anslutna, men efter att alfa nått den kritiska punkten så 
faller dock inte klusterkoefficienten direkt, utan stiger snarare innan den faller av. 
För att återgå till Isaac Asimovs stålgrottor så skulle här några av en grottas 
invånare, som är väldigt tätt sammanfogade, ha kontakt med ett  par andra grottors 
invånare, lika tätt sammanfogade även dem och de i sin tur skulle ha kontakt med 
ett par andra grottor. Eller i Mathias Rusts fall; Han är tätt sammankopplad med 
övriga skådespelare i Hanna med H, Joel Kinnaman med alla i Arn, Steven 
Waddington med alla i Carrington och Emma Thompson med alla i I am legend 
(och Will Smith med alla i filmen I, Robot). Detta fenomen, med en hög 
interkonnektualitet och en hög klusterfaktor döpte Watts och hans kollegor till 
»small-world networks«.89

När Watts visat att  små världar faktiskt existerade så uppkom frågan hur de 
skapades och för att försöka visa det skapades modell Beta. Om vi åter en gång 

Small-world 
networks
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återgår till vänner och vänskapsband så skulle de kunna visas grafiskt på en linje. 
Någonstans i mitten på linjen finns ett antal noder som får stå för dig och dina 
vänner. Till vänster och höger om det dina vänners vänner och så vidare. För att 
undvika obalans i ytterkanterna så kan för modellen den linjen sammanfogas i 
ändarna till att skapa en cirkel. Det är vad Watts gjorde i sin Betamodell. Se den 
vänstra delen i grafiken nedan, där har varje nod en länk till de närmaste två 
personerna till vänster och till höger. Du känner alltså fyra personer, två åt varje 
håll och de i sin tur känner två personer åt varje håll. Detta är självfallet  en 
extrem situation, i sociala nätverk så står inte personerna i en ring hållandes 
varandra i handen, men denna modell vill snarare visa ordning och oordning, eller 
struktur och agency om man så vill. För att på kortast sätt  föra ett meddelande till 
cirkelns motsatta sida så skulle du skrika till personen två steg till vänster om dig, 
som sedan skrek till personen två steg vänster om sig och fortsätta så tills du 
nådde målet. Skulle ringen här bestå av en miljon personer där varje person har 
hundra vänner skulle meddelandet ha passerat 10 000 personer innan det kommer 
fram. Långt ifrån de fyra stegen det är mellan Mathias Rust och Will Smith. Ett 
sådant ringnätverk visar fler kännetecken. Det är stort. Vem som helst kan nå vem 
som helst, men länkvägarna är långa. Klustringen är närmast totalt. Om du ser på 
valfri nod i exemplet nedan där varje punkt är sammankopplad med två till 
vänster och två till höger. Här delar en nod tre av fyra vänner med den bredvid 
sig. Vi har ett nätverk där strukturen är total. Om vi istället låter agencyn öka och 
ger samtliga personer tillgång till Solarias telefonkonferens-system där de får 
ringa upp fyra slumpmässiga personer skulle cirkelnätverket se ut som i den 
högra modellen i figur 4.4. Ett nätverk som visar upp minimal klustring och där 
länkvägarna är korta.90

Figur 4.4. Betamodellen91

Vi lever dock inte i stålgrottor, inte heller i Solaria, utan någon stans däremellan. I 
en blandning av struktur och agency, något som i Alfamodellen fick bestämmas 
av variabeln alfa, och här i Betamodellen bestäms av variabeln beta. I 
mittmodellen i figur 4.4 har tre av länkarna släppt och skapat »genvägar«. 
Genvägar som står som grund för small-world networks. Klusterkoefficienten är 
fortfarande hög, men länklängden har fallit, det är är färre steg mellan 
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medelvärdespunkterna. De datorsimuleringar Watts gjorde för Betamodellen visar 
att  medellänklängden sjunker till hälften om bara fem slumpmässiga genvägar 
skapas, oavsett nätverkets storlek. För att  halvera den länklängden igen och 
komma ner på en fjärdedel av den ursprungliga länklängden så krävs ytterligare 
50-talet genvägar och för att ytterligare minska länklängden krävs otaliga fler 
genvägar. Detta förhållande visas i figur 4.5.92

Figur 4.5. Länklängd och klusterkoefficient i Betamodellen.93

Länklängden faller snabbt av så fort ett fåtal slumpmässiga länkar införs, beta 
ökar. Klusterkoefficienten däremot fortsätter vara förhållandevis hög. Detta är ett 
small-world network. Ett högt  klustrat nätverk där genvägarna möjliggör mycket 
korta länkvägar.

Datan i exemplet som fick inleda detta kapitel, det med skådespelarna från 
Fucking Åmål, kommer ifrån The Oracle of Bacon, en webbplats vars skapare 
beslutat sig för att Kevin Bacon är centrum i filmuniversumet. Webbplatsen kan 
dock tyckas vara fusk. Den skapades efter att spelet »Six Degrees of Kevin 
Bacon« uppfanns av tre studenter på Albright College, som helt sonika gick ut  på 
att  hitta den kortaste vägen mellan Kevin Bacon och valfri annan skådespelare. 
Kevin Bacon känner antagligen sig själv så han får i spelet Bacon-numret 0. Alla 
som spelat i en film med Kevin Bacon får Bacon-numret 1 och så vidare. 
Tydligen är spelet såpass uppskattat av Kevin Bacon själv att  han startat en 
välgörenhetsorganisation med namn SixDegrees.94 Samtlig data som The Oracle 
of Bacon använder sig av kommer ifrån den gigantiska filmdatabasen IMDB.com 
innehållandes praktiskt taget alla filmer skapade och strax under en miljon unika 
skådespelare.

!

Small-world 
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Small-worlds och rich-clubs bland bloggar, Emil Öberg

 -  30 -

92 Watts, Duncan. J (2004): The “new” science of networks. Annual Review of 
Sociology, 30, 243-270. http://www.sociology.columbia.edu/pdf-files/watts02.pdf 
[2008-10-20] 

93 Modellen är framställd med grund i Watts, Duncan J. (2003): Six Degrees: The 
Science of a Connected Age. s. 90

94 SixDegrees.org. http://www.sixdegrees.org/ [2008-12-28]



Så är Kevin Bacon center i filmvärlden? Tyvärr inte, Genomsnittliga Bacon-
numret för Kevin Bacon är 2,946. Det krävs alltså i genomsnitt 2,946 personer för 
att  nå en annan. Han får se sig slagen av såväl Morgan Freeman med ett 
genomsnittligt Freeman-nummer på 2,854 och Julia Roberts med ett Roberts-
nummer på 2,901, som fler andra. Vad som dock kan ses som ännu mer intressant 
är att Fucking Åmålskådespelaren Mathias Rust har ett  Rust-nummer på 4,273 
och Control Room Ninja Roy Yerbey ett på 3,471. Det är en liten värld.

Bacon-
nummer

Kevin Bacon Mathias Rust Roy Yerbey

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 1 1
2 156 122 166
209 477 2 306 31 776
620 848 54 421 497 967
140 656 628 114 413 075
8 573 275 602 36 991
767 20 299 2 333
102 1 573 252
6 138 21
- 10 4

Tabell 4.1 Antal nya länkade skådespelare för varje Bacon-nummer.95

Watts använde denna data för att visa på att såväl klusterkoefficient som 
länklängd överensstämde med det han tidigare definierat  som small-world 
networks. Stärkt av självförtroende gjordes samma beräkningar på Western 
Systems Coordinating Council, nuvarande Western Electricity Coordinating 
Council:s databas med kraftledningar på USA:s västkust som även den visade 
upp klusterkoefficient och länklängd som förväntat hos ett small-world network. 
Nervbanorna hos Caenorhabditis elegans, en rundmask som länge använts som 
biologisk modell, även den visar starkt upp small-word networks-beteende. 
Skådespelarna kan tyckas tillhöra ett socialt nätverk, men det finns ingenting 
socialt över varken kraftledningssystemet eller nervbanorna hos C. elegans. Det 
är en liten värld - i fler typer av nätverk.96

2.3. R i k a  h u b b a r  o c h  r i k a  k l u b b a r
Någonting hade dock Watts missat när de skapade Alfa- och Betamodellerna. 
Någonting han skulle bli varse när László Barabási och hans student Réka Albert 
vid Notre Dame-universitetet  frågade efter datan från en av Watts publicerade 
undersökningar. Månaderna senare kom svaret på vad Watts missat i »Science« - 
alla noder i ett nätverk har inte alltid lika många länkar. Hittills hade Watts 
handlat i tron om att alla noder i de nätverk han undersökt, och de han 
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datorgenererat haft ungefär lika många länkar. Inom matematiken kallas ett 
sådant förhållande för normaldistribution. Vänstra delen av figur 4.6. visar ett 
normaldistribuerad kurva med ett medelvärde markerat av den streckade linjen. 
Sannolikheten att en nod skulle ha ett lika många vänner som markeras av den 
streckade linjen i ett normaldistribuerat nätverk är mycket hög och sannolikheten 
att noden skulle ha fler eller färre länkar sjunker snabbt åt båda hållen.97

Figur 4.6. Normal- och power-law-distribution.98

I Sverige är medellängden för män 179,5 centimeter och för kvinnor 165,5 
centimeter.99 Låt oss föreställa oss en dubbelt så lång person, denna skulle då vara 
3,56 respektive 3,31 meter. En längd som inte ens världens längsta man någonsin 
kommer upp till.100  Skulle vi istället föreställa oss hälften så långa personer så 
uppmäter de 90 respektive 83 centimeter, en längd vilket yttest få personer med 
dvärgväxt understiger. Svenska befolkningens längd uppvisar en stark 
normaldistribution, få personer är extremt långa eller extremt korta. Sveriges 
längsta man uppmäter 217,5 centimeter.101 Den största skillnaden uppåt är alltså 
ynka 21 % större medelvärdet.

Ser vi istället på befolkningsmängden i våra kommuner så ligger Stockholm i 
topp med 807 301 invånare, följt av Göteborg och Malmö med 498 976 
respektive 284 987 invånare.102  Redan från andraplatsens Göteborg till 
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97 Watts, Duncan J. (2003): Six Degrees: The Science of a Connected Age. s. 102ff
98 Modellen är framställd med grund i Watts, Duncan J. (2003): Six Degrees: The 

Science of a Connected Age. s. 102 & s. 105
99 Statistiska centralbyrån (2007-01-15): Vikt och längd i befolkningen. http://

www.scb.se/templates/tableOrChart____47966.asp [2008-12-28]
100 Titeln som världens längsta man någonsin brukar ges till amerikanen Robert “Alton 

Giant” Wadlow, som som längst uppmätte 272 centimeter och 220 kilo. Wadlow 
avled vid 22 års ålder 1940, men skulle han överlevt den infektion som dödade 
honom så skulle han antagligen fortsatt växa på grund av hans felande hypofys.

101 Andersson, Erik: Landets längste korad i Nordstan. http://www.gp.se/gp/jsp/
Crosslink.jsp?d=113&a=384758&ref=rss [2008-12-28]

102 Statistiska centralbyrån (2008-11-14): Folkmängd i riket, län och kommuner 30 
september 2008 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september 2008. http://
www.scb.se/templates/tableOrChart____252874.asp [2008-12-28]



förstaplatsens Stockholm så skiljer fler invånare än tredjeplatsens Malmö är stort. 
En sådan distribution med mycket stora extremvärden med en snabb avfallande 
kurva som sedan har en lång svans kallas inom matematiken för Power-law 
distribution. Engelskans hub har kommit att stå för flygtrafiksnav, en större 
flygplats dit flygplan lyfter till många olika destinationer, ofta långt borta. 
Atlanta, O’Hare och Heathrow, världens tre största flygplatser dit  resenärer åker 
dels från närområdet men också med andra flyg för att färdas till mängder av 
olika resmål är utan tvekan tre noder som skulle placeras högst upp  i en Power-
law distributionsgraf.103

Figur 4.7. Sveriges kommuners befolkningsmängd.104

I Watts Betamodell så avgjorde slumpen vart nya länkar skulle placeras ut. En 
nod kunde bli lämnad utanför ett tag men så småningom fick även den en länk 
kopplad till sig utan någon som helst hänsyn till hur många länkar den redan 
hade. Vad Barabási och Alberts genomgång av Watts data visade var dock att  den 
inte följde någon normaldistribution utan överensstämde väl med en power-law 
distribution och modifierade därför Watts modell. 

Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som 
inte har, från honom skall tas också det han har.105

Istället för att slumpmässigt utplacera länkar föreslår Barabási och Alberts att 
redan existerande länkar ska spela en avgörande roll. En länk med två länkar ska 
därför tilldelas dubbelt så hög sannolikhet för att få en ny  länk som en med bara 
en redan existerande länk. Då de första noderna också tilldrar sig de första 
länkarna så medför en sådan modell ett växande nätverk är mer benäget att 
förfördela de tidiga noderna och på så sätt göra de rika rikare. Barabási och 
Alberts modifierade modell är dock inte heller den absolut. I en verklig värd 
kostar det att ha länkar. De vänskapsbanden du har begränsas inte av världens 
befolkning utan snarare av din tid och energi.106
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2008. http://www.airports.org/cda/aci_common/display/main/aci_content07_c.jsp?
zn=aci&cp=1-5-212-218-222_666_2__ [2008-12-28]
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105 Bibel 2000: Matteusevangeliet 25:29
106 Watts, Duncan J. (2003): Six Degrees: The Science of a Connected Age. s. 108ff.



Sergi Valverde och Ricard V. Sole vid Catalan Institute for research and 
Advanced Studies respektive Santa Fe institutet publicerade 2007 rapporten 
»Self-organization versus hierarchy in open source social networks« där nätverk 
av utvecklare till öppen källkodsmjukvara analyserades med hjälp av dess e-
posttrafik. Resultatet följer Watts modifierade modell mycket väl där ett fåtal 
noder visar starkt hubbetende. Utöver det så visar hubbarna också stor mängd 
kommunikation dem mellan. För att återgå till flygplatsanalogin så kan vi här 
tänka oss en resenär som ska flyga från Stockholm till Minneapolis, USA. 
Flygrutten skulle då kunna se ut som följer; Arlanda till Heathrow, England. 
Heathrow till O’Hare, Chicago och O’Hare till MSP, Minneapolis. O’Hare och 
Heathrow är bland de största flygplatsnaven i världen och här är det lätt att  se 
varför stor trafik flyttas mellan Heathrow och O’Hare, men också, även om den 
inte är lika stor, mellan Arlanda och Heathrow. Trots ett självordnande system 
uppstår en power-law distribution och hubbar vartill perifera noder ansluts. 
Hubbar som i sin tur har stor trafik mellan sig. Något Valverde och Sole kallar för 
rich-clubs.107

Figur 4.8. E-posttrafik i nätverket för utvecklandet av TCL, Tool Command Language från Self-
organization versus hierarchy in open-source social networks.108

Hur står det då till med bloggar som är fokuserade kring ett  och samma ämne. 
Uppvisas något nätverksbeteende över huvud taget och om så är fallet, följer det 
en power-law distribution och hur ser då nätverket inom rich-club:en ut?
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3. M e t o d
Hur hittar vi då bloggar som står ut i mått av inflytande. Detta kan göras på fler 
sätt. Ur besöksstatistik kan rent numerära data extraheras om hur många som 
besöker en blogg, vilka datum och tider det görs och varifrån besöket kommer. Ur 
bloggarnas kommentatorsfält kan data om vad som sägs, hur många kommentarer 
som görs, vilka typ av inlägg som kommenteras och vem som kommenterar 
bearbetas. Linksbacks berättar vem som länkar till ett blogginlägg och 
blogginläggen själva innehåller stora mängder analyserbar data. För en 
inflytandefrågeställning skulle ett memanalytiskt tillvägagångssätt vara av 
intresse. Där blogginläggens innehåll djupare studeras för att  följa idéers och 
tankars skapelse och utveckling av dem ur en evolutionistiskt perspektiv.

