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1. Inledning 

Bloggar eller webbloggar som de också kallas, är enkelt uttryckt en form av 
webbplats som organiseras på ett speciellt sätt. Innehållsmässigt rymmer de allt 
mellan himmel och jord och begränsas i stort sett bara av blogginnehavarnas 
egna intressen och engagemang. Det är åt denna webbform och dess användare 
som denna studie ägnas. 

I vissa länder har bloggar förekommit nästan lika länge som internet har 
funnits, i Sverige däremot är det först nu företeelsen slår igenom på allvar. I 
takt med undersökningsarbetets gång har bloggar som företeelse expanderat 
mycket snabbt i Sverige, med massmediernas retorik kan man tala om ett slags 
”explosion”. När studien påbörjades i höstas hade det ännu inte skett någon 
större exponering av det så kallade ”bloggfenomenet” i svensk massmedia, nu 
några månader senare förekommer bloggar i dagspressen och andra kanaler 
flera gånger i veckan. Samtidigt är det också allt fler, både rikskända och 
okända personer, som startar sina egna bloggar. Kommentarer kring detta inom 
den självreflekterande bloggvärlden har inte heller låtit vänta på sig.1 
Reaktionerna när bloggar kommit på tal är också en sak som förändrats under 
denna korta tid. I början av hösten var det långt färre av dem som jag pratade 
med om bloggar som hade hört talas om företeelsen, och nästan samtliga 
uttryckte sig en aningen frågande, skeptiskt eller misstänksamt; vad är 
meningen med att ha en blogg, varför inte lika gärna ha en hemsida, etc. Vissa 

 
1 När Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström startade sin blogg i januari 2005 (my blog, 
http://weblog.jrc.cec.eu.int/page/wallstrom) rönte det exempelvis en hel del uppmärksamhet i såväl 
massmedia som i bloggvärlden. Ett annat exempel är att många journalister har börjat blogga via sina 
tidningars webbplatser under denna period, t.ex. kan nämnas att Expressen i början av maj 2005 startade 
bloggar för sju av sina skribenter (http://expressen.se/bloggen/). Många blogginnehavare har kritiserat att 
Expressenbloggarna saknat flera grundläggande bloggfunktioner. Överhuvudtaget genererar de flesta 
försök från massmedia att anamma eller spegla bloggtrenden en mängd, främst kritiskt riktade, 
kommentarer från bloggvärlden. Det finns otaliga exempel på detta, bl.a. ett inlägg på 
bloggen loci.se, ”Om bloggar i radio – en besvikelse”, 2005-03-01, 
http://loci.se/article.php?story=20050301133955767 (2005-05-11), som här får tjäna som illustration. 
Apropå ett radioreportage om bloggar, som inläggsskribenten noterar placerats ”inklämt mellan 
lokalnyheterna och ett inslag om en stulen bajamaja”, efterlyser han belysning av bloggar utifrån nya 
synvinklar, för trots att det är ”roligt” när bloggosfären uppmärksammas i ”mainstreammedia”, ser han 
reportaget som en besvikelse. 
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rapporteringar i media förhöll sig också ifrågasättande till en början. I Dagens 
Nyheter gjordes exempelvis ett nedslag från den första större svenska 
bloggsammankomsten, Bloggforum Stockholm 2004, där en av forumets 
diskussioner kring att bloggen upphäver gränsen mellan skribent och läsare, 
kommenterades med att: ”Alla härliga profetior från 1996 är här igen.” Enligt 
min mening ger detta uttryck för en mycket skeptisk ton, där man i ljuset av 
den spruckna IT-bubblan ser uttalanden med internetfrälsning i sikte som en 
övertro på tekniken. Dessutom vändes i artikelns bildtext på ett av de ”slagord” 
som framfördes under forumet som gick ut på att de som inte bloggar har något 
att dölja. I bildtexten ställdes istället frågan: ”Kan man lita på dem som 
bloggar?” 2

När jag valde att fördjupa mig i ämnet bloggar hade jag ingen erfarenhet av 
eget bloggande, men tyckte att det verkade intressant ur olika aspekter. 
Området föreföll bland annat spännande att utforska vidare då det för mig 
representerar något slags Do It Yourself-kultur, som bygger på egen aktivitet; 
att ta steget över från konsumentrollen till att i en eller annan form producera 
saker själv. Min utgångspunkt för studien var att jag ville utforska vad en blogg 
är, och vad man kan använda bloggar och eget bloggande till, både som 
privatperson och i anslutning till någon typ av verksamhet, till exempel i 
yrkesutövningen som bibliotekarie och informationsspecialist. 

1.1 Bloggforskningsöversikt 
I ämnet bloggar har i Sverige hitintills bara skrivits en uppsats: Jenny Isakssons 
och Steffanie Müllers C-uppsats, Blogging – virtuella offentliga samtal från 
2003, vilken behandlar bloggens användning och möjligheter som rum för 
offentliga samtal.3 Denna uppsats har fungerat som den naturliga 
utgångspunkten för att sätta sig in i ämnet. Det har även skrivits en uppsats i 
Danmark, Skriften på bloggen. En kvalitativ unders∅gelse av webbloggens 

 
2 Polite, Oivvio, ”Bloggar lär oss självkritik. Dagböcker på nätet upphäver gränser”, Dagens Nyheter, 
2004-11-19. Intressant i sammanhanget är att Dagens Nyheters redaktion valt att stryka följande mening 
(Obs! det kursiverade) i Polites ursprungliga text inför publiceringen: ”Vad har till exempel alla 
ickebloggande journalister att dölja? En hel del, om man skall tro bloggaren som avslöjade att DN-
journalisten Peter Borgström lånat lite väl flitigt ur New York Times.” (Hämtat från Polites blogg 
Oivvios arkiv, ”Bloggar lär oss självkritik“, publicerat 2004-11-19, 
http://oivviosarkiv.polite.se/arkiv/bloggar-lr-oss-sjlvkritik/ (2005-05-08).). Bloggforum Stockholm 2004 
ägde rum 2004-11-15, http://www.bloggforum.se/index2.html (2005-05-19). En ytterligare belysning av 
forumet finns i: Persson, Malte, ”Bloggocentriskt” Göteborgs-Posten, 2004-11-17, 
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=121&a=189260 (2005-01-18). 
3 Isaksson, Jenny & Müller, Steffanie, 2003, Blogging – virtuella offentliga samtal, 
http://jmm.sh.se/student/projekt/cuppsats/v01/blogging.pdf (2005-05-07). 
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betydning i hverdagslivet av Ulla Jensen, från 2004, med fokus på bloggens 
roll i individens vardagsliv.4 Därutöver utgörs den mesta forskningen av 
pågående projekt.5 Den litteratur som finns i övrigt i ämnet är i huvudsak 
praktiska hand-böcker, samt artiklar och texter som finns publicerade på 
internet.6

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka bloggen både som ett uttrycksmedel, 
en publiceringsform och som en social och kulturell företeelse. Ambitionen är 
att utforska bloggens karaktär som publiceringsmedium; hur bloggen utmärker 
sig, samt skillnader och likheter i förhållande till andra närliggande 
interaktions- och publiceringsformer. I undersökningen av bloggen som social 
och kulturell företeelse är avsikten att försöka belysa användningen av bloggar 
både utifrån produktions- och konsumtionsaspekter. Tanken är att se till både 
bloggen som sådan, och till personen eller organisationen bakom denna. 

Studien avgränsas geografiskt till att gälla svenska bloggar och de 
förhållanden som råder på området i Sverige, eftersom utvecklingen här för 
tillfället befinner sig i en mycket expansiv och intressant fas. Undersökning 
syftar dock inte till att ge en heltäckande beskrivning av hela den svenska 
”bloggosfären”. Istället är avsikten att studera hur ett antal personer agerar på 
webben, varför de har valt bloggen som sitt medium, och vilken användning de 
har, och tänker sig kunna ha av det. En företeelse av den här typen utvecklas 
hela tiden, och därför kan denna studie inte bli annat än ett nedslag i ett av dess 
förändringsskeden. Mer precist omfattar studien tiden mellan oktober 2004 och 
maj 2005. 

 
4 Jensen, Ulla, 2004, Skriften på bloggen. En kvalitativ unders∅gelse av webbloggens betydning i 
 hverdagslivet, http://hjem.wanadoo.dk/~wai26393/01_Speciale-pdf.pdf (2005-05-07). 
5 Däribland en gruppblogg, BROG – The (We)blog Research on Genre Project, för ett forskningsprojekt 
kring bloggar med fokus på genre, kön, publik och sociala nätverk, http://www.blogninja.com, (2005-05-
07). I Sverige bedrivs forskning med anknytning till bloggar vid HUMlab, Umeå universitet, The 
HUMlab blog, http://blog.humlab.umu.se (2005-05-07); se bl.a. Stephanie Hendrick som forskar vid 
HUMlab, the sum of my parts, http://www.sumofmyparts.com/work.html (2005-05-12). Vid Åbo  
Akademi skrivs en sociologisk avhandling om bloggar (enl. uppg. på DET PERFEKTA TOMRUMMET, 
”Ny blogg”, 2004-05-07, http://www.gustavholmberg.com/tomrum/archives/002300.html (2005-05-07)).  
6 På bloggen Kairosnews, finns en ”Weblog Webliography” som förtecknar en mängd artiklar om 
bloggar, http://kairosnews.org/blogbib, (2005-05-08). Ytterligare en förteckning med fokus på bibliotek 
och biblioteksbloggar finns på bloggen BlogBib, http://blog-bib.blogspot.com/ (2005-05-12). Dessutom 
finns en antologi med texter om bloggar, Into the Blogosphere, som publiceras i ett bloggsystem drivet av 
biblioteket vid University of Minnesota, http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/ (2005-05-11). 
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I enlighet med uppsatsens syfte har två huvudsakliga frågeställningar 
utarbetats: 

1. Vad är det som utmärker bloggen som 
uttrycksmedel/publiceringsform? 

2. Hur fungerar bloggen som social och kulturell företeelse? 

1.3 Metod och material 
En första allmänt övergripande metodkommentar gäller begreppsdefinitioner. 
Dessa finns inte samlade under egen rubrik; istället är de förlagda till de 
sammanhang i texten där det bedömts som mest relevant att diskutera dem. 