Besöksstatistik är tyvärr någonting som enbart de enskilda bloggarna, och 
bloggleverantörerna i de fallen de använder en sådan, har tillgång till. Access till 
sådan information har därför bedömts som omöjlig och besöksstatistik har därför 
inte använts som underlag. Linksbacks är visserligen data som finns publikt 
tillgängligt, men det är en metod som är väldigt teknikbaserad och som i 
förhållandet få bloggverktyg har möjlighet till. Att  analysera länkförhållanden 
baserat på linkbacks exkluderar stora mängder bloggar och ger därför en mycket 
skev bild. Memanalys har dock mycket att säga om inflytande. Tidigare forskning 
har bland annat  visat att det sällan är den primära memskaparen som sedan 
tillskrivs som skapare och större spridning ses först ett fåtal grenar ned om sett 
som en trädgraf.109 Automatiska metoder för analys av memspridning är under 
utveckling på många håll men har idag en begränsning i att de kräver specifika 
och unika sökord. Detta behöver visserligen inte vara ett problem, är memet 
förekomsten av en webbplats så kan webbadressen vara ett sådant sökord. Är 
memet istället  specifika tankar inom FRA-debatten så är FRA inget bra sökord. 
Utveckling av memföljningsalgoritmer, eller manuell memföljning bedöms som 
för tidskrävande för detta arbete vilket medför att en membaserad analys inte kan 
genomföras.

Bloggpubliceringssystemet Pitas satte i början på 2000-talet dagordningen genom 
att ge användaren två inmatningsfönster när denne skulle skapa ett blogginlägg. I 
det ena så ombads användaren mata in en webbadress till vilken en länk skulle 
göras. I det andra, som var frivilligt, så kunde en kommentar till länken skrivas. 
Även om blogginlägg idag ser annorlunda ut med mer redaktionell text så är 
länkar en stor del av hur bloggosfären fungerar och länkanalys ger också ett mått 
på inflytande. Här analyseras det som nedan kommer benämnas som »inlänkar«, 
sidor som länkar till en sida. Inlänkar antas här driva nya besökare till sidan och 
öka dess inflytande genom att med en högre penetreringsgrad i större utsträckning 
sätta dagordningen. En inlänk kan visserligen vara av negativ karaktär där den 
länkande i kommentarer runt länken visar ett missnöje eller avståndstagande. 
Länken denne skapar medför dock en högre faktor av inflytande för länkens mål. 
Som parentes kan nämnas att undertecknad under detta arbete visserligen har sett 
många fall där bloggare inte hållit med varandra och också yttrat det. Dock har i 
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förbifarten inte en enda blogg positivt inställd till FRA-lagen observerats. Med 
det inte sagt att sådana inte finns. Likt Google så används här inlänkar som mått 
på betydelsefullhet.

För att exemplifiera med ett fiktivt exempel; Blogg A skriver ett blogginlägg den 
21 juni, det blogginlägget innehåller såväl en bild och en film som en bit text. I 
texten så ingår tre länkar. Den ena länken går till en artikel på webbtidningen 
Quickresponse.nu, den andra går till ett blogginlägg på blogg B och den tredje går 
till ett blogginlägg på blogg C. Blogginlägget på blogg B var skapat den 18 juni 
och blogginlägget på blogg C den 16 juni. När blogginläggen B och C skapades 
är dock här av mindre intresse då kopplingen A till B och A till C gjordes först 
den 21 juni. Då en blogg enbart innehåller information om länkar till andra 
webbsidor, utlänkar, och inte information om vilka webbsidor som länkar till 
bloggen, inlänkar, så krävs fullständig tillgång till samtliga bloggar för att få en 
korrekt bild. I exemplet så skulle länkarna från blogg A inte kunna hittas 
bakvägen genom att undersöka blogg B och C. 

3.1. V a l  a v  T w i n g l y
I Sverige kan tre större bloggsökmotorer utskönjas; Bloggportalen.se, Knuff.se, 
och Twingly.se. Internationella bloggsökmotorer såsom Technorati har valts bort 
då mängden indexerade svenska bloggar anses vara litet. Bloggportalen.se har ett 
i förhållande litet  index110  och valdes bort då risken att datan inte skulle vara 
rättvisande är överhängande. Nyligen är “en bloggportal som visar nyligen 
uppdaterade bloggar med en svensk anknytning.” 111 Inom samma nätverk ingår 
även bloggar.se som är en tjänst för att hitta blogginlägg baserat på taxonomi, 
knuff.se som en samlingssida för att se vad bloggsverige bloggar om för tillfället, 
bloggkartan.se som geografisk placerar bloggar på en Sverigekarta, bloggtips.se 
för automatiska bloggtips inom ett visst ämne och intressant.se för manuellt 
utvalda blogginlägg. Dessa tjänster delar på samma pingtjänst som ligger under 
domänen nyligen.se. Hos bloggare själva så tituleras dessa tjänster ofta 
sammantaget under namnet Knuff. Knuff tillhandahåller en »widget«. En tjänst 
för att presentera länkande inlägg, likt den som återfinns hos Twingly, men riktar 
sig främst mot slutanvändare där bloggare själva kan lägga till sådan information 
i sin egen blogg. Även Twinglys widget kan användas av slutanvändare och är 
inte begränsad till betalande traditionella nyhetswebbplatser.
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Bild 5.1. Skärmavbild av en Knuff.se-widget presenterad i blogginlägget 
»Bloggning och sparken...« som visar alla bloggar indexerade av knuff.se 

som länkar till inlägget.112

Knuff.se utövar viss censur på sitt index. Officiella riktlinjer säger att “Inlägg, 
bloggar eller bloggare som uttrycker nedsättande kommentarer om etnisk grupp, 
kön, religion, sexuell läggning, psykisk hälsa och/eller grova personangrepp, 
nonsens eller extrema konspirationsteorier kommer inte att länkas.”113  Twingly 
gör ingen form av innehållsfiltrering förutom bortsortering av spam-bloggar. 
Dock kan de enskilda kunderna moderera de länkarna som visas intill deras 
redaktionella material och på så sätt utföra censur.114 Detta är dock ingenting som 
påverkar arbetet för denna arbete då indexet kan återfås i sin helhet  utan 
begränsningar.

Även tillgängligheten har spelat en roll i urvalsprocess. Knuff.se index är inte 
fullt  sökbart via den publika webbplatsen utan visar bara de senaste 100 inläggen 
för ett sökord. Försök till kontakt med Johan Larsson, grundare och driftare, av 
Knuff.se har gjorts utan resultat. Twingly  har ett väl tilltaget index med 60 % fler 
bloggar än Knuff.se, presenterar sitt fullständiga index publikt via sin webbplats 
och har kunnat tillhandahållit  databasutdrag vilket avsevärt förenklat detta arbete. 
Twinglys användargränssnitt  ger möjlighet till enkla sökningar på såväl adresser 
till en blogg eller blogginlägg, som en sökning på vilka bloggar som länkar till en 
specifik blogg eller blogginlägg, något som saknas hos Knuff.se och är vitalt för 
denna undersökning.
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3.2. U r v a l
Då arbetet analyserar debatten kring FRA har samtliga blogginlägg i Twinglys 
databas med sökorden »FRA« och »radioanstalt« valts. Det bedöms som mycket 
ovanligt att  en skribent skriver ordet radioanstalt i annat  sammanhang än 
Försvarets radioanstalt. Dessa två sökord har använts för att maximera antalet 
korrekta träffar men minimera antalet inkorrekta. Twingly har en språkanalys 
varvid varje nytt inlägg som indexeras kodas med en språkkod. I urvalet har 
enbart svenska blogginlägg valts. Detta för att diskussionen primärt förts i 
svenska bloggar och för att undvika söksvar där FRA i ett blogginlägg refererar 
till någonting annat  än Försvarets radioanstalt. Andelen bloggar skrivna på annat 
språk än svenska i frågan bedöms som mycket lågt  och ickedrivande i 
diskussionen. Av tids- och arbetsbesparingsskäl har Twingly  tillhandahållit  ett 
databasutdrag på ovan definierad sökning i XML-format.115 Samma material går 
att  nås på Twinglys publika webbplats »www.twingly.com« genom en sökning på 
»FRA | radioanstalt lang:sv«

3.3. D a t a b e h a n d l i n g
Stor del av detta arbete är gjort med ad hoc-programmerade verktyg för att 
bearbeta och ta fram information för analys. Samtliga av dessa är skrivna av 
författaren och finns i dennes ägo. Även råmaterial och databasfiler för varje steg 
i behandlingen finns i författarens ägo.

Datan som har levererats som XML-fil av Twingly är uppdelat på analysenheten 
blogginlägg innehåller följande variabler:
‣ Webbadress till blogginlägget
‣ Titel på blogginlägget
‣ Blogginläggets textinnehåll. Utan övrigt material såsom bild eller 

videomaterial. 
‣ Språkkod
‣ Datum och tidsmärkning
‣ Antal inlänkar
‣ Authority. Ett nummervärde på hur bloggen placerar sig i Twinglys egna 

rankningssystem
‣ Bloggens webbadress
‣ Bloggens namn
‣ Utlänkar. De bloggar som blogginlägget länkar till.
‣ Taggar. Hur skaparen valt att taxonomiskt klassificera blogginlägget

Denna 74 MB stora XML-fil har sedan överförts till en Microsoft Access-databas 
för lättare läsning och behandling. Vid överföringen så utelämnades språkkoden 
då sökningen för grundurvalet enbart inkluderade blogginlägg skrivna på svenska. 
Även utelämnades Authority då det inte är av intresse för detta arbete. På samma 
sätt utelämnades utlänkarna och taggarna. Tillfördes gjordes dock ett 
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följer uppsatta regler för formatering och är läsbara av såväl datorer som 
människor.



identifikationsnummer där det datum- och tidsmässigt första blogginlägget fick 
nummer 1, nästa nummer 2 och så vidare.

Även om urvalet gjordes enbart på blogginlägg skrivna på svenska så har ett  fåtal 
inlägg på norska slunkit igenom Twinglys språkanalys och då FRA inte bara är en 
akronym för Försvarets radioanstalt utan också det norska ordet för »från« så har 
återfinns några få inlägg som inte härrör till FRA-debatten. Ett urval gjorde 
genom en sökning på norskt ä »æ« och norskt ö »ø«. Samtliga inlägg med någon 
av de bokstäverna i titel eller textinnehåll märktes som ogiltiga. Övriga inlägg 
gjorda på samma blogg lämnades dock oförändrade då det inte kan slås fast att 
bloggen inte skriver enbart  på det ena eller andra språket. Risken att blogginlägg 
som faktiskt handlar om Försvarets radioanstalt men inkluderar ett æ eller ø  
sorteras bort bedöms som liten och mängden eventuellt påverkade blogginlägg är 
i sammanhanget påtagligt försvinnande.

Ett fåtal blogginlägg förekom som dubletter då Twingly indexerat dem under fler 
namn. Samtliga dessa blogginlägg innehöll nummertecken »#« i webbadressen 
varför en sökning på dessa gjordes för att kontrollera huruvida dubletter kunde 
återfinnas, och om så var fallet markerades dubletterna som ogiltiga.116

Tre huvudsakliga tabeller har använts, dessa kallas här tabellen för blogginlägg, 
tabellen för bloggar och tabellen för länkar. Tabellen för blogginlägg söktes 
igenom efter unika bloggar för att generera en tabell med identifikationsnummer, 
bloggnamn och bloggadress. Tabellen för blogginlägg sorterades i datum- och 
tidsordning vilket medförde att första blogginlägget som skrevs som då också 
tillhörde första bloggen som skrev om ämnet som då fick identifikationsnummer 
1. Nästa unika blogg fick identifikationsnummer 2 och så vidare. Samtidigt 
uppdaterades också tabellen med blogginlägg och varje rad tillgavs en ny  kolumn 
med det identifikationsnumret bloggen har. 

En tabell över vilka blogginlägg som länkar till varandra skapades. Datan 
levererad av Twingly  tillhandahåller inte information om vilka bloggar som 
länkar till ett visst blogginlägg varför detta fick göras med sökningar mot 
Twinglys publika sökmotor. Då det rör sig om tiotusentals blogginlägg och ännu 
fler blogginlägg som länkar till dem så gjordes detta med automatiska sökningar, 
med Twinglys tillåtelse. Rent tekniskt skickades en webbförfrågan till »http://
www.twingly.com/search?q=« med parametern »link:adress-till-blogginlägget« för 
varje blogginlägg i tabellen. Undertecknad blev ombedd av Twingly att skapa en 
fördröjning på två sekunder mellan varje förfrågan för att  inte belasta 
webbservrarna för hårt. Det sammantaget med stora mängden blogginlägg gör 
detta tidskrävande.
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116 Dubletter återfanns även bland bloggarna på grund av att de indexerats med olika 
för- eller efterled. Här har dessa slagits ihop och en blogg har ansetts vara samma 
om det som skiljer är: »http://« mot »https://«, med eller utan »www«, exempelvis 
»http://www.blogg.se« mot »http://blogg.se«, med eller utan avslutande snedstreck, 
exempelvis »http://www.blogg.se« mot »http://www.blogg.se/« eller någon 
kombination av de möjligheterna. »https://blogg.se« har alltså ansetts vara samma 
som »http://www.blogg.se/«



Tabellen för länkar populerades med följande data.
‣ Länkens identifikationsnummer. Varje ny länk som skapas får ett 

identifikationsnummer för att underlätta programmering och analys.
‣ Länk från blogg-ID. Identifikationsnummer på den länkande bloggen.
‣ Länk till blogg-ID. Identifikationsnummer på bloggen som blir länkad till.
‣ Webbadress från. Den fullständiga webbadressen till det länkande 

blogginlägget.
‣ Webbadress till. Den fullständiga webbadressen till blogginlägget som blir 

länkad till.
‣ Inlägg från inlägg-ID. Identifikationsnummer på det länkande blogginlägget.
‣ Inlägg från inlägg-ID. Identifikationsnummer på blogginlägget som blir länkar 

till.
‣ Från-inläggets skapelsetid. Detta är också tiden då länken skapades.

Webbadress från, webbadress till, blogginlägg från och blogginlägg till är inte 
vitala för detta arbete men ger möjlighet till reliabilitetstester som annars skulle 
vara omöjliga. Då ett undersökt blogginlägg kan ha inlänkar från ett annat 
blogginlägg som inte fastnat i den initiala sökningen på FRA eller radioanstalt så 
finns möjligheten att »inlägg från inlägg-ID« och »från-inläggets skapelsetid« 
inte kan fyllas i. I de fallen så har 0 respektive 1970-01-01 använts som 
temporärvärden tills att de kan hämtas i efterföljande webbsökningar. 

Följande flödesschema visar huvudsakliga moment i inhämtandet av inlänkar.
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Figur 5.1. Flödesschema med huvudsakliga moment i inhämtandet av inlänkar

När samtliga blogginläggs inlänkar hämtats sorteras de länkar var från-värde inte 
tidigare fanns i tabellen för blogginlägg ut. Eller i andra ord, de länkar som i 
inhämtningen ovan gavs ett »inlägg från inlägg-ID« och »Från-inläggets 
skapelsetid-värde« på »0« respektive »1970-01-01«. För dessa inlägg utfördes en 
automatiserad webbsökning likt den tidigare. Denna gång anropades dock 
Twinglys sökmotors nyhetsflöde på »http://www.twingly.com/rss/?q=« med 
parametern »site:adress-till-blogginlägget«. Detta gjordes för att  nyhetsflödet 
innehåller datum- och tidsstämplar på när blogginlägget skapades. En vanlig 
webbsökning innehåller visserligen också datumstämpar i “luddigt” format såsom 
»6 months and 17 days ago«. Vid bearbetning så har det datumformatet visat  sig 
inexakt varvid en absolut säkerhet på blogginläggets skapelsedatum inte kunnat 
fastställas. »Inlägg från inlägg-ID« har på dessa poster även efter denna 
sekundära webbsökning haft värdet 0 då de inte finns med i tabellen för 
blogginlägg, dock så uppdateras »från-inläggets skapelsetid« med det nyfunna 
värdet.