Att fånga nätet. Kvalitativa metoder för Internetforskning kan sägas vara 
en metodbok för internetkulturforskning. Det är en för studien viktig bok, som 
givit såväl insikter kring forskningsområdet som metodologiska impulser. I Att 
fånga nätet beskrivs hur man kan närma sig internet på tre olika sätt: som en 
produkt, som en process och som en metafor. Inriktar man sig på att studera ett 
internetfenomen, i mitt fall bloggen, som produkt är det i första hand mängden 
av meddelanden som användare skickar till varandra, eller innehållet i dessa, 
som man intresserar sig för. Närmar man sig bloggen som process riktas 
intresset mot hur utbytet av information är organiserat och vad det betyder för 
människor. Utgår man från metaforsynsättet handlar det istället mer om att se 
bloggen som uttryck för olika tendenser i samhället.7

Den undersökning jag har valt att göra är i princip en explorativ, induktiv 
studie. Det innebär ett förhållningssätt där man inte ställer upp några teorier 
eller hypoteser som ska testas, utan istället går ut för att utforska och upptäcka 
nya saker i ett nytt forskningsfält, utifrån vilka man sedan eventuellt kan 
formulera hypoteser. Författarna till Att fånga nätet framhåller denna typ av 
metod som lämplig, då forskningsområdet som i mitt fall till stor del är 
outforskat. Syftet med en explorativ studie är att försöka få en så bred och 
nyanserad bild av en företeelse som möjligt.8 Med detta som utgångspunkt har 
jag inte bedömt det som nödvändigt att begränsa studien till endast ett av de tre 
ovan nämnda sätten att närma sig studieobjektet, då de i sig inte utesluter 

 
7 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus, 2003, Att fånga nätet. Kvalitativa metoder 
för Internetforskning, s. 59. 
8 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 192ff. 
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varandra. Undersökningen kommer därför att behandla bloggen både som 
produkt, process och metafor, med betoningen placerad på de två första 
aspekterna. 

1.3.1 Kvalitativ metodinriktning 
Pål Repstad skriver att kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera, och att 
ordet ”kvalitativ” pekar mot en förståelse av kvaliteter, alltså egenskaper eller 
framträdande drag hos ett fenomen.9 Ambitionen i denna studie har hela tiden 
varit att nå en djupare förståelse av undersökningsobjektet, och människors 
erfarenheter kring det. Därför har en kvalitativ metodansats, som sätter denna 
typ av förståelse framför möjligheten att kunna ge mer generella beskrivningar 
valts. Målet har framförallt varit att försöka förstå den betydelse olika aktörer 
eller ”bloggmakare” själva lägger i sina ord eller handlingar. Repstad skriver 
att en egenskap hos kvalitativa metoder är att de är inriktade på att fånga 
aktörens egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt. Intresset riktas 
således med denna typ av metod mot aktörernas subjektiva upplevelsevärld, 
och istället för att försöka besvara frågan ”Vad är det jag ser dem göra?” 
handlar det i princip om att närma sig svaret på frågan ”Vad anser de själva att 
de gör?”10 Studien utgår i stor utsträckning från ett användarperspektiv, vilket 
innebär att de uttryck för, och bilder av, användarnas föreställningar kring 
bloggar och bloggande som samlats får utgöra en viktig del av beskrivningen. 

Inom den kvalitativa forskningen kombineras ofta olika metoder för att 
uppnå en mer mångfacetterad bild av det som studeras.11 I denna studie har tre 
olika metoder använts i förhoppning om att de ska utgöra komplement till 
varandra och tillsammans bidra till en så nyanserad bild av undersöknings-
objektet som möjligt. Det handlar om observationer, aktivt deltagande 
observationer, samt intervjuer.  

1.3.2 Observationer 
Observationerna omfattar iakttagelser av bloggar och den så kallade 
”bloggosfären”, dessa har dels skett genom engångsbesök, och dels genom mer 
regelbunden bevakning via prenumeration på RSS-flöden.12 Dessutom ingår 

 
9 Repstad, Pål, 1999, Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 9. 
10 Repstad, 1999, s. 12. 
11 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 65ff. 
12 RSS (ofta utläst som Really Simple Syndification) är ett slags flöden som tillhandahålls på de flesta 
bloggar men även andra webbsidor, som man kan prenumerera på för läsning i någon typ av program för 
RSS-läsning. För närmare beskrivning se sidan 51 i uppsatsen där denna teknik diskuteras vidare. 
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iakttagelser av skildringar av bloggar, blogginnehavare och bloggande i olika 
typer av tidningar och tidskrifter, i radio och på teve, i böcker och 
uppslagsverk, samt givetvis på en rad bloggar. Syftet med observationerna har 
varit att försöka få en mer allmän bild av bloggen som företeelse. 

1.3.3 Aktivt deltagande observationer 
De aktivt deltagande observationerna omfattar iakttagelser gjorda i samband 
med test av olika bloggverktyg och eget bloggande då bland annat en uppsats-
blogg skapats.13 Syftet har varit att på detta sätt kunna skapa en mer initierad 
bild av bloggandets förutsättningar.  

Jag har även haft förmånen att få delta i en kurs, ”Börja blogga – att blogga 
är att bygga nätverk”, i Svensk Förening för Informationsspecialisters regi, där 
jag aktivt genomgått kursmomenten tillsammans med övriga deltagare.14 I 
samband med kursen skickade jag dessutom ut en enkät i miniformat via e-post 
till de andra kursdeltagarna, som till största delen utgjordes av 
yrkesverksamma bibliotekarier och IT-ansvariga på olika typer av bibliotek 
runt om i Sverige.15 Enkäten syftade till att ge en liten inblick i kursdeltagarnas 
funderingar kring bloggande, och varför de bestämt sig för att gå en kurs om att 
blogga. 

1.3.4 Intervjuer 
Intervjuer kan vara olika med avseende på i vilken utsträckning 
intervjufrågorna fastställts och standardiserats på förhand. Vid denna studie har 
något som närmast påminner om det som i bland annat Att fånga nätet beskrivs 
som halv-strukturerade intervjuer använts. Det innebär att den uppsättning 
frågor och teman som förberetts till intervjuerna mer eller mindre har fått 
fungera som ett slags intervjuguide än som en strikt styrande ram för 
intervjuerna. Att arbeta med en intervjuguide som stöd innebär att det finns 
viss information som ges av alla intervjupersoner, men att det även finns 
utrymme för det oförutsedda och unika för varje intervjutillfälle.16 Tanken är 

 
13 Min uppsatsblogg uppsatsLandet – rapporter från en blogguppsats finns på följande adress: 
http://lillaj.webblogg.se/uppsats/.  
14 Kursens uppgifter finns placerade på en blogg, Bloggkurs – 8 april 2005, http://malin.blogsome.com/ 
(2005-05-08). 
15 Av de 15 övriga deltagarna var det 8 stycken som besvarade enkäten. Deltagarna på kursen kom från 
ett brett spektrum av verksamheter, bl.a. Tekniska museet, Naturvårdsverket, Kungliga biblioteket, 
Riksantikvarieämbetet, universitetsbiblioteken i Umeå och Luleå, Svenska kommunalarbetareförbundet. 
16 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 82ff. Den intervjuguide som utformats och använts för 
uppsatsen återfinns i Bilaga 1. 
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att intervjuerna ska ge insikter om vad informanterna anser om bloggar som 
form, medium och verktyg för olika ändamål. Genom att intervjupersonerna 
uttalat sig olika mycket om delvis olika teman är det inte alltid möjligt att 
jämföra resultaten från de olika intervjuerna på ett enkelt sätt.17  

Urvalet av intervjupersoner har inte skett med ambition om 
representativitet, då det är svårt att uppnå om inte ett relativt stort antal 
intervjuer genomförs. På internet är det dessutom problematiskt att göra ett 
representativt urval, eftersom det är svårt att veta något om den totala mängd 
som man med detta skulle försöka representera.18 Istället har urval skett på 
strategisk grund, vilket Jan Trost presenterar som en metod i sin bok om 
kvalitativa intervjuer. Det strategiska består i att informanter som man tror kan 
vara intressanta för ens undersökning väljs ut, med så stor variation i urvalet 
som möjligt.19 Då jag velat studera användningen av bloggar utifrån lite olika 
sammanhang tillhör intervjupersonerna som valts ut två kategorier. Det rör sig 
dels om privatpersoner som har bloggar, och dels om personer som arbetar med 
någon form av biblioteksorienterad blogg. De blogginnehavare som intervjuats 
i egenskap av privatperson har valts ut med avseende på att få en viss spridning 
gällande tre variabler: bloggerfarenhet, ålder och kön. När det gäller valet av 
personer med biblioteksbloggar har urvalsförfarandet varit något enklare 
beroende på det mer begränsade antalet som för tillfället finns att tillgå. 
Grunden har varit att försöka få en någorlunda god spridning över olika 
varianter av biblioteksbloggar.20

Med ett undantag känner jag inte de intervjuade sedan tidigare, annat än 
via deras bloggposter som jag prenumererat på under lite olika kort eller lång 
tid, och dessutom läst en del bakåt i tiden i researchsyfte.21 Jag har försökt att 
utgå från att den känsla av kännedom som dessa texter har givit mig om 