Gå till nästa rad i tabellen 
med blogginlägg

Fråga Twinglys webbsök:
Länkar någon till det här 

blogginlägget?
NejJa

Finns det länkande 
blogginlägget redan i 

tabellen över blogginlägg?
NejJa

Spara följande i tabellen 
med länkar

Länkens ID (nytt nummer)
Länk från blogg-ID
Länk till blogg-ID

URL från
URL till

Inlägg från inlägg-ID
Inlägg till inlägg-ID

Från-inläggets skapelsetid

Spara följande i tabellen
Länkens ID (nytt nummer)

Länk från blogg-ID
Länk till blogg-ID

URL från
URL till

Inlägg från inlägg-ID = 0
Inlägg till inlägg-ID

Från-inläggets skapelsetid 
= 1970-01-01

Finns den länkande 
bloggen i tabellen med 

bloggar?
NejJa

Ge bloggen ett nytt ID-
nummer och spara dess 
namn och webbadress i 

tabellen med bloggar 

Vilket är det första 
blogginlägget som länkar?

Är detta det sista inlägget som länkar till det nu undersökta blogginlägget?Ja Nej

Gå till nästa
blogginlägg som länkar
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Slutligen så har alla självlänkar markerats som ogiltiga. Även om det kan vara av 
intresse att  se hur en blogg länkar till sig själv, vanligtvis till ett tidigare inlägg 
med en text såsom »som jag skrev tidigare«, så är det inte intressant för detta 
arbete och skulle kunna ge missvisande data.

Mot slutet av perioden så blossade en ny debatt upp, debatten kring IPRED, 
International Property Rights Enforcement Directive. IPRED är ett EU-direktiv 
som i korthet ger upphovsrättsägare möjlighet att begära ut uppgifter om ett IP-
nummers användare direkt från internetleverantören vid ett misstänkt 
upphovsrättsbrott, vilket har kommit att debatteras i bloggarna. För att  undvika att 
blanda ihop  dessa två debatter med varandra, även om de hos bloggarna går hand 
i hand så avslutas undersökningsperioden när sökorden IPRED börjar förekomma 
i inläggen i tabellen för blogginlägg. Detta har bedömts vara 2008-10-20. Innan 
dess hade IPRED bara nämnts någon fåtal gång och 2008-10-21 skrevs fler 
inlägg. Som startdatum sattes dagen innan första blogginlägget skrevs vilket var 
2008-06-26.

3.4. M e t o d p r o b l e m

3.4.1.B l o g g v ä g g a r
Under hösten 2008 växte fenomenet med det som bloggarna själva kallar 
»bloggväggar«. En bloggvägg kan enklast definieras som ett större antal 
okommenterade länkar, vanligtvis i slutet av ett blogginlägg. Fenomenet kan 
framförallt  uttydas kring bloggare aktiva i Piratpartiet som också tillhandahåller 
en automatisk bloggvägg baserad på nyckelord från Knuff.se.117 Bloggväggar bör 
dock inte ses som ett direkt sätt  driva trafik till målet för länken. En länk skriven 
integrerat i det redaktionella innehållet genererar rimligtvis fler klick än vad en 
länk i ett block av okommenterade länkar gör. Därför bör bloggväggar snarare ses 
som ett system för att  påverka bloggsöktjänsterna. Många inlänkar bidrar till en 
högre placering på bloggportaler som Knuff.se och större chans till publicering i 
traditionella nyhetssidors Twingly-widget och på så sätt kan det faktiska inflödet 
av läsare öka. Det finns en kamratskap och det handlar kanske snarare om att 
driva frågan och inte de specifika bloggarna högre upp på dagordningen.

Bloggväggslänkar kan inte utsorteras från textintegrerade länkar utan en  
fullständig nedladdning av samtliga blogginlägg. En sådan utsortering ansågs 
vara allt för tidskrävande för ramen för detta arbete. Det finns också flertalet 
faktorer som påverkar huruvida de ska räknas eller inte. Då bloggväggslänkar i 
viss mån faktiskt påverkar läsarantal så finns en maktvariabel som inte ska 
förbises. Bloggväggsfenomenet får också ses som såpass marginellt i förhållande 
till det stora antal enskilda bloggar och blogginlägg som detta arbete är baserat på 
varför det inte bedömts som nödvändigt med en vidare gallring. Slutligen består 
bloggväggar i princip uteslutande av automatisk genererad data och bör därför 
gynna alla bloggar lika.
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117 Falkvinge, Rick (2008-10-25): Kommentar i blogginlägget Bloggväggarna 
fördummar. http://copyriot.se/2008/10/25/bloggvaggarna-fordummar/
#comment-25559 [2008-12-25]



Bild 5.2. Skärmavbildning av en bloggvägg i inlägget »Ingvar Åkesson ljuger ännu mer«.118

3.4.2.I n d e x
Det är utopiskt att tro att en bloggsökmotors index kan vara fullständigt. Då 
tillväxten är såpass stor kan ett fullständigt index aldrig skapas. Twingly har här 
valts för dels för dess indexstorlek, men trots detta så finns bloggar som skrivit 
om frågan som inte dyker upp i Twinglys index. Av två anledningar får dock 
förutsättas att absoluta majoriteten av alla bloggar dyker upp. Dels så finns ett 
egenintresse hos bloggarna att pinga Twingly, det ger möjlighet till större 
besökarantal genom att det är enklare att hitta bloggarna. Det kan också antas att 
skribenterna inom FRA-frågan har ett  större teknikkunskap  och därför använder 
de verktyg som finns tillgängliga för att driva trafik till bloggen. Twingly 
använder sig också av en spindel för att indexera bloggar vilket gör att bloggar 
som redan är indexerade leder vidare till ickeindexerade bloggar. Antalet bloggar 
som faller inom kriterierna men som ändå inte är indexerade är svåruppskattat, 
men baserat på resonemanget ovan får de ses som få och perifert belägna. Skulle 
fler bloggar länka till dem så skulle de också dyka upp.

Under databehandlingen som står som grund för detta arbete så förekom en 
handfull blogginlägg som inte korrekt indexerats på grund av tekniska problem. 
Dessa är inte medtagna i beräkningarna då ingen möjlighet till att  extrahera 
länkande bloggar fanns. Det rör sig dock om ett ytterst fåtal och bedöms inte 
påverka helhetsbilden på något sätt. Det  finns också en möjlighet att enskilda 
bloggar stoppas av Twinglys spam-filter och därför inte dyker upp. Båda dessa 
fall får dock ses som perifera. I de fåtal tidigare fall där bloggar inte indexerats så 
har detta påtalats Twingly som löst problemen.119
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118 Falkvinge, Rick (2008-06-26): Ingvar Åkesson ljuger ännu mer. http://
rickfalkvinge.se/2008/06/29/ingvar-akesson-ljuger-annu-mer/ [2008-12-12] 

119 Se t.ex.: opassande (2008-11-08): Twingly censurerar inte blogge bloggelito — 
uppdatering; problemet löst. http://opassande.se/index.php/2008/11/08/twingly-
censurerar-blogge-bloggelito/ [2008-12-12]



3.4.3.T i d  f ö r  b l o g g i n l ä g g
Blogginläggets skapelsedatum hämtar Twingly från det nyhetsflöde som bloggen 
presenterar. Här förutsätts länken mellan två bloggar skapas när den länkande 
bloggen skriver det inlägget innehållandes en länk till den andra bloggen. Denna 
tidsmärkning kan dock vara inkorrekt. Antingen genom att tidsinställningen på 
webbservern går fel och därmed uppger fel tid för Twingly, men också genom att 
inlägg uppdateras. Vid en uppdatering av ett inlägg så förändras inte 
skapelsedatumet och ett äldre blogginlägg kan därför uppdateras och länka till ett 
annat blogginlägg som inte ens var skapat vid tiden för det ursprungliga 
meddelandets skapande. 

Problematiken kring felande tidsinställningar står fast. Då den absoluta 
majoriteten av alla bloggar ligger på större bloggleverantörer som troligtvis ser 
till att deras klockor går rätt så ligger dock snarare problemet i att  bloggägaren 
inte ställt  in svensk tidsavvikelse korrekt om de använder sig av en internationell 
leverantör. Flertalet leverantörer ställer dock in detta automatiskt med 
användarens IP-nummer eller språkinställning som grund och som helhet bedöms 
problemet som litet  och ge mycket litet utslag i den större mängd data som här 
behandlas.

Uppdateringen av blogginlägg är svår att komma ifrån. Rådande förhållningssätt 
inom bloggosfären verkar dock vara att blogginlägg sällan uppdateras och 
synnerligen inte om det gått en längre tid från dess skapelsedatum. Undantaget är 
om felaktigheter påvisats då felen markeras genom att texten stryks över och 
förklarande tillägg görs. Här bedöms problemet som litet, dock förekommande, 
och med tanke på den totala datan så bör den övergripande bilden inte påverkas.
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4. D a t a r e s u l t a t
‣ 5 345 unika bloggar hittades. Efter en utsortering av norska blogginlägg 

återstod 5 183 unika bloggar som har skrivit inlägg om Försvarets radioanstalt.
‣ 248 bloggar lades till under länksökningen. Alltså bloggar som länkat till ett 

blogginlägg som skrivits om FRA, men som inte själv skrivit ordet »FRA« 
eller »radioanstalt«
‣ 25 150 blogginlägg bestod den ursprungliga sökningen sökningen av. När den 

begränsas till tidsperioden 2008-05-26 - 2008-10-20 återstår 23 175 
blogginlägg. När norska blogginlägg är bortsorterade återstår 22 779 
blogginlägg.
‣ 28 128 inlänkar är gjorda till de 22 779 blogginläggen efter att 20 länkar 

manuellt  bortplockats då de är dubletter eller innehåller en klart felaktig 
tidskod.
‣ 1 096 unika bloggar länkas det till.
‣ 1 459 unika bloggar länkas det från.
‣ 7 862 unika inlägg länkas det till.
‣ 9 824 unika inlägg länkas det från.

Ett urval av 200 slumpmässiga blogginlägg där texten gåtts igenom visar på en 
fullständig reliabilitet vad gäller språkmässig bortsortering. Eller i andra ord, 
samtliga av dem var skrivna på svenska. Ett urval av 20 slumpmässiga 
blogginlägg har kontrollerats mot Twingly  för att se huruvida dess inlänkar och 
inlänkarnas tidskoder är korrekta. Även här har en fullständig reliabilitet uppmäts.

En utskrift av den totala datan skulle inte bara ta drygt en lastpall i 
pappersanspråk om utskriven med 12 punkters Times New Roman enligt 
undertecknads uträkning, den skulle också vara mycket intetsägande. Detta 
kommer därför i korthet  presenteras grafiskt utan vidare analys som istället 
kommer under följande kapitel. 

Första figuren innehåller fullständig data till 2008-11-24 vilket var datumet då 
den initiala datainsamlingen gjordes. Detta är medtaget för att dels visa på att de 
blogginläggen som skrivs om FRA i slutet av perioden också skriver om IPRED, 
en annan fråga, dock under samma fokusområde, men också för att  visa varför 
tidsavgränsningen gjorts. Efterföljande figurer är dock begränsade till den ovan 
bestämda tidsperioden 2008-05-26 - 2008-10-20. 

Efterföljande presenteras nätverkskartor på veckobasis. Varje blog representeras 
av en nod och inlänkar till den bloggen av pilar. Här är samtliga inlänkar som 
gjorts till ett eller fler blogginlägg under veckan sammandragna. Har en blogg 
länkat till en annan fler gånger under tidsperioden så visas det i antalet länkpilar. 
Figurer utanför huvudnätverket visar noder som inte är anslutna till det. Om detta 
läses som PDF finns möjlighet för oändlig in- och utzoomning i samtliga grafer i 
detta arbete, med bibehållen kvalitet. Av läslighetsskäl är dock nätverksbilderna i 
pixelformat och tillåter inte en sådan in- och utzoomning.
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Figur 6.1. Antal inlägg, inlänkar, unika bloggar och inlägg med sökordet IPRED, per dag. Finns även som bilaga 10.6.
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5. N ä t v e r k s a n a l y s
Figur 6.1 visar en stor spridning i antalet  blogginlägg och inlänkar. Topparna 
förefaller infalla samma dag som större händelser i frågan och då ofta 
mediehändelser. Detta arbete ämnar inte att förklara huruvida bloggarna påverkar 
traditionell media, om traditionell media påverkar bloggarna eller om det finns ett 
ömsesidigt givande och tagande, även om detta är en högst intressant 
frågeställning som bör besvaras.

Den absolut viktigaste upptäckten här är dock att vi har ett nätverk. Det är lätt att 
glömma bort att datan bygger på en sökning med två sökord som genererat 5 183 
unika bloggar med sammanlagt drygt 22 000 blogginlägg. Visserligen har vi 
sedan undersökt alla inlänkar som finns tillgängliga till de bloggarna och 
blogginläggen. Men trots det skulle det kunna resultera i 500 bloggar som har 
varsin inlänk från en “ny” blogg, det vill säga en blogg som inte dök upp  i den 
ursprungliga sökningen, och 4 500 bloggar som stod helt utan inlänkar. Eller i 
andra ord, 500 nätverk bestående av två noder och 4 500 helt ensamstående 
noder. Men det fick vi inte. Nätverket  är väldigt väl sammanslutet. Vi ser ett  stort 
sammanhängande nätverk med över drygt 1 000 sammanlänkade bloggar och 
enbart 23 smånätverk som står utanför. Smånätverk där en eller två bloggar länkar 
till en annan blogg. Det ska dock tilläggas att av de ursprungliga drygt 5 000 
bloggarna så är det bara detta tusental som faktiskt dyker upp, något som helt 
enkelt beror på att inga länkar in till de bloggarna och de i sin tur inte länkar ut. 
Precis som med Oracle of Bacon så finns det dock två lägen. Antingen ett läge där 
personen är sammankopplad eller ett där denne är totalt frånkopplad. Någon 
uppkomst av två eller fler separata nätverk ser vi inte.

Detta nätverk är till skillnad från Duncan J. Watts nätverk riktat. Watts vänner är 
vänner åt båda hållen. Sergi Valverde och Ricard V. Soles mailnätverk bygger 
däremot på e-post som skickas från A till B. Efter analys så räknar dock de båda 
med att B svarade på e-posten och på så sätt  upprättat  en tvåvägskommunikation. 
Detta nätverk skiljer sig. Att en nod skapat en länk till en annan betyder inte att 
den noden länkar tillbaka och en djupinzoomning visar att det heller inte är regel. 
Diskussioner hos bloggarna själva har förts om fenomenet med införandet av 
länkar för att  målet av länken ska se detta, oftast  genom att så påpekas i en 
kommentar, och sedan länka tillbaka i ett kommande blogginlägg. Visserligen 
återfinns otaliga tvåvägslänkar inom detta nätverk, men det är inte ett 
jämliksförhållande där varje skapad länk resulterar i en tillbaka. Alltså kan här 
inte sägas att  det går att nå varje enskild nod från en annan nod. Det ska dock 
poängteras att dessa länkförhållanden enbart tar hänsyn till de blogginlägg som 
fastnat i den ursprungliga sökningen på sökorden »FRA« och »radioanstalt«, samt 
de bloggar som länkat till de inläggen. Med andra ord skulle alltså en blogg som 
här återfinns, kunna skriva ett blogginlägg rörandes ett  helt annat ämne och då få 
en inlänk som inte här syns. Trots att  vi inte kan nå varje nod från en helt annan 
nod så får vi ett högst klustrat och sammanslutet nätverk.

Det ter sig också vara så att det finns bloggar som tilldrar sig mångdubbelt fler 
länkar än genomsnittet. Vissa är såpass inlänkade att länkarnas pilar är så tätt 
packade att de snarare ser ut som en cirkel runt noden än enskilda pilhuvuden 
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medan andra inte får en endaste inlänk. Power-law distribution verkar här råda. 
För att undersöka det faktumet så gås tabellen för blogginlägg och tabellen för 
länkar igenom rad för rad för att  skapa en sammanslagen tabell där varje unik 
blogg tilldelas summan av hur många blogginlägg som skapats och antalet 
inlänkar till de blogginläggen. Resultatet visas i figur 7.1, zoombar om läses som 
PDF, eller i större format som bilaga 9.1. Figuren visar antal inlägg och inlänkar, 
sorterat efter inlänkar och visar på en såpass stark Power-law distribution så att 
linjen som representerar inlänkar är svår att skilja från Y-axeln i vänsterkant. 
Antalet inlänkar för de tio mest länkade bloggarna ser ut som följer: 1767, 1206, 
1117, 843, 764, 737, 718, 583, 567 och 566. Om vi ger den mest länkade bloggen 
värdet 100, eller 100 % om man så vill, så ser värdena ut; 100, 68, 63, 48, 43, 42, 
41, 33, 32 och 32. Den fjärde mest länkade bloggen har alltså hälften så många 
inlänkar som den mest länkade och den åttonde bloggen har bara en tredjedel. 
Fortsätter vi ned så hittar vi den trettonde mest länkade bloggen som har en 
femtedel så många inlänkar och den 29:e bloggen som har en tiondel så många 
inlänkar. Av platsskäl visas här bara bloggar med fler än två inlänkar, vilket gör 
att  svansen egentligen ska vara mångdubbelt längre. Det är ingen tvekan att vi här 
har en power-law distribution.