 
17 Jag har dessutom givit de informanter som svarat på e-postintervjuerna fria händer att avgöra hur 
mycket och på vad de vill fokusera. Eftersom valet i sig är intressant och kan ge fingervisningar om vad 
som anses centralt, såg jag det som ett sätt att låta intervjuguiden fungera just som en sådan även vid 
dessa intervjuer och något mindre som en regelrätt enkät. E-postintervjuerna har i flera fall dessutom 
kompletterats med följdfrågor kring sådant jag har velat få förtydligat eller utvecklat. 
18 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 215. 
19 Trost, Jan, 1997, Kvalitativa intervjuer, s. 105ff. 
20 Det totala intervjumaterialet omfattar 16 intervjuer, med sammanlagt 18 personer. 11 intervjuer är 
gjorda med privatpersoner som har bloggar. Av dessa har alla skett via e-post, utom en som genomförts 
vid ett möte med informanten. Vid de 5 intervjuerna med personer med ansvar för biblioteksbloggar har 
jag träffat personerna för att göra intervjun. Vid två av dessa intervjuer har två personer intervjuats 
tillsammans. Jag anser inte att de skilda intervjuformerna har medfört någon större skillnad i 
intervjusvarens kvalitet, och ser därför inga problem med att använda dem sida vid sida. 
21Informanten Maria Telenius var en av två handledare under min praktik på Sollentuna bibliotek under 
hösten 2004. Det var dessutom i kontakten med hennes bloggprojekt som idén att skriva om bloggar 
uppstod. 
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personen är chimär till sin natur, och i mitt sätt att ställa frågor har jag i stor 
utsträckning bortsett från att det går att finna svar på en del av mina 
frågeställningar i vissa av de texter som finns på personernas bloggar. 
Anledningen är att det som en person skrivit på sin blogg kanske ändå inte är 
denna persons svar på min fråga. Dessutom kan det hända att det som står där 
av olika anledningar inte gäller längre. Det intressanta är enligt min mening att 
få veta hur personen väljer att svara på frågorna, vid just det här 
intervjutillfället. I vissa fall har dock intervju-personerna hänvisat till ställen på 
sina bloggar där de skrivit om saker med relevans för min frågeställning. 

Från detta empiriska underlag kan inte några långtgående generella slut-
satser dras, som gäller för alla bloggar och bloggmakare. Istället är det ett litet 
utsnitt av den totala mängden svenska bloggar som beskrivs mer ingående i 
framställningen. 

1.3.5 Forskningsetiska överväganden 
Utgångspunkten för de ställningstaganden som gjorts angående det empiriska 
materialet är att ingen ska komma till skada till följd av hur det återges, och att 
det samtidigt ska vara möjligt att presentera och kommentera de intressanta 
synvinklar som materialet rymmer.22

När det gäller omnämnanden av de personer som ingår i intervju- 
undersökningen har följande princip tillämpats: personerna som blivit 
intervjuade om sina privata bloggar nämns vid förnamn, medan 
representanterna för biblioteksbloggar förekommer med fullständigt namn.23 
Det är en avvägningsfråga, men jag har valt att presentera informanterna på ett 
sätt som inte är anonymt för att kunna sätta dem i direkt samband med 
respektive blogg.24

 
22 Genomgående har förekommande stavfel och andra skrivfel i e-postintervjuerna rättats till. När det 
gäller övriga intervjuer har vissa icke betydelsebärande element som hör talspråket till strukits vid 
återgivning i uppsatsen. 
23 Informanterna har tillfrågats om de vill vara anonyma, vilket ingen av dem har ansett vara nödvändigt, 
varför jag inte har kodifierat dem som exempelvis informant A, B, C osv. Däremot har en av personerna 
som blivit intervjuad om sina privata blogg uttryckt en önskan om att endast omnämnas vid förnamn, 
varför personerna med privata bloggar genomgående omnämns på detta vis. 
Biblioteksbloggsrepresentanterna svarar utifrån sin yrkesroll, varför det bedömts som mer passande att 
omnämna dem med fullständigt namn. 
24 Som utgångspunkt för mina val och resonemang har kapitlet om forskningsetik i Att fånga nätet 
fungerat, se Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, 175ff. 
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1.4 Tillvägagångssätt vid analys av materialet 

1.4.1 Komparation 
En viktig utgångspunkt för analysen är komparation. Ambitionen har varit att 
jämföra bloggen som uttrycks-, interaktions- och publiceringsform med andra 
relativt närliggande former. Bloggens användning jämförs också med andra 
närliggande mediers och interaktionsformers. Komparationerna har inte haft 
som avsikt att resultera i någon fullständig och heltäckande bild av skillnader 
och likheter, utan mer att ge en diskussion om skönjbara tendenser. Fokus har 
legat på de bloggar som närstuderats, men även andra bloggar som upptäckts 
under observationerna har fått fungera som jämförelsepunkter. 

1.4.2 Tematisering, dekontextualisering och rekontextualisering 
För ett fördjupat resonemang kring denna studies analysprocesser kan tanke-
gångar från Olof Sundin, som är forskare inom biblioteks- och informations-
vetenskap med fokus på sociokulturella processer och skeenden, anlitas. I sin 
avhandling som behandlar informationsstrategier beskriver Sundin belysande 
sitt sätt att arbeta vid analysen: 

Vid dekontextualiseringen lyfts textsegment från intervjuutskrifterna inom samma tema ur 
sitt ursprungliga sammanhang för att i rekontextualiseringen placeras tillsammans med 
andra intervjupassager som behandlar samma tema. En passage i en intervju har således 
tolkats utifrån dels vad andra deltagare säger om samma fenomen och dels utifrån 
helheten i den enskilda intervjun.25

Hans sätt att resonera kring tematisering, dekontextualisering och re-
kontextualisering av intervjusvaren i sin studie stämmer ganska väl in på hur 
jag har försökt angripa mitt empiriska material. Att ställa de olika delarna mot 
de på olika sätt konstruerade helheterna, på det sätt som beskrivs i citatet ovan, 
är den arbetsmetod som jag har försökt tillämpa vid processen med 
sammanställning, beskrivning, analys och tolkning av mitt material. 