Figur 7.1 Antal inlänkar och inlägg, sorterat efter inlänkar. Bloggar med två eller färre inlänkar visas 
inte här. Finns även som bilaga 9.1.

Vänder vi istället på förhållandena och sorterar efter blogginlägg får vi också en 
mycket stark power-law distribution. Motsvarande siffror för de tio flitigaste 
bloggarna är 373, 298, 211, 187, 162, 151, 148, 146, 139 och 138 inlägg, eller 
viktat, 100, 80, 57, 50, 43, 40, 40, 39, 37 och 37. Antalet inlägg faller också 
mycket snabbt, dock inte lika snabbt som inlänkar. Den fjärde mest skrivande 
bloggen har, likt inlänkarna, skrivit hälften så många inlägg som den mest aktiva. 
För att komma ned på en tredjedel måste vi ta oss till den 13:e, en femtedel den 
35:e och en tiondel den 86:e mest aktiva bloggen.
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Figur 7.2 Antal inlänkar och inlägg, sorterat efter inlägg. 
Bloggar med två eller färre inlänkar visas inte här. Finns även som bilaga 9.2.

Det verkar alltså finnas bloggar som blir länkade hundrafalt fler gånger än 
genomsnittet, men vilka är de? Om vi drar oss tillbaka till det kanske 
komplicerade metodförfarandet så tilldelades varje blogg ett identifikations-
nummer. Tabellen över inlägg sorterades i datumordning och första bloggen som 
påträffades fick nummer ett, nästa två och så vidare. Ju lägre nummer, desto 
tidigare skrevs det  första inlägget innehållandes »FRA« eller »radioanstalt«. Det 
ger en möjlighet att  rita ut samtliga blogginlägg som detta arbete bygger på med 
axlarna tid och blogginlägg, vilket figur 7.3 visar.
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Figur 7.3. Samtliga blogginlägg sorterade efter blogg-ID och dag. Finns även som bilaga 9.3.

Figuren är i praktiken en X/Y-koordinatsgraf, eller ett  Kartesiskt  koordinatsystem 
om man vill vara matematisk. Varje blogginlägg representeras av en cirkel, Y-
axeln bloggens identifikationsnummer och X-axeln dagen då blogginlägget 
gjordes. Gjorde blogg 100 ett blogginlägg ett blogginlägg den 7 augusti placeras 
en cirkel där. Trots att  det kan vara svårt  att tro vid en första anblick består 
ovanstående figur av drygt 22 000 blogginlägg. Många av dem ligger då såpass 
överlappande att det är svårt att se med blotta ögat. Fram till valdagen den 18 juni 
är blogginläggen så tätt packade att de enskilda cirklarna som markerar varje 
blogginlägg inte kan urskiljas. Var denna figur visar oss är dock flerfaldigt. För 
det första. Tillväxten av nya bloggar var väldigt hög veckan innan valdagen. Från 
den 10 till den 19 juni ökar antalet unika bloggar från strax under 400 till nästan 
2 200, nätverket, för som visat är det ett nätverk, växer med 20 % varje dag. För 
det andra. Nätverket fortsätter växa i en linje som inte ser ut att  mattas av. Kom 
ihåg att blogg-ID visar unika bloggar. Eller i andra ord; Fler nya personer 
tillkommer och skriver om FRA-frågan. För det tredje. De nya personerna som 
tillkommer gör det högst flyktigt. De första bloggarna fortsätter dock blogga om 
frågan. Se på de första, låt  oss säga, 250 bloggarna. Nederkanten av figuren har 
en betydligt större täckning genom hela tidsperioden medan du med blotta ögat 
kan urskilja enstaka blogginlägg gjorda av en bloggare som började ett par dagar 
efter valdagen. Nu är ett kausalt förhållande mellan antal inlänkar och antal 
blogginlägg inte utrett men det kan vara svårt att inte tänka på László Barabási 
och Réka Alberts modifierade Betamodell där de rika också blir rikare som då 
klart gynnar tidiga brukare.

Men är det samma personer började skriva tidigt  och fortsatt att skriva som också 
genererar flest inlänkar? För att få reda på det, så behöver vi sortera ut de noder 
som står för den största delen av alla inlänkar. Detta skulle kunna göras genom att 
be databasen om, låt  oss säga, de 10 % mest länkade bloggarna för varje vecka. 
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En sådan utvärderingsteknik skulle resultera i att första veckan med sina 44 unika 
bloggar benämns med en rich-club på 4 bloggar, medan fjärde veckans 442 unika 
bloggar skulle generera en rich-club som är tio gånger så stor. Kan det verkligen 
vara så stor skillnad? Ett alternativ till det är att istället för att se till bloggarnas 
inlänkningsstatistik se på inlänkarnas inlänkningsstatistik. Istället för att sortera ut 
de 10 % mest länkade bloggarna kan vi plocka ut länkar till att  vi nått 10 %. Eller 
i mer klara ord; Vi sorterar databasen efter hur många inlänkar varje blogg har, 
lägger ihop det sammanlagda antalet inlänkar för alla bloggar och plockar sedan 
ut inlänksvärdet från den mest länkade bloggen. Har vi nått 10 % av det 
sammanlagda antalet inlänkar? Om inte, ta med den näst mest länkade bloggen, 
har vi nu nått 10 % av det sammanlagda antalet  inlänkar? 10 % är en siffra tagen 
ur luften, i detta fall kanske det är intressant med en annan. Hur ett sådant 
tröskelvärde väljs ut är dock alltid subjektivt. För att definiera rich-club här så 
kommer värdet 50 % att användas. Alltså, de bloggarna som drar till sig hälften 
av alla inlänkar. Hälften av länkarna är en betydande massa, men visat av power-
law distributionen så bör det vara förhållandevis få bloggar som får dem.

För att visualisera rich-club-nätverket, satt till de bloggarna, sorterat i inverterad 
storleksordning, som drar till sig hälften av alla länkar så presenteras nedan 
liknande nätverksfigurer som tidigare visats för hela nätverket. Denna gång dock 
enbart de noder definierade som rich-club och samtliga noder som länkar till dem 
vilket dels ger en bild av interkonnektiviteten rich-club bloggar mellan, men 
också huruvida småsfärer bildas där de enskilda rich-club bloggarna får länkar 
från olika bloggar.
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Rich-club (28/1072 bloggar) hela perioden 2008-05-26-2008-10-20

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

4 1764 72 509 150 247

17 1204 390 431 88 238

11 1115 31 358 76 236

8 843 177 343 127 231

80 764 7 337 133 229

356 722 15 316 1179 228

61 717 113 305 327 225

14 581 21 287 244 222

6 567 253 275 79 208

100 566
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Rich-club (5/44 bloggar) 2008-05-26-2008-06-01

Blogg-ID Inlänkar

11 41

4 31

61 26

15 19

6 16
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Rich-club (9/94 bloggar) 2008-06-02-2008-06-08

Blogg-ID Inlänkar

11 80

4 76

14 57

61 51

6 42

72 38

17 26

80 24

113 22
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Rich-club (24/271 bloggar) 2008-06-09-2008-06-15

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

4 203 76 76

177 195 47 73

11 155 74 72

80 149 244 71

8 130 21 70

17 119 113 65

72 100 14 64

341 97 264 64

15 91 6 64

61 91 79 63

224 90 270 51

100 78 327 51
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Rich-club (21/422 bloggar) 2008-06-16-2008-06-22

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

11 225 2197 72

4 189 270 71

390 180 177 68

21 149 8 58

80 134 14 52

17 120 13 51

100 112 76 49

61 112 51 42

15 99 7 42

72 89 327 38

6 83
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Rich-club (22/313 bloggar) 2008-06-23-2008-06-29

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

4 153 533 30

11 88 61 29

100 85 177 28

80 52 6 28

21 46 1450 27

8 44 31 26

15 39 1336 24

7 35 133 23

390 35 72 23

14 34 2197 22

17 33 88 21

Small-worlds och rich-clubs bland bloggar, Emil Öberg

 -  63 -



Rich-club (22/238 bloggar) 2008-06-30-2008-07-06

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

4 82 7 26

100 49 80 24

11 49 1538 22

61 45 3067 16

390 40 1450 16

31 36 1336 14

8 31 51 13

6 30 177 13

133 29
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Rich-club (18/197 bloggar) 2008-07-07-2008-07-13

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

4 102 6 23

11 97 31 23

80 55 502 22

8 41 51 19

61 38 113 18

100 34 14 17

17 31 673 15

127 24 133 15

7 23 15 15
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Rich-club (13/168 bloggar) 2008-07-14-2008-07-20

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

4 66 100 20

17 60 6 15

11 48 150 13

80 36 133 12

8 32 390 11

61 25 895 10

7 21
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Rich-club (12/141 bloggar) 2008-07-21-2008-07-27

Blogg-ID Inlägg Blogg-ID Inlägg

4 57 61 26

72 48 3638 24

11 44 80 20

17 43 100 17

31 34 389 11

8 30 253 11
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Rich-club (16/182 bloggar) 2008-07-28-2008-08-03

Blogg-ID Inlägg Blogg-ID Inlägg

17 209 1336 34

4 61 327 28

100 49 72 28

11 39 28 27

61 38 148 25

80 36 1639 24

8 35 6 24

127 35 502 24
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Rich-club (18/190 bloggar) 2008-08-04-2008-08-10

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

4 69 31 22

8 56 127 21

11 53 1336 21

80 47 6 17

17 44 1179 16

100 34 7 15

3622 27 253 15

72 25 28 14

133 24 286 14
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Rich-club (20/167 bloggar) 2008-08-11-2008-08-17

Blogg-ID Inlägg Blogg-ID Inlägg

390 54 19 15

356 38 3795 14

17 35 286 14

4 32 3852 14

28 26 100 14

8 26 31 14

80 20 895 13

72 19 1138 13

3622 16 150 13

127 15 11 13
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Rich-club (13/164 bloggar) 2008-08-18-2008-08-24

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

4 103 3298 38

356 95 372 32

17 74 127 32

8 63 113 31

11 56 72 29

389 46 286 28

14 41
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Rich-club (14/161 bloggar) 2008-08-25-2008-08-31

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

356 97 113 28

4 86 253 25

11 50 2830 24

17 48 72 23

14 44 7 22

8 37 150 19

6 34 244 17
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Rich-club (18/167 bloggar) 2008-09-01-2008-09-07

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

356 88 8 24

17 54 3638 23

11 53 441 22

4 48 113 22

6 42 2 21

2830 36 80 18

1179 34 1138 17

84 33 72 16

14 29 253 16
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Rich-club (18/168 bloggar) 2008-09-08-2008-09-14

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

356 91 3789 26

4 76 2830 26

8 56 1179 24

61 44 17 24

6 35 31 21

88 30 3795 20

80 30 14 18

253 29 150 17

113 27 127 17
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Rich-club (22/256 bloggar) 2008-09-15-2008-09-21

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

4 105 3622 25

17 73 3744 24

356 62 31 23

8 56 69 23

14 42 4508 20

80 41 19 19

61 38 390 19

88 36 84 19

150 35 95 18

6 32 244 18

3795 32 1135 16
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Rich-club (15/186 bloggar) 2008-09-22-2008-09-28

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

356 154 150 34

17 117 80 33

4 112 253 29

14 77 727 27

8 65 1179 27

4538 53 7 27

6 41 1639 23

61 37
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Rich-club (12/108 bloggar) 2008-09-29-2008-10-05

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

356 45 80 20

4 44 61 17

14 26 6 14

17 26 2830 13

3622 25 8 13

2435 22 2579 12
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Rich-club (13/97 bloggar) 2008-10-06-2008-10-12

Blogg-ID Inlänkar Blogg-ID Inlänkar

4 38 11 14

14 21 4171 13

17 20 100 11

1179 19 31 11

4538 16 356 10

390 15 29 9

61 14
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Rich-club (9/72 bloggar) 2008-10-13-2008-10-19

Blogg-ID Inlänkar

356 33

17 33

4 31

4538 29

61 28

8 20

2686 20

14 18

1179 15
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Antalet rich-club bloggar som definierats med denna metod, de som tilldragit sig 
hälften av alla inlänkar, varierar från 5 bloggar som lägst till 24 bloggar som 
högst. Kan det vara så att det är svårare för ett  par få bloggar att fortsätta vara 
stora och dra till sig procentuellt stora delar av länkarna när fler skriver och fler 
länkar görs. Eller gynnar fler skribenter de redan stora?
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Figur 7.4. Antal rich-club bloggar och totalt antal inlänkar per vecka
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Figur 7.5. Antal rich-club-bloggar och totalt antal inlägg per vecka.

Figur 7.6. Antal rich-club-bloggar och totalt antal bloggar per vecka.
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Antalet rich-club-bloggar och det totala antalet inlänkar, det totala antalet inlägg 
eller det totala antalet bloggar kan inte fastställa något statistiskt samband mer än 
att  generella trenden är att om det totala antalet inlänkar i nätverket ökar verkar 
också rich-clubben öka något. Dock finns undantag. Bloggar, inlägg och inlänkar 
följer varandra hand i hand. Fler bloggar betyder generellt  sett  fler inlägg och fler 
inlänkar, dock behöver det inte betyda fler, eller färre, rich-club-bloggar. Om vi 
återgår till Betamodellen så är det här kanske troligare att beta är hög, eller i 
sociologins struktur och agency, agencyn är hög. Det är lätt att glömma bort att 
undersökningsenheterna i detta fall är bloggar och blogginlägg. Blogginlägg som 
har innehåll som påverkar strukturen inom bloggnätverket. Figur 6.1, linjegrafen 
över antalet  blogginlägg, inlänkar och unika bloggar visar tydligt hur 
bloggosfären påverkas av yttre omständigheter. Henrik Alexanderssons 
blogginlägg om att han blivit  JK-anmäld för sin publicering av hemligstämplat 
material tilldrog sig snabbt över 60 inlänkar och resulterade i 40 000 bloggbesök 
varav vartannat var unikt.120 Vad som kanske är mer intressant är den sideffekt det 
får. Inlägg som i sin tur belyser frågan, och länkar till originalinlägget, tilldrar sig 
stora mängder länkar. Innehåll verkar här spela en stor roll.

Nätverksgraferna är skapade i datorprogrammet Mathematica efter att datafiler 
har beretts med, såsom mycket annat i detta arbete, ad-hoc-programmerade 
verktyg. Även om möjligheten finns att som användare sätta fasta 
positionspunkter för varje nod har det här lämnats åt Mathematicas algoritmer. 
Detta medför att noder placeras så nära de noderna den länkar till som möjligt och 
i förlängningen att vi kan se i hur stor utsträckning en nod länkar till enstaka eller 
ett större antal noder.

Viktigast att notera i nätverksfigurerna över rich-club-bloggarna är att de uppvisar 
starkt small-word-beteende. Det i sig kan delas in i två separata delar. Dels så 
förefaller sig rich-clubben vara ganska tätt sammansluten av länkar rich-club-
bloggare mellan och dels verkar de alla dra till sig inlänkar från olika 
uppsättningar bloggar utanför rich-clubben. Den andra delen kan mycket tydligt 
ses under perioden 2008-06-16 - 2008-06-22, men även på nätverksfiguren för 
hela undersökningstiden. Under perioden 2008-06-16 - 2008-06-22 kan 
åtminstone sex unika bloggar som var och en drar till sig stora mängder länkar 
från bloggar som inte länkar till någon annan rich-club-blogg finnas. De länkade 
rich-club bloggarna i sig såväl tilldrar sig som länkar själva in till mer centralt 
placerade noder. Vi ser alltså förekomsten av gränsöverbryggare, eller med 
engelskans vedertagna ord boundary spanners. Eller i andra ord, bloggar som 
tilldrar sig en stor mängd länkar “utifrån” för att sedan själva länka inåt och på så 
sätt fungera som bro. 

Vi ser också en tät sammanslutning inom rich-clubben, där rich-club länkar till 
rich-club. Det kan vara svårt  att från ovan nätverksfigurer grafiskt uttyda den 
storleken mer än att  den verkar finnas. En filtrering i datamaterialet där enbart 
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rich-club-bloggar som länkar till andra rich-club-bloggar väljs ut bekräftar dock 
detta.

Figur 7.7. Procentandelen av inlänkarna till rich-club-bloggar 
som kommer från andra rich-club-bloggar.

I genomsnitt består rich-club-bloggarnas inlänkar till drygt 30 % av länkar 
härstammande från andra rich-club-bloggar, med ett spann från 20 % till 55 %. Vi 
har alltså såväl en starkt sammansluten kärna, men också bloggar som tilldrar sig 
länkar från bloggar som inte länkar någon annanstans, boundary spanners.

Figur 7.3 visade att de som började blogga tidigt också är mer benägna att 
fortsätta skriva. Även här sågs en power-law distribution där den första veckans 
skribenter visar större benägenhet att fortsätta skriva än andra veckans och där det 
ganska snabbt därefter sjunker undan. Då lämnades frågan huruvida de också är 
dem som tilldrar sig större mängder inlänkar. En fråga som nu kan besvaras. Den 
rich-club som nu extraherats består varje vecka av 5 till 21 bloggar, vilket skulle 
kunna resultera i att hela undersökningsperioden består av sammanlagt över 400 
olika bloggar som vid något tillfälle tillhört rich-club. I realiteten är det dock 
enbart 79 bloggar som har tillhört rich-club. Bloggar återkommer och fortsätter 
vara mycket inlänkade fler veckor. Bloggarna i figur 7.8 nedan har fått nya ID-
nummer baserat  på när de första gången förekom som rich-club-medlemmar, 
dock utan specifik ordning inom veckorna. Första bloggen som förekom i rich-
clubben gavs nummer ett, andra nummer två och så vidare. För att  exemplifiera 
förekom fem bloggar i rich-clubben första veckan, där inget annat än bloggens 
position i databasen avgjorde vem som fick nummer ett och vem som fick 
nummer fem. Blogg ett, två, tre, fyra och fem kan alltså jämställas, de skrev sitt 
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första inlägg under samma vecka. Figuren visar dessa 79 bloggar och under 
vilken eller vilka veckor de fanns med i rich-club.
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Figur 7.8. Rich-club-bloggar per vecka
Återfinns också i större format som bilaga 9.4.

Nedan är en översättningstabell mellan detta nya figur-ID, fID, och ursprungliga 
blogg-ID:t, bID, baserat på när de skrev första inlägget.

fID bID fID bID fID bID fID bID

1 11 21 264 41 277 61 3298

2 4 22 79 42 127 62 372

3 61 23 270 43 502 63 2830

4 15 24 327 44 673 64 84

5 6 25 390 45 150 65 441

6 14 26 2197 46 895 66 2

7 72 27 13 47 3638 67 3789

8 17 28 51 48 389 68 3744

9 80 29 7 49 253 69 69

10 113 30 533 50 28 70 4508

11 177 31 1450 51 148 71 95

12 8 32 31 52 1639 72 1135

13 341 33 1336 53 3622 73 4538

14 224 34 133 54 1179 74 727

15 100 35 88 55 286 75 2435

16 76 36 1538 56 356 76 2579

17 47 37 3067 57 19 77 4171

18 74 38 584 58 3795 78 29

19 244 39 757 59 3852 79 2686

20 21 40 304 60 1138

Tabell 7.1. Översättning mellan figur-ID och blogg-ID.
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Tabellen ovan visar att förhållandevis låga blogg-ID förekommer med ett par få 
undantag. Lågt blogg-ID som då också visar på ett tidigt  första inlägg i frågan. 
För att grafiskt visualisera detta är figur 7.9 en färglagd variant av figur 7.8 där 
bloggar skapade första veckan och då har ID-nummer 1 - 107 ges röd färg, andra 
veckan med blogg-ID 108 - 251 grön färg, tredje veckan med blogg-ID 252 - 881 
lila, fjärde veckan med blogg-ID 882 - 2382 blå och alla efterföljande veckor med 
blogg-ID över 2382 svart färg.

Figur 7.8. Rich-club-bloggar per vecka, färglagd efter blogg-ID. 
Återfinns också i större format som bilaga 9.5.

Här finner vi en stark korrelation mellan när bloggar började skriva och hur länge 
de finns med i rich-club. De grönmarkerade, bloggare som började skriva första 
veckan upptar tillsammans 204 rich-club-veckor. Rödmarkerade som började 
andra veckan 36 rich-club-veckor, lilamarkerade som började tredje veckan 48 
rich-club-veckor, blåmarkerade som började fjärde veckan 20 rich-club-veckor 
och svarta, som börjar femte veckan eller framåt uppgår tillsammans till 26 rich-
club veckor. 33 av de 79 bloggarna återfinns bara en vecka i rich-club och av dem 
så började majoriteten efter tre veckor eller senare och av samtliga bloggar som 
återfinns i rich-clubben mer än fyra veckor i sträck så började alla förutom en 
blogga den första veckan.

Det verkar alltså finnas ett  samband med att börja tidigt och ett högt inlänksantal. 
Det  vore dumdristigt att  försöka förklara någon kausalitet med detta 
utgångsmaterial, men sambandet finns där lik väl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Blogg-ID  1 -107
2008-05-26 - 2008-06-01

Blogg-ID 2383+
2008-06-23+

Blogg-ID 882 - 2382
2008-06-16 - 2008-06-22

Blogg-ID 252 - 881
2008-06-09 - 2008-06-15

Blogg-ID 108 - 251
2008-06-02 - 2008-06-08

Small-worlds och rich-clubs bland bloggar, Emil Öberg

 -  85 -



6. S l u t s a t s
Först och främst så skall återigen poängteras att vi har ett  nätverk. 
Grundmaterialet för detta arbete var en sökfråga där samtliga blogginlägg som 
skrivit om Försvarets radioanstalt  under en given tidsperiod valts ut. De drygt 
22 000 inläggen, tillhörande drygt 5 000 olika bloggar skulle kunna stå helt 
fristående från varandra eller vara sammanlänkade i många små nätverk utan 
inbördes utväxling. Istället så ses ett stort  sammanslutet nätverk med ytterst få 
och väldigt små binätverk.

Nätverket följer en power-law distribution. Det är lönlöst att tala om medelvärden 
eller om »normalbloggen«, någon sådan finns inte. Den fjärde mest länkade 
bloggen har bara hälften så många inlänkar som den mest länkade och den 
åttonde bloggen har bara en tredjedel så många, följt av en lång och till synes  
nästan oändligt lång svans. En power-law distribution återfinns också om vi ser 
till andelen blogginlägg gjorda av varje enskild blogg och dessa två kurvor 
förefaller sig överensstämma som helhet. De som skriver mycket är också de som 
får många inlänkar. Men för den sakens skull så garanterar ett stort inläggsantal 
inte på något sätt också inlänkar, däremot så är det mycket svårt att göra det 
omvända, få ett högt inlänksantal utan att ha skrivit mycket.

För att  tredje gången gillt nämna power-law distribution så ser vi en sådan, om än 
med en mindre kraftig riktningskoefficient vad gäller förhållandet mellan när 
enskilda bloggar började skriva om ämnet och hur länge de fortsätter skriva. 
Skribenter som börjat första eller andra veckan är mycket mer benägna att 
fortsätta skriva än de som började senare.

En rich-club definierad till de bloggarna, sorterade i omvänd storleksordning med 
högsta antalet inlänkar först, som tilldrar sig hälften av alla inlänkar under en 
given tidsperiod visar fler karaktärsdrag. Dels förefaller sig rich-clubbens storlek 
bero på variabler som här inte hittats. I stora drag så överensstämmer rich-
clubbens storlekskurva med kurvan över det totala antalet inlänkar i nätverket, där 
rich-clubben ökar om totala antalet inlänkar ökar. Dock finns undantag och det 
kan inte ges en statistisk signifikans. Rich-clubben är både rikt sammansluten, har 
hög interkonnektualitet och är klustrad, samtidigt som den har stor kontakt med 
perifera noder. I genomsnitt kommer strax under var tredje inlänk inom rich-
clubben kommer ifrån andra rich-club-medlemmar. Många noder som i sig inte 
tilldrar sig någon större mängd inlänkar länkar dock själva till flertalet rich-club-
medlemmar. Vad som kanske är mer intressant är dock fenomenet där rich-club-
bloggar har sin egen sfär av bloggar som länkar till dem. Där vissa rich-club-
bloggar får större delen av inlänkarna från övriga medlemmar i rich-clubben eller 
från bloggar som inte är med i rich-clubben men som länkar till fler medlemmar i 
den så får flertalet rich-club-bloggar större delen av sina inlänkar från andra 
noder. Noder som länkar till en enstaka, men högtrafikerade noder inom FRA-
nätverket. Noder som kan definieras som boundary  spanners. Det är inte svårt att 
se hur en besökare på en sådan blogg, som huvudsakligen skriver om andra 
ämnen och har besökare som inte primärt läser bloggen för att följa FRA-debatten 
läser ett inlägg som ändå handlar om den och hamnar rakt in i rich-clubben. En 
rich-club som är väldigt väl sammansluten.
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Drygt 40 % av rich-clubbens medlemmar återfinns i rich-clubben en enstaka 
vecka och ett  starkt samband där tidiga bloggare också är de som återfinns där en 
längre period kan uttydas. Trots det förhållandet så förekommer dock nya rich-
club-bloggar varje vecka, även om de, i de flesta fall, också har börjat blogga 
inom de första fyra veckorna.

Återfinns ett small-world network? För att svara på det så återgår vi till Watts 
Alfamodell, figur 4.3. Det ska poängteras att vi har ett riktat nätverk där en länk 
från A till B inte automatiskt behöver betyda att  en länk återfinns från B till A. 
Till skillnad från Watts vänskapsband där vänner är vänner i båda riktningarna så 
betyder här ett  fullständigt sammankopplat nätverk inte att varje nod kan nås från 
vilken annan nod som helst. Väljer vi att  definiera ett small-world network enligt 
den metoden så är svaret nej, vi har inte ett  small-world network. Trots det så är i 
princip samtliga noder sammankopplade. Vi har alltså gått över det kritiska 
alfaläget i Watts alfamodell. Vi återfinner också mycket stark klustring. Alla är 
inte vänner med alla utan vi kan se tydliga kluster av varierande storlek. 
Definierar vi small-world networks som att vi har överstigit  det kritiska alfavärdet 
där samtliga noder är sammankopplade, men att det fortfarande finns en stort 
klustervärde, då har vi ett small-world network.

Stämmer då Barabási och Albers modifierade betamodell där befintligt 
inlänksantal påverkar nyskapade länkar? Absolut. Antalet inlänkar för varje blogg 
följer en stark power-law distribution, se figur 7.1. De tidiga bloggarna är också 
de som tilldrar sig större mängder inlänkar, se figur 7.8., vilket får anses ge fog 
för teorin om att befintliga inlänkar faktiskt spelar roll. Kommunikationen mellan 
dessa rika hubbar är också stor. Strax under var tredje inlänk till en rik hubb 
kommer från en annan rik hubb. Vi kan alltså tala om en rik klubb.

7. S l u t o r d
Bloggosfären skulle kunna beskrivas som ett perfekt system där small-word 
networks kan frodas. Dels kan “traditionella” länkar, eller vänskapsband om man 
så vill, bildas. Du ser vad din väns vän skriver om och skapar själv en länk dit. 
Den informationen får du utan någon större arbetsinsats. Du läser din väns blogg 
och du ser att han eller hon länkar vidare, det är allt. För att teoretisera så sker en 
spridning längs cirkelns kant, vän till vän, i Watts betamodell, figur 4.4. Vad som 
också finns är sökmotorer. Sökmotorer som Twingly, Knuff, eller Bloggportalen 
där användare kan söka på specifika sökord, bloggar, inlänkar, eller se 
utvecklingsgrafer eller vad som skrivs om just nu. Många svenska dags- och 
kvällstidningar visar relaterade länkar sida vid sida med nyhetstexten. Eller i 
andra ord, det finns ett otroligt enkelt och effektivt sätt att hitta nya länkar och 
vänskapsband. Länkar som kan ta väldigt stora hopp och skapa mycket effektiva 
genvägar. Tack vare bloggars, och då egentligen internets, struktur får vi såväl 
kluster som till synes slumpmässiga, och inte sällan avståndmässigt långa, länkar. 
De två delarna vi letar efter för att finna small-world networks. 
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Jag har aktat mig för två saker. Dels för att skriva ordet jag, då jag inte tycker att 
det hör hemma i en vetenskaplig text och dels att inte säga någonting om 
kausalitet. Det första förbudet  bröt jag mot tre gånger i förra meningen, men detta 
är trots allt slutorden. Vad gäller kausaliteten så tänker jag fortsätta vara 
tillbakahållsam. Det finns ett  förhållande mellan att börja blogga tidigt och vara 
stort inlänkad. Om det beror på nätverkets struktur eller andra parametrar vet jag 
helt enkelt inte. Det kan tänkas att  de första som började blogga om FRA-frågan 
var de som hade högst intresse i frågan och var mest insatta och då också helt 
enkelt skrev bättre, mer intressant, upplyftande eller på annat sätt innehar sådant 
som gör att  andra är mer benägna att länka dit. På samma sätt så finns ett 
samband där de som har många inlänkar också har skrivit mycket och fortsätter 
under en längre period. Även här är det farligt  att försöka sig på att visa någon 
kausalitet. Skriver man mer om man märker att andra uppskattar det man gör, 
eller skriver man mycket för att sedan se att andra uppskattar det?

Jag har också aktat mig för att namnge specifika bloggar då jag är rädd för att du 
fokuserar för mycket på de enskilda bloggarna och inte på nätverket i sig. Men 
om du är som jag så är du nyfiken på vilka de här bloggarna egentligen är och 
därför finns två listor i bilagorna. En sorterad efter antal inlänkar och en sorterad 
efter identifikationsnummer, som du vid det här laget borde ha lärt dig att  det är 
ett  nummer på när första inlägget skrevs. Personligen såg jag fler intressanta 
förhållanden där flertalet bloggar genererar många inlänkar, men det är inlänkar 
från noder som redan är väl invävda i nätverket, medan andra, såsom 
Politikerbloggen.se, får stora mängder av inlänkar från perifera noder. Frälser 
vissa för de redan frälsta, och andra för ofrälsta?

Så här i slutet på slutorden, strax före framtida forskning så vill jag belysa hur  
bloggosfären som stort lämnat FRA-frågan i sig, men fortsätter starkt diskutera 
integritetsfrågor i FRA:s kölvatten. Liknande debatt förs i redaktionell text, på 
ledarsidor och i debattprogram i radio och tv. Kan bloggarna ha bidragit till ett 
högre dagordningssättande vad gäller integritetsfrågor?