 
25 Sundin, Olof, 2003, Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation 
till fackinformation vid arbetsplatsen, s. 69. 
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1.4.3 Dimensioner 
Vid genomgång av det empiriska materialet utkristalliserar sig olika teman och 
mönster mer eller mindre tydligt. Sundin skriver om att utifrån mönster av 
likheter och skillnader i materialet konstruera ett slags dimensioner. 
Dimensionerna fångar spår i deltagarnas erfarenheter och förhållningssätt som 
återkommer i fler än ett tema, men, tillägger Sundin, på en mer abstrakt och 
teoretisk nivå.26  

Utifrån de skönjbara mönstren jag tycker mig se i mitt material har således, 
med inspiration från Sundin, ett antal sådana dimensioner skapats. I anslutning 
till avsnitt tre i uppsatsen har dessa ställts upp, för att på så sätt få fungera som 
organiserande princip för diskussionerna, då idéer och teorier varvas med 
intervjusvar och observationer. 

1.5 Teorier och tolkningsrepertoar 
I likhet med Sundin har jag valt att kombinera olika teoretiska perspektiv, 
eftersom det skapar möjligheter att analysera det empiriska materialet utifrån 
olika aspekter. Sundin talar om att använda sig av en tolkningsrepertoar när 
man ska möta empirin med teori. Genom att låta flera teoretiska perspektiv 
verka delvis parallellt ges utrymme för alternativa tolkningar och på så vis har 
tolkningsrepertoaren, enligt Sundin, den fördelen att den motverkar risken för 
analytisk förenkling.27

Denna studie har i huvudsak utgått från två teoribildningar eller 
forsknings-traditioner: symbolisk interaktionism och internetkulturforskning, 
därtill har vissa resonemang kring ett antal begrepp hämtats från forskningen 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. Dessutom har delar ur Pierre 
Bourdieus begreppsapparat med teorier kring fält och kapital fått fungera som 
tanke-modeller för analysen. Bourdieukännaren Donald Broadys uttolkningar 
av dessa begrepp, samt kompletterande tankar kring sociala nätverk har knutits 
till detta. I korthet presenteras dessa teorier här nedan, för att sedan får en 
djupare förankring i uppsatsens påföljande avsnitt.  

 
26 Sundin, 2003, s. 70f. 
27 Sundin, 2003, s. 27. 
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1.5.1 Symbolisk interaktionism 
”Symbolisk interaktionism är ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt för en 
analys av den sociala verkligheten.” Det skriver författarna till Att förstå 
vardagen – ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv i inledningen till sin 
presentation av det teoretiska perspektiv som kallas symbolisk interaktionism. 
Liksom med de flesta teoribildningar gäller även här att det finns olika 
inriktningar inom perspektivet; emellertid har alla dessa inriktningar vissa 
grundläggande drag gemensamma. Ett sådant är att man snarare har fokus 
inställt på att förstå än på att förklara.28 Detta förhållningssätt låter sig väl 
kombineras med den kvalitativa metod som uppsatsstudien ansluter sig till, och 
symbolisk interaktionism, såsom perspektivet presenteras i denna bok, fungerar 
som en av de viktigare utgångspunkterna för denna studies analys.29

Precis som beteckningen symbolisk interaktionism signalerar är 
interaktion, eller social interaktion, en av de viktigaste hörnstenarna inom detta 
perspektiv. Ett annat viktigt drag för riktningen är dess tonvikt på aktivitet. Vi 
handlar och beter oss ständigt, och att vara aktiv innebär från denna horisont 
sett att vara med i en process. Inget är statiskt, istället är vi alla föränderliga.30 
Detta, och kanske i synnerhet processynen, är några av de mer fundamentala 
dragen i symbolisk interaktionism, vilka också utgör en del av den grundsyn 
varpå min framställning i huvudsak vilar. Trost och Levin skriver att de ser 
symbolisk interaktionism som en uppsättning användbara verktyg för att förstå 
människor i vilken social situation som helst.31 Bloggar är inte människor, men 
de blir inte intressanta utan att de sätts in i ett sammanhang där de används av 
människor. Därför har detta perspektiv och några av dess nyckelbegrepp fått 
fungera som viktiga redskap för analysen. 