7.1. F r a m t i d a  f o r s k n i n g
Det finns väldigt  mycket kvar att göra. Personligen så skulle jag vilja se fyra 
saker läggas högst upp på dagordningen.
‣ Mät länklängderna. Hur många noder kan en genomsnittlig nod nå? Genom hur 

många steg?
‣ Vikta länkarna såsom en sökmotor. En inlänk från en central nod som i sin tur 

får många inlänkar borde rimligtvis vara värd mer än en från en perifer nod.
‣ Vikta länkarna såsom en sökmotor. En inlänk från en central nod som i sin tur 

får många inlänkar borde rimligtvis vara värd mindre än en från en perifer nod. 
Det kan låta märkligt, men en perifer nod har sin egna läsarkrets och antagligen 
ett  kluster längre ifrån övriga noder vilket gör att den bloggen fungerar som en 
boundary spanner och vidarebefordrar läsare som annars kanske inte alls skulle 
vara intresserade av ämnet.
‣ Följ memen. Vem skapar mem? Alla? De i rich-club? Två bloggare? hur 

förändras de genom spridning?
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“In the future, everyone will be famous for 
15 minutes. With social media, everyone is 

famous to 15 people”121
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121 Houchens, Chris (2008): Newspaper Blogs that work. http://www.slideshare.net/
shotgunconcepts/news-348469 [2009-01-04]
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10.2. I n l ä g g  o c h  i n l ä n k a r ,  s o r t e r a t  e f t e r  i n l ä g g
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10.3. S a m t l i g a  i n l ä g g  p e r  d a g
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10.4. R i c h - c l u b  p e r  v e c k a
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10.7. B l o g g a r  m e d  m e r  ä n  t i o  i n l ä n k a r  s o r t e r a d e  e f t e r  i n l ä n k a r
Några bloggar har fått  sina namn nedkortade av utrymmesskäl, det  markeras då 
med tecknen »[...]«. De bloggar som ligger på bloggleverantören Metro-
bloggen.se har fått sina adresser nedkortade, »[...]« ska där substitueras med »jsp/
public/index.jsp?article=«

ID Bloggnamn Bloggadress Inlägg Inlänkar

4 opassande http://www.opassande.se/ 211 1767

17 Henrik-Alexandersson.se http://henrikalexandersson.blogspot.com/ 373 1206

11 Rick Falkvinge (pp) http://www.rickfalkvinge.se/ 127 1117

8 MinaModerataKarameller... http://minamoderatakarameller.blogspot.com/ 298 843

80 Blogge Bloggelito – regeringsblogg http://www.tianmi.info/blogge 74 764

356 Mark Klamberg http://klamberg.blogspot.com/ 138 737

61 Oscar Swartz :: Texplorer http://swartz.typepad.com/texplorer 55 718

14 Christian Engström (pp) http://christianengstrom.wordpress.com/ 65 583

6 Anna Troberg http://www.rosettasten.com/ 139 567

100 Svensson http://www.zaramis.nu/blog 121 566

72 Enligt Min Humla http://www.scriptorium.se/josh 73 509

390 Politikerbloggen http://www.politikerbloggen.se/ 85 432

31 Alliansfritt Sverige http://alliansfrittsverige.blogspot.com/ 102 358

177 Bloggen Bent http://www.bloggenbent.se/modules/wordpress 51 343

7 Jinges web och fotoblogg http://www.jinge.se/ 116 337

15 projo's blog http://www.projo.se/ 120 316

113 Hultins tankegång http://www.erikhultin.se/ 88 305

21 Trottens Betraktelser http://trotten.wordpress.com/ 26 287

253 Farmorgun i Norrtälje http://farmorgun.blogspot.com/ 151 278

150 Jonas Morian | PromeMorian http://promemorian.blogspot.com/ 67 247

88 Kulturbloggen http://www.kulturbloggen.com/ 83 238

76 drottningsylt http://drottningsylt.scriptorium.se/ 70 237

127 Björn Wadström - ettan http://wadstrom.blogspot.com/ 162 231

1179 Scaber Nestor http://scabernestor.blogg.se/ 148 229

133 Badlands Hyena http://badlandshyena.wordpress.com/ 109 229

327 Deepedition http://www.deepedition.com/ 70 225

244 Magnus Andersson http://magnusandersson.blogspot.com/ 45 222

79 Lakes lakonismer http://lakonism.blogspot.com/ 77 208

19 Johan Ingerö http://ingero.blogspot.com/ 67 169

389 Stockholm enligt Ankersjö http://perankersjo.blogspot.com/ 62 166

270 Federley http://federley.blogspot.com/ 18 165

2830 Jens O. http://www.odsvall.se/blog 109 157

502 Dexion http://dexion.wordpress.com/ 88 156

224 AlterEgo Resonerar http://www.resonerar.se/ 32 156

1336 Trottens Betraktelser http://www.trotten.se/ 44 154

112 En vanlig $vensson http://www.metrobloggen.se/ [...] 19.123632 38 153

3622 stoppaFRAlagen.nu http://www.stoppafralagen.nu/ 24 151

28 Peter Karlberg http://peter.karlberg.org/ 70 148

3795 Erik Laakso | På Uppstuds http://www.eriklaakso.nu/blog 43 147

51 Pär Ströms blogg http://parstrom.wordpress.com/ 40 146
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ID Bloggnamn Bloggadress Inlägg Inlänkar

84 Intensifier http://www.christopherkullenberg.se/ 119 146

41 Cattis blogg http://cattiullstrom.blogspot.com/ 30 141

286 Folkpartiet i Nacka http://fpnacka.blogspot.com/ 59 133

217 Sagor från livbåten http://www.fridholm.net/ 43 129

23 Beta Alfa http://betaalfa.polymono.net/ 57 128

4538 Arvidfalk.se http://www.arvidfalk.se/ 43 124

264 syrrans granne http://www.syrransgranne.se/ 53 123

341 d y s l e s b i s k . http://dyslesbisk.blogspot.com/ 7 122

1639 Motbilder http://www.motbilder.se/ 37 115

3603 ProjektPåRiktigt http://projektpariktigt.blogspot.com/ 88 115

372 the real mymlan http://mymlanthereal.wordpress.com/ 33 114

73 Herr Klokboks Kollektion http://klokbok.wordpress.com/ 41 112

13 Basic personligt http://basic70.wordpress.com/ 37 108

69 Bloggtidningen http://www.bloggtidningen.se/ 41 106

277 Isobels text och verkstad http://isobelsverkstad.blogspot.com/ 30 105

2197 Rätt & Slätt http://rattochslatt.blogspot.com/ 5 104

170 ~WitchBitch~ http://witchbitch.wordpress.com/ 37 103

145 Frihet, Fildelning och Feminism http://blogg.frihetfildelningfeminism.se/ 29 100

47 Caught in the act http://mikrofoncaught.blogspot.com/ 26 99

78 Hanna Wagenius http://missbesserwisser.blogspot.com/ 32 98

74 stationsvakt http://stationsvakt.blogspot.com/ 23 98

222 Peace, Love and Capitalism http://peaceloveandcapitalism.blogspot.com/ 35 97

1450 Alla Dessa Dagar http://carlbildt.wordpress.com/ 9 97

62 Motpol http://motpol.blogspot.com/ 84 95

895 Din ledamot i riksdagen [...] http://dinledamot.blogspot.com/ 52 95

193 jj.n http://www.metrobloggen.se/ [...] 19.375113 109 92

179 Henrik Sjöholm http://www.henriksjoholm.se/ 20 92

527 Det Progressiva USA http://www.usablogg.org/ 146 90

536 Alliansupproret http://www.alliansupproret.se/ 117 87

1138 Copyriot http://www.copyriot.se/ 22 83

63 andra sidan http://www.scriptorium.se/andrasidan 34 82

463 Tomas sida http://lidholm.wordpress.com/ 93 82

256 Maria Ferm http://mariaferm.blogspot.com/ 56 76

3357 Olofs blogg http://olofb.wordpress.com/ 61 74

95 Onsdag http://onsdag.wordpress.com/ 16 74

208 kamferdroppar http://kamfertext.blogspot.com/ 35 72

584 Mårten Schultz. http://martenschultz.wordpress.com/ 27 71

955 Dick Erixon http://www.erixon.com/blogg 38 70

178 Den Liberala Misantropen http://liberalamisantropen.blogspot.com/ 31 69

1079 annarkia http://annarkia.blogg.se/ 90 69

120 Steve Lando http://stevelando.blogspot.com/ 34 68

146 Claeskrantz.se http://www.claeskrantz.se/ 102 68

122 Attila http://www.attila.tecknare.se/ 34 67

148 Rhodin http://rhodin.blogg.se/ 38 65

195 annie http://anniejohansson.blogspot.com/ 25 64

557 CONJOINER http://conjoiner.bloggsida.se/ 48 63

2579 Ett hjärta RÖTT http://ilsemarie.wordpress.com/ 11 63

499 SEO & internetmarknadsföring [...] http://www.joinsimon.se/ 15 62
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ID Bloggnamn Bloggadress Inlägg Inlänkar

794 JörgenL http://jorgenl.blogspot.com/ 20 62

2686 MÅRTENSSON http://martenssonsmeningar.blogspot.com/ 51 61

3638 www.webhackande.se http://www.webhackande.se/ 12 61

171 louisep.com | frihetspropaganda - http://www.louisep.com/ 19 60

83 Teflonminne http://drf.teflonminne.se/ 17 59

26 Röd Libertarian http://redlib.subcult.org/ 31 59

3298 Fritänk http://fritank.wordpress.com/ 42 58

393 Pophöger http://blogg.svansbo.se/ 54 58

285 Nikke Index http://www.lindqvist.com/b 27 57

166 Se till vänster, där går en arab http://www.tmn.nu/blog 18 55

3789 Amanda Brihed http://brihed.blogspot.com/ 37 55

384 Oväsentligheter ... Ασήμαντα http://monikaringborg.wordpress.com/ 88 54

266 Eva-Lenas blogg http://evalenajansson.blogspot.com/ 16 54

2 Svensk Myndighetskontroll http://blogg.aftonbladet.se/21909 187 53

275 In Your Face http://krassman-inyourface.blogspot.com/ 24 52

649 Ekonomikommentarer http://vansterekonomi.blogspot.com/ 24 51

2435 Tankar från rooten http://tankar-fran-rooten.blogspot.com/ 38 51

326 Åsiktstorped http://www.asiktstorped.se/ 19 47

71 Tommy k Johanssons [...] http://blogg.tkj.se/ 20 47

86 El Rubio talar http://www.elrubio.se/ 48 46

164 RADIKALEN http://radikalen.blogspot.com/ 20 46

565 Roya - Intersektionalen http://royamatilda.wordpress.com/ 18 46

3744 Martin Jönsson om reklam & medier http://blogg.svd.se/reklamochmedier 4 45

441 Same Same But Different http://www.samesamebutdifferent.se/ 21 45

1135 Valfritt http://www.valfritt.se/ 45 44

360 Mothugg http://www.mothugg.se/ 6 44

46 gardebring.com | anders.nu http://www.gardebring.com/ 23 44

550 Neo Blog http://www.magasinetneo.se/blog 13 44

927 Queen of light http://feminiman.blogspot.com/ 29 43

641 Gester...med ord http://www.gester.se/ 25 43

727 Lars-Ericks blogg http://lars-ericksblogg.blogspot.com/ 35 43

81 satmaran http://satmaran.blogg.se/ 47 42

216 LOKE - KULTUR & POLITIK http://ejnermark.blogspot.com/ 19 42

2998 Den osynliga patienten. http://denosynligapatienten.bloggagratis.se/ 56 42

29 Thomas Hartman | In The Pendent http://www.hartman.nu/ 27 42

251 Magnus blogg http://magnuspersson.blogspot.com/ 17 42

695 Thomas Tvivlaren [...] http://www.thomastvivlaren.se/ 14 42

2608 Basic personligt http://blogg.ricercar.se/basic 34 41

1570 SJÖLANDER http://johansjolander.blogspot.com/ 12 41

343 strötankar och sentenser http://jimpan.wordpress.com/ 24 41

157 Esbatis kommentarer http://esbati.blogspot.com/ 11 41

673 Sidvind http://sidvind.blogspot.com/ 36 41

4062 Argast Nu http://www.argast.nu/ 46 40

417 Ur hjärtat http://kyri.wordpress.com/ 33 40

479 Törnebohms Hotspot http://www.tornebohm.com/WP 26 39

533 fytne.nu http://www.fytne.nu/ 22 39

278 Ung Vänster http://ungvanster.blogspot.com/ 22 39

2477 Blågrön Röra http://blue-green-mess.blogspot.com/ 13 38
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460 Mindpark http://www.mindpark.se/ 6 37

1052 Alltiallon http://www.alltiallon.se/ 43 37

776 Zac's åsikter på ett fat. http://www.wiktzac.com/ 51 36

304 Politiskt Inkorrekt http://socialbidrag.blogspot.com/ 19 36

1243 Magnus Ahlkvist http://magnusahlkvist.bloggvanstern.se/ 31 36

4171 Anders Widén Författare http://djingis.blogspot.com/ 33 35

1538 Utblick Svensson http://svenssonbloggen.blogspot.com/ 2 35

4508 Ledarredaktionens blogg http://blogg.svd.se/ledarbloggen 9 34

126 Björn Wadström - on all sides http://wadstrom.blogg.se/ 17 34

115 apg29.com http://www.apg29.com/ 30 34

3491 Klotband http://klotband.wordpress.com/ 9 33

412 Ryggraden http://ryggen.blogspot.com/ 14 32

339 Janne Pettersson http://jannepettersson.blogspot.com/ 18 32

690 Christermagister http://christermagister.wordpress.com/ 17 31

949 Signerat Kjellberg http://kjellbergsweden.typepad.com/fredric 19 30

254 Jakob Heidbrink [...] http://jheidbrink.wordpress.com/ 27 30

316 Jonathan Rieder Lundkvist http://jrl5.blogspot.com/ 11 29

772 Creativedirector.se http://www.creativedirector.se/blog 26 29

350 Brygubben http://brygubben.blogspot.com/ 10 28

3618 Fria vingar http://friavingar.blogspot.com/ 19 28

359 Johan Ronström http://www.johanronstrom.se/ 10 28

645 Politruck http://politruck.blogspot.com/ 13 28

612 Kryptoblog http://www.strombergson.com/kryptoblog 4 28

89 Resursbloggen http://resurs.blogg.se/ 22 28

847 Tvivlar http://tvivlar.wordpress.com/ 32 28

3701 Mitt i steget http://mitt-i-steget.blogspot.com/ 23 27

681 Pasteys Plats http://pasteysplats.blogspot.com/ 25 27

252 Anders Wallner http://andwal.blogspot.com/ 15 27

332 Som jag bäddar http://kirira.wordpress.com/ 8 27

136 Inte så PK (serier mot FRA) http://www.metrobloggen.se/ [...] 19.795 61 27

443 Dumheterna http://www.dumheterna.com/ 38 27

313 Nihao Kenny http://kennylex.blogspot.com/ 18 26

476 Annikas Tyckeri http://annikastyckeri.blogspot.com/ 28 26

603 Jakop Dalunde http://jakopdalunde.wordpress.com/ 24 26

320 Kopit http://www.kopit.se/ 13 26

411 Loci.se http://www.loci.se/ 7 26

212 Johans tankar http://www.folin.nu/blog 10 26

175 Cynism http://www.cynism.se/ 7 26

82 Sundevall http://sundevall.blogspot.com/ 29 25

956 Kommunisternas blogg http://www.skp.se/blogg 60 25

2838 gudmundson http://gudmundson.blogspot.com/ 11 25

413 BIOLOGY & POLITICS http://biologyandpolitics.blogspot.com/ 8 25

607 99, our 68 http://www.isk-gbg.org/99our68 13 25

964 Kanalen http://kanalen.blogspot.com/ 25 24

560 No size fits all http://www.hagwall.nu/ 19 24

9 Felten Fabulerar http://felten.yi.org/blog 28 24

182 SURGUBBEN http://www.surgubben.com/ 21 24

144 Magazine HumbleBee http://www.humblebee.net/ 16 23
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803 Messerschmitt http://hemligamorsan.wordpress.com/ 27 23