1.5.2 Internetkulturforskning 
Under 1990-talet utvecklades en forskning som betonade internet som ett 
socialt och kulturellt fenomen. Detta forskningsfält, som i boken Att fånga 
Nätet kallas internetkulturforskning, tar upp sociala och kulturella aspekter på 

 
28 Trost, Jan & Levin, Irene, 2004, Att förstå vardagen – ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, s. 7ff. 
29 Trost & Levin påpekar i förordet till bokens förstaupplaga att framställningen utgör deras egen version 
och vidareutveckling av symbolisk interaktionism, en term som myntades av Herbert Blumer 1937. Det 
är dock ingen isolerad redogörelse för en viss typ av symbolisk interaktionism som det är fråga om. 
Förutom att presentera sin egen syn på denna teoribildning redogör författarna också för såväl 
centralgestalter som varianter inom riktningen. 
30 Trost & Levin, 2004, s. 17ff. 
31 Trost & Levin, 2004, s. 273. 

 14



  
 

                                                

datormedierad kommunikation.32 Författarna till Att fånga nätet betonar att det 
handlar om aspekter av internetanvändning som har med kommunikation och 
interaktion att göra. Fokus ligger på hur människor skapar mening, identitet 
och gemenskap på internet.33 Internetkulturforskningen är ett nytt och hastigt 
växande forskningsfält som fortfarande befinner sig i en fas där snabb 
utveckling sker. Detta gör att de erfarenheter och kunskaper som idag finns på 
området inte ska ses som någon slutpunkt, utan snarare som en tidig 
inventering.34

Internetkulturforskningen är inte bara ett relativt nytt forskningsfält att 
hämta inspiration ifrån. Det är dessutom heterogent, vilket innebär att det i stor 
utsträckning bygger sina resonemang på erfarenheter från en mängd andra 
forskningstraditioner såsom etnologi, sociologi och kommunikationsvetenskap. 
Det ger således inga entydiga riktlinjer, utan pekar snarare ut möjliga infalls-
vinklar och viktiga diskussioner för området.35 Det finns dock viktiga lärdomar 
att dra från internetkulturforskningens allra första fas, vilken många gånger 
präglades av spekulationer kring internets möjligheter och problem. Empiriska 
exempel från en typ av internetmiljö kunde ofta generaliseras till att gälla hela 
internet. För att undvika denna typ av generaliseringar menar författarna till Att 
fånga nätet att det krävs att olika internetmiljöer definieras och diskuteras 
utifrån sina särskilda egenskaper.36

The Digital Borderlands utgör ett forskningsprojekt (1998-2001) som tagit 
fasta på dessa resonemang. Det kom till som ett svar på ett behov av att 
utveckla cyberkulturella perspektiv på internet i relation till etablerade medie-
genrer och kulturella teorier.37 I motsats till de svepande antaganden som finns 
i mycket av den internetlitteratur som bygger på redogörelser av egna 
erfarenheter av aktiviteter i cyberrymden, är de studier som gjorts inom detta 
projekt baserade på utförliga och teoretiskt reflekterande empiriska studier av 
digital kultur. Erfarenheterna från projektet har samlats i Digital Borderlands: 

 
32 Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003, s. 12f. 
33 Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003, s. 31. 
34 Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003, s. 213. 
35 Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003, s. 7ff. 
36 Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003, s. 215. 
37 Termen cyberkultur anger att det handlar om den typ av kulturella fenomen som är relaterade till den 
digitala världen, mer specifikt handlar det om de olika typer av nätaktiviteter som digital media har 
möjliggjort. Cyberkulturer kanske vore ett ännu riktigare begrepp eftersom det finns ett så vitt spektrum 
av olika kulturer och medier inom detta fält. ”Cyber” som i ”cybernetik” kommer från grekiskans ord för 
styrman, vilket indikerar en kultur vars fokus ligger på styrning och kontroll av antingen människor eller 
artifakter. Med ”cyberkulturella studier” avses kulturella studier som utvecklats kring digitala 
kommunikationsmedier. Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the 
Internet, 2002, red. Fornäs, Johan m.fl., s. 5. 
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Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet. Författarna 
skriver i bokens inledning att det finns många högtflygande resonemang om att 
utvecklingen av medie- och kommunikationsteknologierna kommer att 
medföra en total revolution vad gäller samhälle, subjektivitet, 
kommunikationer och estetik; att det handlar om installerandet av en helt ny 
era i den mänskliga historien. Undersökningarna och resonemangen som finns 
redovisade i Digital Borderlands tillhör däremot en växande samling empiriska 
studier som tar ner sådana hypoteser på en mer jordnära nivå och förankrar 
dem i specifika analyser av hur digital media faktiskt används.38

De cyberkulturella studierna inom internetkulturforskningen delar en 
kulturell förståelse, och kan betraktas som en förgrening av det större fältet 
culture studies. Begreppet kultur är ett nyckelbegrepp i sammanhanget och 
behandlas både som objekt, och som ett teoretiskt och metodologiskt 
perspektiv; kultur analyseras som en aspekt av allt socialt liv. Intresset för 
kulturella aspekter av det moderna samhället har kommit att sätta betydelser 
och former i fokus. Frågor ställs kring hur mening, identitet och relationer 
produceras i olika typer av symboliska vävar.39 Resonemang från 
internetkultur-forskningen tjänar som en viktig teoretisk, och som tidigare 
nämnts metodisk, bas för denna studie om bloggar. 