489 Mikael Persson http://mikaelpersson.blogspot.com/ 59 23

288 Säkerhet < Sånt http://blogg.idg.se/perhellqvist 10 22

118 Leiph Berggren http://www.leiph.se/ 21 22

1647 Liam's Blogg http://swedishlibertarian.blogspot.com/ 5 22

296 frykmans liberala blog http://frykman.blogspot.com/ 18 22

4011 Opponent.se http://www.opponent.se/ 20 22

103 Gabrielles blogg http://rolandwalden.wordpress.com/ 17 22

615 Kurvigheter http://kurvigheter.blogspot.com/ 24 21

756 Disruptive [...] http://www.disruptive.nu/ 11 21

386 Maria Wetterstrand http://blog.mp.se/mariawetterstrand 6 21

396 Kan själv! http://www.laszlovarga.se/ 16 21

1823 Tokmoderaten http://tokmoderaten.blogspot.com/ 29 20

236 Alltid varför http://nontelly.blogspot.com/ 4 20

947 Zaidas tankar http://www.zaida.se/blog 12 20

542 SCHLAUG.SE http://schlaug.blogspot.com/ 12 20

462 Oscar Fredriksson (c) http://oscarfredriksson.blogspot.com/ 20 20

621 Bryntes betraktelser http://www.metrobloggen.se/ [...] 19.287123 13 20

200 Endemoniada http://www.endemoniada.org/ 10 20

24 Mad World http://madworld-bitten.blogspot.com/ 44 20

1331 Kildén & Åsman http://www.fjardeinternationalen.se/blog 11 20

1769 TantraBlog http://tantrikblog.wordpress.com/ 12 19

227 Lagen säger http://www.lagen.net/ 10 19

35 Zac's åsikter på ett fat. http://wiktzac.blogspot.com/ 30 19

636 Sassas samlade svammel 2 http://sassa.webblogg.se/ 2 19

586 Emanuel Karlstens blogg [...] http://www.dagen.se/blogg/emanuel.html 12 19

260 Gubben vid Rämen http://gubben.webblogg.se/ 12 19

590 HBT-sossen http://hbt-sossen.blogspot.com/ 14 19

348 Alesia Goncharik http://goncharik.blogspot.com/ 7 18

1087 TÖRNQVIST TÄNKER OCH TY(C)KER http://helentornqvist.blogspot.com/ 27 18

279 OSÄKERHET OCH TYSTNANDET http://tindra66.wordpress.com/ 67 18

416 Bäst på internet i dag http://www.text.nu/nyheter-trender 2 18

616 bisonblog http://bisonblog.blogs.com/blog 13 18

478 ALLTID RÖTT http://www.riksdagsvanstern.org/kl 7 18

272 Svart på vitt http://johanpettersson.blogspot.com/ 29 18

4428 Copy me happy http://blog.brokep.com/ 3 17

1351 Beneath a Steel Sky http://www.monotoni.se/bass 4 17

739 Salubrin Online http://salubrin.blogspot.com/ 57 17

757 Anne-Marie Ekströms blogg http://ekstromsblogg.blogspot.com/ 19 17

116 KATTKORGEN http://www.kattk.org/ 19 17

992 Rawia Morras Blog http://www.rawiamorra.se/ 6 17

151 Framtidstanken [...] http://www.framtidstanken.com/ 18 17

4852 MiNimaliteter http://minimaliteter.blogspot.com/ 9 17

38 Proletärbella http://www.ungsocialisterna.se/proletarbella 11 17

1291 Linander tycker! http://www.johanlinander.se/blog 16 17

2192 Dagens Konflikt http://www.dagenskonflikt.se/ 5 17

4294 [ s-buzz ] http://s-buzz.blogspot.com/ 13 16

108 Piece of The Mind http://www.mikaelisaksson.com/ 10 16
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4406 Ett Otygs funderingar och betraktelser http://npcotyg.blogspot.com/ 30 16

3790 Online PR http://www.online-pr.se/ 15 16

1196 Skiften http://www.skiften.se/ 26 16

273 Wilhelm Raab http://blog.gnallspik.net/index.php/wille 11 16

135 Sanna Rayman http://sannarayman.blogspot.com/ 19 16

349 Joakim Hörsing http://joakimhorsing.wordpress.com/ 3 16

3067 Mikael “Prinsen” Trolins blogg http://mikael-prinsen-trolin.blogspot.com/ 4 16

1007 VÄNSTRA STRANDEN http://vanstrastranden.wordpress.com/ 12 16

206 Under den svarta natthimlen http://soilander.wordpress.com/ 57 16

321 Brockmans Blogg http://www.brockman.nu/blogg 32 15

1446 Politikerförakt 2.0 http://samisin.wordpress.com/ 50 15

1549 Peter Hultqvist http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26 14 15

705 Offentliga affärer http://initierat.blogspot.com/ 28 15

67 Backend Media http://www.backendmedia.se/ 16 15

2837 Arga bloggen http://ralzakark.wordpress.com/ 11 15

259 Mia is a geek http://miaisageek.wordpress.com/ 4 15

250 snowflakes in rain http://snowflakesinrain.wordpress.com/ 5 15

734 Tankar i Gryningens Ljus http://gryningensljus.blogspot.com/ 61 15

1154 Peter Englunds blogg http://peterenglund.wordpress.com/ 1 14

4145 Greenhill Relations http://www.greenhillrelations.se/ 3 14

2964 Isabella Lund http://www.isabellalund.com/ 3 14

3852 PLIKTEN FRAMFÖR ALLT http://pliktlagochordning.blogspot.com/ 11 14

3300 Johanna Graf http://johannagraf.blogspot.com/ 5 14

362 Skalleper's Weblog http://skalleper.wordpress.com/ 2 14

189 Peter Krantz http://www.peterkrantz.se/ 6 14

322 Lowdin.com i Bromma http://www.lowdin.com/ 11 14

161 Reza Javid http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1745 31 14

361 Expressenbloggen http://expressenbloggen.blogspot.com/ 15 14

874 Motvallsbloggen http://www.alba.nu/motvallsbloggen 11 14

221 .Kaliber http://kozue.wordpress.com/ 13 14

971 Mer vänster i Uppsala http://ilonaw.blogg.se/ 8 14

1051 Almedalsbloggen http://www.almedalsbloggen.se/ 14 13

20 Every Kinda People http://everykindapeople.blogspot.com/ 27 13

503 bios politikos http://biospolitikos.blogspot.com/ 5 13

223 Staffan Danielsson http://staffandanielsson.blogspot.com/ 12 13

711 Ett hus liv och lustar och [...] http://mrunesson.blogspot.com/ 42 13

4617 Den Osynliga Patienten http://denosynliga.wordpress.com/ 13 13

1676 Mackan Andersson http://www.mackanandersson.se/ 24 13

860 En liten tant http://tant.webblogg.se/ 10 13

109 Carina Brandow http://carinabrandow.blogspot.com/ 10 13

345 djävulskattungen http://djavulskattungen.blogspot.com/ 18 13

231 Edvin Ala(m) 2.0 - [...] http://edvinalam.bloggagratis.se/ 19 13

4230 Lasses blogg http://www.fotolasse.se/ 6 12

699 Falkblick.nu http://www.falkblick.nu/ 9 12

445 Östra Ölands fria horisont http://kurtlundgren.webblogg.se/ 29 12

3781 Andersson på Kungsholmen http://gustavanderssonkungsholmen.blogspot.com/ 2 12

1583 You're no different to me http://curiousheathen.blogspot.com/ 80 12

310 I huvudet på Svenssons! http://www.jomari.se/ 10 12
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387 Kost och hälsa http://johannaskost.blogspot.com/ 1 12

1136 I hell-mans värld http://www.hell-man.se/ 15 12

913 Ting och Tankar http://tingotankar.blogspot.com/ 15 12

1026 Selig.se http://www.selig.se/ 7 12

2033 Karl Sigfrid http://sigfrid.wordpress.com/ 2 12

3335 yo mstuff! http://m.kboys.se/ 15 11

474 Klocklös i Tiden [...] http://www.mats-andersson.se/blogg 32 11

471 redundans http://redundans.motkraftblogg.net/ 1 11

306 Kim Haverblad http://kim.haverblad.se/ 5 11

4008 Dynamic Man http://www.dynamicman.net/ 23 11

741 Folkpartiet Östermalm http://www.fpostermalm.se/ 5 11

899 Ännu en onödig blogg... http://yaublog.blogspot.com/ 20 11

1176 gameover http://blogg.aftonbladet.se/22322 12 11

753 UD/RK Samhälls Debatt http://uddebatt.wordpress.com/ 36 11

570 MXp http://missionxp.webblogg.se/ 14 11

1507 Magnus tankar http://magnus.ljungkvist.nu/blogg 2 11

703 Stureplanscentern http://stureplanscentern.blogspot.com/ 5 11

632 Sebastian Bay http://www.sebastian.bay.se/ 12 11

1604 kulturrevolution.se http://kulturrevolution.wordpress.com/ 15 10

209 A gay globetrotters views http://gayglobetrotterviews.blogspot.com/ 34 10

3015 Garuda http://iamgaruda.blogspot.com/ 37 10

2624 Samtidigt i Uppsala http://ungpirat.blogspot.com/ 14 10

771 DEMOFON http://www.demofon.se/ 4 10

4321 FRADGA http://kimo08.wordpress.com/ 14 10

1317 Lennart Holmlund http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1522 28 10

153 [...] Heiti Ernits (mp) http://heiti.blogspot.com/ 6 10

614 Ulf Bjereld http://ulfbjereld.blogspot.com/ 12 10

609 Helena Sandklef http://sandklef.blogspot.com/ 8 10

1332 Kim Müller http://kimmuller.wordpress.com/ 3 10
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10.8. B l o g g a r  m e d  m e r  ä n  t i o  i n l ä n k a r  s o r t e r a d e  e f t e r  I D
Några bloggar har fått  sina namn nedkortade av utrymmesskäl, det  markeras då 
med tecknen »[...]«. De bloggar som ligger på bloggleverantören Metro-
bloggen.se har fått sina adresser nedkortade, »[...]« ska där substitueras med »jsp/
public/index.jsp?article=«.

ID Bloggnamn Bloggadress Inlägg Inlänkar

2 Svensk Myndighetskontroll http://blogg.aftonbladet.se/21909 187 53

4 opassande http://www.opassande.se/ 211 1767

6 Anna Troberg http://www.rosettasten.com/ 139 567

7 Jinges web och fotoblogg http://www.jinge.se/ 116 337

8 MinaModerataKarameller... http://minamoderatakarameller.blogspot.com/ 298 843

9 Felten Fabulerar http://felten.yi.org/blog 28 24

11 Rick Falkvinge (pp) http://www.rickfalkvinge.se/ 127 1117

13 Basic personligt http://basic70.wordpress.com/ 37 108

14 Christian Engström (pp) http://christianengstrom.wordpress.com/ 65 583

15 projo's blog http://www.projo.se/ 120 316

17 Henrik-Alexandersson.se http://henrikalexandersson.blogspot.com/ 373 1206

19 Johan Ingerö http://ingero.blogspot.com/ 67 169

20 Every Kinda People http://everykindapeople.blogspot.com/ 27 13

21 Trottens Betraktelser http://trotten.wordpress.com/ 26 287

23 Beta Alfa http://betaalfa.polymono.net/ 57 128

24 Mad World http://madworld-bitten.blogspot.com/ 44 20

26 Röd Libertarian http://redlib.subcult.org/ 31 59

28 Peter Karlberg http://peter.karlberg.org/ 70 148

29 Thomas Hartman | In The Pendent http://www.hartman.nu/ 27 42

31 Alliansfritt Sverige http://alliansfrittsverige.blogspot.com/ 102 358

35 Zac's åsikter på ett fat. http://wiktzac.blogspot.com/ 30 19

38 Proletärbella http://www.ungsocialisterna.se/proletarbella 11 17

41 Cattis blogg http://cattiullstrom.blogspot.com/ 30 141

46 gardebring.com | anders.nu http://www.gardebring.com/ 23 44

47 Caught in the act http://mikrofoncaught.blogspot.com/ 26 99

51 Pär Ströms blogg http://parstrom.wordpress.com/ 40 146

61 Oscar Swartz :: Texplorer http://swartz.typepad.com/texplorer 55 718

62 Motpol http://motpol.blogspot.com/ 84 95

63 andra sidan http://www.scriptorium.se/andrasidan 34 82

67 Backend Media http://www.backendmedia.se/ 16 15

69 Bloggtidningen http://www.bloggtidningen.se/ 41 106

71 Tommy k Johanssons [...] http://blogg.tkj.se/ 20 47

72 Enligt Min Humla http://www.scriptorium.se/josh 73 509

73 Herr Klokboks Kollektion http://klokbok.wordpress.com/ 41 112

74 stationsvakt http://stationsvakt.blogspot.com/ 23 98

76 drottningsylt http://drottningsylt.scriptorium.se/ 70 237

78 Hanna Wagenius http://missbesserwisser.blogspot.com/ 32 98

79 Lakes lakonismer http://lakonism.blogspot.com/ 77 208

80 Blogge Bloggelito – regeringsblogg http://www.tianmi.info/blogge 74 764

81 satmaran http://satmaran.blogg.se/ 47 42

82 Sundevall http://sundevall.blogspot.com/ 29 25

83 Teflonminne http://drf.teflonminne.se/ 17 59

84 Intensifier http://www.christopherkullenberg.se/ 119 146
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86 El Rubio talar http://www.elrubio.se/ 48 46

88 Kulturbloggen http://www.kulturbloggen.com/ 83 238

89 Resursbloggen http://resurs.blogg.se/ 22 28

95 Onsdag http://onsdag.wordpress.com/ 16 74

100 Svensson http://www.zaramis.nu/blog 121 566

103 Gabrielles blogg http://rolandwalden.wordpress.com/ 17 22

108 Piece of The Mind http://www.mikaelisaksson.com/ 10 16

109 Carina Brandow http://carinabrandow.blogspot.com/ 10 13

112 En vanlig $vensson http://www.metrobloggen.se/ [...] 19.123632 38 153

113 Hultins tankegång http://www.erikhultin.se/ 88 305

115 apg29.com http://www.apg29.com/ 30 34

116 KATTKORGEN http://www.kattk.org/ 19 17

118 Leiph Berggren http://www.leiph.se/ 21 22

120 Steve Lando http://stevelando.blogspot.com/ 34 68

122 Attila http://www.attila.tecknare.se/ 34 67

126 Björn Wadström - on all sides http://wadstrom.blogg.se/ 17 34

127 Björn Wadström - ettan http://wadstrom.blogspot.com/ 162 231

133 Badlands Hyena http://badlandshyena.wordpress.com/ 109 229

135 Sanna Rayman http://sannarayman.blogspot.com/ 19 16

136 Inte så PK (serier mot FRA) http://www.metrobloggen.se/ [...] 19.795 61 27

144 Magazine HumbleBee http://www.humblebee.net/ 16 23

145 Frihet, Fildelning och Feminism http://blogg.frihetfildelningfeminism.se/ 29 100

146 Claeskrantz.se http://www.claeskrantz.se/ 102 68

148 Rhodin http://rhodin.blogg.se/ 38 65

150 Jonas Morian | PromeMorian http://promemorian.blogspot.com/ 67 247

151 Framtidstanken [...] http://www.framtidstanken.com/ 18 17

153 [...] Heiti Ernits (mp) http://heiti.blogspot.com/ 6 10

157 Esbatis kommentarer http://esbati.blogspot.com/ 11 41

161 Reza Javid http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1745 31 14

164 RADIKALEN http://radikalen.blogspot.com/ 20 46

166 Se till vänster, där går en arab http://www.tmn.nu/blog 18 55

170 ~WitchBitch~ http://witchbitch.wordpress.com/ 37 103

171 louisep.com | frihetspropaganda - http://www.louisep.com/ 19 60

175 Cynism http://www.cynism.se/ 7 26

177 Bloggen Bent http://www.bloggenbent.se/modules/wordpress 51 343

178 Den Liberala Misantropen http://liberalamisantropen.blogspot.com/ 31 69

179 Henrik Sjöholm http://www.henriksjoholm.se/ 20 92

182 SURGUBBEN http://www.surgubben.com/ 21 24

189 Peter Krantz http://www.peterkrantz.se/ 6 14

193 jj.n http://www.metrobloggen.se/ [...] 19.375113 109 92

195 annie http://anniejohansson.blogspot.com/ 25 64

200 Endemoniada http://www.endemoniada.org/ 10 20

206 Under den svarta natthimlen http://soilander.wordpress.com/ 57 16

208 kamferdroppar http://kamfertext.blogspot.com/ 35 72

209 A gay globetrotters views http://gayglobetrotterviews.blogspot.com/ 34 10

212 Johans tankar http://www.folin.nu/blog 10 26

216 LOKE - KULTUR & POLITIK http://ejnermark.blogspot.com/ 19 42

217 Sagor från livbåten http://www.fridholm.net/ 43 129
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221 .Kaliber http://kozue.wordpress.com/ 13 14

222 Peace, Love and Capitalism http://peaceloveandcapitalism.blogspot.com/ 35 97

223 Staffan Danielsson http://staffandanielsson.blogspot.com/ 12 13

224 AlterEgo Resonerar http://www.resonerar.se/ 32 156

227 Lagen säger http://www.lagen.net/ 10 19

231 Edvin Ala(m) 2.0 - [...] http://edvinalam.bloggagratis.se/ 19 13

236 Alltid varför http://nontelly.blogspot.com/ 4 20

244 Magnus Andersson http://magnusandersson.blogspot.com/ 45 222

250 snowflakes in rain http://snowflakesinrain.wordpress.com/ 5 15

251 Magnus blogg http://magnuspersson.blogspot.com/ 17 42

252 Anders Wallner http://andwal.blogspot.com/ 15 27

253 Farmorgun i Norrtälje http://farmorgun.blogspot.com/ 151 278

254 Jakob Heidbrink [...] http://jheidbrink.wordpress.com/ 27 30

256 Maria Ferm http://mariaferm.blogspot.com/ 56 76

259 Mia is a geek http://miaisageek.wordpress.com/ 4 15

260 Gubben vid Rämen http://gubben.webblogg.se/ 12 19

264 syrrans granne http://www.syrransgranne.se/ 53 123

266 Eva-Lenas blogg http://evalenajansson.blogspot.com/ 16 54

270 Federley http://federley.blogspot.com/ 18 165

272 Svart på vitt http://johanpettersson.blogspot.com/ 29 18

273 Wilhelm Raab http://blog.gnallspik.net/index.php/wille 11 16

275 In Your Face http://krassman-inyourface.blogspot.com/ 24 52

277 Isobels text och verkstad http://isobelsverkstad.blogspot.com/ 30 105

278 Ung Vänster http://ungvanster.blogspot.com/ 22 39

279 OSÄKERHET OCH TYSTNANDET http://tindra66.wordpress.com/ 67 18

285 Nikke Index http://www.lindqvist.com/b 27 57

286 Folkpartiet i Nacka http://fpnacka.blogspot.com/ 59 133

288 Säkerhet < Sånt http://blogg.idg.se/perhellqvist 10 22

296 frykmans liberala blog http://frykman.blogspot.com/ 18 22

304 Politiskt Inkorrekt http://socialbidrag.blogspot.com/ 19 36

306 Kim Haverblad http://kim.haverblad.se/ 5 11

310 I huvudet på Svenssons! http://www.jomari.se/ 10 12

313 Nihao Kenny http://kennylex.blogspot.com/ 18 26

316 Jonathan Rieder Lundkvist http://jrl5.blogspot.com/ 11 29

320 Kopit http://www.kopit.se/ 13 26

321 Brockmans Blogg http://www.brockman.nu/blogg 32 15

322 Lowdin.com i Bromma http://www.lowdin.com/ 11 14

326 Åsiktstorped http://www.asiktstorped.se/ 19 47

327 Deepedition http://www.deepedition.com/ 70 225

332 Som jag bäddar http://kirira.wordpress.com/ 8 27

339 Janne Pettersson http://jannepettersson.blogspot.com/ 18 32

341 d y s l e s b i s k . http://dyslesbisk.blogspot.com/ 7 122

343 strötankar och sentenser http://jimpan.wordpress.com/ 24 41

345 djävulskattungen http://djavulskattungen.blogspot.com/ 18 13

348 Alesia Goncharik http://goncharik.blogspot.com/ 7 18

349 Joakim Hörsing http://joakimhorsing.wordpress.com/ 3 16

350 Brygubben http://brygubben.blogspot.com/ 10 28

356 Mark Klamberg http://klamberg.blogspot.com/ 138 737
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359 Johan Ronström http://www.johanronstrom.se/ 10 28

360 Mothugg http://www.mothugg.se/ 6 44

361 Expressenbloggen http://expressenbloggen.blogspot.com/ 15 14

362 Skalleper's Weblog http://skalleper.wordpress.com/ 2 14

372 the real mymlan http://mymlanthereal.wordpress.com/ 33 114

384 Oväsentligheter ... Ασήμαντα http://monikaringborg.wordpress.com/ 88 54

386 Maria Wetterstrand http://blog.mp.se/mariawetterstrand 6 21

387 Kost och hälsa http://johannaskost.blogspot.com/ 1 12

389 Stockholm enligt Ankersjö http://perankersjo.blogspot.com/ 62 166

390 Politikerbloggen http://www.politikerbloggen.se/ 85 432

393 Pophöger http://blogg.svansbo.se/ 54 58

396 Kan själv! http://www.laszlovarga.se/ 16 21

411 Loci.se http://www.loci.se/ 7 26

412 Ryggraden http://ryggen.blogspot.com/ 14 32

413 BIOLOGY & POLITICS http://biologyandpolitics.blogspot.com/ 8 25

416 Bäst på internet i dag http://www.text.nu/nyheter-trender 2 18

417 Ur hjärtat http://kyri.wordpress.com/ 33 40

441 Same Same But Different http://www.samesamebutdifferent.se/ 21 45

443 Dumheterna http://www.dumheterna.com/ 38 27

445 Östra Ölands fria horisont http://kurtlundgren.webblogg.se/ 29 12

460 Mindpark http://www.mindpark.se/ 6 37

462 Oscar Fredriksson (c) http://oscarfredriksson.blogspot.com/ 20 20

463 Tomas sida http://lidholm.wordpress.com/ 93 82

471 redundans http://redundans.motkraftblogg.net/ 1 11

474 Klocklös i Tiden [...] http://www.mats-andersson.se/blogg 32 11

476 Annikas Tyckeri http://annikastyckeri.blogspot.com/ 28 26

478 ALLTID RÖTT http://www.riksdagsvanstern.org/kl 7 18

479 Törnebohms Hotspot http://www.tornebohm.com/WP 26 39

489 Mikael Persson http://mikaelpersson.blogspot.com/ 59 23

499 SEO & internetmarknadsföring [...] http://www.joinsimon.se/ 15 62

502 Dexion http://dexion.wordpress.com/ 88 156

503 bios politikos http://biospolitikos.blogspot.com/ 5 13

527 Det Progressiva USA http://www.usablogg.org/ 146 90

533 fytne.nu http://www.fytne.nu/ 22 39

536 Alliansupproret http://www.alliansupproret.se/ 117 87

542 SCHLAUG.SE http://schlaug.blogspot.com/ 12 20

550 Neo Blog http://www.magasinetneo.se/blog 13 44

557 CONJOINER http://conjoiner.bloggsida.se/ 48 63

560 No size fits all http://www.hagwall.nu/ 19 24

565 Roya - Intersektionalen http://royamatilda.wordpress.com/ 18 46

570 MXp http://missionxp.webblogg.se/ 14 11

584 Mårten Schultz. http://martenschultz.wordpress.com/ 27 71

586 Emanuel Karlstens blogg [...] http://www.dagen.se/blogg/emanuel.html 12 19

590 HBT-sossen http://hbt-sossen.blogspot.com/ 14 19

603 Jakop Dalunde http://jakopdalunde.wordpress.com/ 24 26

607 99, our 68 http://www.isk-gbg.org/99our68 13 25

609 Helena Sandklef http://sandklef.blogspot.com/ 8 10

612 Kryptoblog http://www.strombergson.com/kryptoblog 4 28
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614 Ulf Bjereld http://ulfbjereld.blogspot.com/ 12 10

615 Kurvigheter http://kurvigheter.blogspot.com/ 24 21

616 bisonblog http://bisonblog.blogs.com/blog 13 18

621 Bryntes betraktelser http://www.metrobloggen.se/ [...] 19.287123 13 20

632 Sebastian Bay http://www.sebastian.bay.se/ 12 11

636 Sassas samlade svammel 2 http://sassa.webblogg.se/ 2 19

641 Gester...med ord http://www.gester.se/ 25 43

645 Politruck http://politruck.blogspot.com/ 13 28

649 Ekonomikommentarer http://vansterekonomi.blogspot.com/ 24 51

673 Sidvind http://sidvind.blogspot.com/ 36 41

681 Pasteys Plats http://pasteysplats.blogspot.com/ 25 27

690 Christermagister http://christermagister.wordpress.com/ 17 31

695 Thomas Tvivlaren [...] http://www.thomastvivlaren.se/ 14 42

699 Falkblick.nu http://www.falkblick.nu/ 9 12

703 Stureplanscentern http://stureplanscentern.blogspot.com/ 5 11

705 Offentliga affärer http://initierat.blogspot.com/ 28 15

711 Ett hus liv och lustar och [...] http://mrunesson.blogspot.com/ 42 13

727 Lars-Ericks blogg http://lars-ericksblogg.blogspot.com/ 35 43

734 Tankar i Gryningens Ljus http://gryningensljus.blogspot.com/ 61 15

739 Salubrin Online http://salubrin.blogspot.com/ 57 17

741 Folkpartiet Östermalm http://www.fpostermalm.se/ 5 11

753 UD/RK Samhälls Debatt http://uddebatt.wordpress.com/ 36 11

756 Disruptive [...] http://www.disruptive.nu/ 11 21

757 Anne-Marie Ekströms blogg http://ekstromsblogg.blogspot.com/ 19 17

771 DEMOFON http://www.demofon.se/ 4 10

772 Creativedirector.se http://www.creativedirector.se/blog 26 29

776 Zac's åsikter på ett fat. http://www.wiktzac.com/ 51 36

794 JörgenL http://jorgenl.blogspot.com/ 20 62

803 Messerschmitt http://hemligamorsan.wordpress.com/ 27 23

847 Tvivlar http://tvivlar.wordpress.com/ 32 28

860 En liten tant http://tant.webblogg.se/ 10 13

874 Motvallsbloggen http://www.alba.nu/motvallsbloggen 11 14

895 Din ledamot i riksdagen [...] http://dinledamot.blogspot.com/ 52 95

899 Ännu en onödig blogg... http://yaublog.blogspot.com/ 20 11

913 Ting och Tankar http://tingotankar.blogspot.com/ 15 12

927 Queen of light http://feminiman.blogspot.com/ 29 43

947 Zaidas tankar http://www.zaida.se/blog 12 20

949 Signerat Kjellberg http://kjellbergsweden.typepad.com/fredric 19 30

955 Dick Erixon http://www.erixon.com/blogg 38 70

956 Kommunisternas blogg http://www.skp.se/blogg 60 25

964 Kanalen http://kanalen.blogspot.com/ 25 24

971 Mer vänster i Uppsala http://ilonaw.blogg.se/ 8 14

992 Rawia Morras Blog http://www.rawiamorra.se/ 6 17

1007 VÄNSTRA STRANDEN http://vanstrastranden.wordpress.com/ 12 16

1026 Selig.se http://www.selig.se/ 7 12

1051 Almedalsbloggen http://www.almedalsbloggen.se/ 14 13

1052 Alltiallon http://www.alltiallon.se/ 43 37

1079 annarkia http://annarkia.blogg.se/ 90 69
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1087 TÖRNQVIST TÄNKER OCH TY(C)KER http://helentornqvist.blogspot.com/ 27 18

1135 Valfritt http://www.valfritt.se/ 45 44

1136 I hell-mans värld http://www.hell-man.se/ 15 12

1138 Copyriot http://www.copyriot.se/ 22 83

1154 Peter Englunds blogg http://peterenglund.wordpress.com/ 1 14

1176 gameover http://blogg.aftonbladet.se/22322 12 11

1179 Scaber Nestor http://scabernestor.blogg.se/ 148 229

1196 Skiften http://www.skiften.se/ 26 16

1243 Magnus Ahlkvist http://magnusahlkvist.bloggvanstern.se/ 31 36

1291 Linander tycker! http://www.johanlinander.se/blog 16 17

1317 Lennart Holmlund http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1522 28 10

1331 Kildén & Åsman http://www.fjardeinternationalen.se/blog 11 20

1332 Kim Müller http://kimmuller.wordpress.com/ 3 10

1336 Trottens Betraktelser http://www.trotten.se/ 44 154

1351 Beneath a Steel Sky http://www.monotoni.se/bass 4 17

1446 Politikerförakt 2.0 http://samisin.wordpress.com/ 50 15

1450 Alla Dessa Dagar http://carlbildt.wordpress.com/ 9 97

1507 Magnus tankar http://magnus.ljungkvist.nu/blogg 2 11

1538 Utblick Svensson http://svenssonbloggen.blogspot.com/ 2 35

1549 Peter Hultqvist http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26 14 15

1570 SJÖLANDER http://johansjolander.blogspot.com/ 12 41

1583 You're no different to me http://curiousheathen.blogspot.com/ 80 12

1604 kulturrevolution.se http://kulturrevolution.wordpress.com/ 15 10

1639 Motbilder http://www.motbilder.se/ 37 115

1647 Liam's Blogg http://swedishlibertarian.blogspot.com/ 5 22

1676 Mackan Andersson http://www.mackanandersson.se/ 24 13

1769 TantraBlog http://tantrikblog.wordpress.com/ 12 19

1823 Tokmoderaten http://tokmoderaten.blogspot.com/ 29 20

2033 Karl Sigfrid http://sigfrid.wordpress.com/ 2 12

2192 Dagens Konflikt http://www.dagenskonflikt.se/ 5 17

2197 Rätt & Slätt http://rattochslatt.blogspot.com/ 5 104

2435 Tankar från rooten http://tankar-fran-rooten.blogspot.com/ 38 51

2477 Blågrön Röra http://blue-green-mess.blogspot.com/ 13 38

2579 Ett hjärta RÖTT http://ilsemarie.wordpress.com/ 11 63

2608 Basic personligt http://blogg.ricercar.se/basic 34 41

2624 Samtidigt i Uppsala http://ungpirat.blogspot.com/ 14 10

2686 MÅRTENSSON http://martenssonsmeningar.blogspot.com/ 51 61

2830 Jens O. http://www.odsvall.se/blog 109 157

2837 Arga bloggen http://ralzakark.wordpress.com/ 11 15

2838 gudmundson http://gudmundson.blogspot.com/ 11 25

2964 Isabella Lund http://www.isabellalund.com/ 3 14

2998 Den osynliga patienten. http://denosynligapatienten.bloggagratis.se/ 56 42

3015 Garuda http://iamgaruda.blogspot.com/ 37 10

3067 Mikael “Prinsen” Trolins blogg http://mikael-prinsen-trolin.blogspot.com/ 4 16

3298 Fritänk http://fritank.wordpress.com/ 42 58

3300 Johanna Graf http://johannagraf.blogspot.com/ 5 14

3335 yo mstuff! http://m.kboys.se/ 15 11

3357 Olofs blogg http://olofb.wordpress.com/ 61 74
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3491 Klotband http://klotband.wordpress.com/ 9 33

3603 ProjektPåRiktigt http://projektpariktigt.blogspot.com/ 88 115

3618 Fria vingar http://friavingar.blogspot.com/ 19 28

3622 stoppaFRAlagen.nu http://www.stoppafralagen.nu/ 24 151

3638 www.webhackande.se http://www.webhackande.se/ 12 61

3701 Mitt i steget http://mitt-i-steget.blogspot.com/ 23 27

3744 Martin Jönsson om reklam & medier http://blogg.svd.se/reklamochmedier 4 45

3781 Andersson på Kungsholmen http://gustavanderssonkungsholmen.blogspot.com/ 2 12

3789 Amanda Brihed http://brihed.blogspot.com/ 37 55

3790 Online PR http://www.online-pr.se/ 15 16

3795 Erik Laakso | På Uppstuds http://www.eriklaakso.nu/blog 43 147

3852 PLIKTEN FRAMFÖR ALLT http://pliktlagochordning.blogspot.com/ 11 14

4008 Dynamic Man http://www.dynamicman.net/ 23 11

4011 Opponent.se http://www.opponent.se/ 20 22

4062 Argast Nu http://www.argast.nu/ 46 40

4145 Greenhill Relations http://www.greenhillrelations.se/ 3 14

4171 Anders Widén Författare http://djingis.blogspot.com/ 33 35

4230 Lasses blogg http://www.fotolasse.se/ 6 12

4294 [ s-buzz ] http://s-buzz.blogspot.com/ 13 16

4321 FRADGA http://kimo08.wordpress.com/ 14 10

4406 Ett Otygs funderingar och betraktelser http://npcotyg.blogspot.com/ 30 16

4428 Copy me happy http://blog.brokep.com/ 3 17

4508 Ledarredaktionens blogg http://blogg.svd.se/ledarbloggen 9 34

4538 Arvidfalk.se http://www.arvidfalk.se/ 43 124

4617 Den Osynliga Patienten http://denosynliga.wordpress.com/ 13 13

4852 MiNimaliteter http://minimaliteter.blogspot.com/ 9 17
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