1.5.3 Biblioteks- och informationsvetenskap 
INSU, vilket står för Information Need, Seek and Use, är en forsknings-
inriktning inom biblioteks- och informationsvetenskap som behandlar 
människans olika informationsbeteenden. Under åren har forskningen 
genomgått förändringar i riktning från ett tidigt 1900-tals fokus på bibliotek 
och deras samlingar, till en övergång runt 1950-talet mot att sätta olika 
informations-system i centrum, till 1970-talets forskning kring användaren i sig 
som ”seeker” och ”user”. Sedan dess har olika synsätt om vad som påverkar 
informations-användarens beteenden utvecklats. Förklaringsmodeller utgående 
från psykologi och inre kognitiva strukturer hos individen ställs ofta i kontrast 
till perspektiv där språkliga och sociala gemenskaper antas styra 
informationsbeteenden.40

 
38 Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet, 2002, s. 3f. 
39 Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet, 2002, s. 5ff. 
40 Kjellman, Ulrika, ”Introduktion till IR-teori och informationsåtervinning”, föreläsning Uppsala 
universitet, 2004-02-23. Föreläsningsanteckningar samt OH-bilder. 
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Från INSU-forskningen har resonemang kring begrepp som rör informations-
användning hämtats till studien för att kunna fördjupa diskussionen kring 
användandet av bloggar. 

1.5.4 Pierre Bourdieu och Donald Broady 
De teoretiska resonemang som hitintills förts in i tolkningsrepertoaren ger inga 
särskilda verktyg för analys kring relationer och maktperspektiv i samband 
med blogganvändningen. Med hjälp av Pierre Bourdieus teori om fält och olika 
typer av kapital blir det emellertid möjligt att skissera och föreslå några sådana 
linjer i analysen. Väsentligt att påpeka är att det inte är fråga om några 
fältstudier i Bourdieus anda där hans metodarsenal utnyttjas. Det handlar 
snarare om att låta några aspekter av de nyckelbegrepp som Bourdieus 
kultursociologi är utformad kring få fungera som tankemodeller för analysen. 
Donald Broady som introducerat Bourdieu på svenska skriver i sin avhandling 
att Bourdieus begrepp inte är av ”den sort som utgör etiketter på observerbara 
fenomen”. Han menar istället att de fungerar likt redskap eller ”sökarljus” för 
att bearbeta det som observeras.41

Tre nyckelbegrepp som senare återkopplas till i analysen är kapital, 
habitus och fält. Termen kapital handlar hos Bourdieu om värden, tillgångar 
eller resurser i symbolisk eller materiell mening. Den mest grundläggande 
formen av kapital är det symboliska, vilket kan karakteriseras som sådant 
kapital som erkänns värdefullt av sociala grupper.42 Eller annorlunda uttryckt: 
”En tillgång vilken som helst fungerar som symboliskt kapital i de 
sammanhang där den tillerkännes värde.” Andra arter av kapital som Bourdieu 
skiljer ut är kulturellt kapital som bland annat innefattar förtrogenhet med den 
så kallade finkulturen, ekonomiskt kapital i form av materiella tillgångar och 
kännedom om ekonomins spelregler, samt socialt kapital i form av kontakter, 
förbindelser och släktband.43

Ett begrepp som hänger nära samman med begreppet kapital är habitus, då 
det kan ses som en av kapitalets existensformer. Tanken är att habitus är 
resultatet av ”sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka 

 
41 Broady, Donald, 1991, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin, s. 167. I diskussionerna av Bourdieu anlitas i stor utsträckning Broadys 
resonemang från denna avhandling, som är den mest omfattande och väl ansedda genomgången av 
Bourdieus författarskap som finns att tillgå på svenska. 
42 Broady, 1991, s. 169. 
43 Broady, Donald, 1998, ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält”, http://www.skeptron.ilu.uu.se/b
roady/sec/p-kuf98.pdf, under rubriken ”Verktygslådan”. 
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som ristats in i människors kroppar och sinnen”. Varje människa innehar en 
viss habitus som styr hennes föreställningar, handlande och sätt att orientera 
sig i den sociala världen.44  

Det tredje nyckelbegreppet fält utgör hos Bourdieu ett system av relationer 
mellan olika positioner. Med socialt fält avses ett föränderligt område i 
samhället där människor och institutioner strider om något gemensamt. För att 
ett område ska betraktas som ett fält i Bourdieus mening måste det vara 
autonomt eller självständigt i förhållande till andra fält och till omvärlden i 
övrigt. Ett autonomt fält har också sin egen specifika art av kapital.45  

I texten ”Nätverk och fält” problematiserar Broady fältteorin och dess 
applicering på sammanhang, som snarare är uppbyggda kring relationer än på 
kamp om kapital inom ett fält. Han menar att det i vissa fall kan vara frukt-
bärande att komplettera fältteorin med tankar kring sociala nätverk.46 En 
intressant infallsvinkel som vidare diskuteras i det avsnitt som behandlar 
bloggandets nätverksbyggande aspekter.  

1.6 Disposition 
Efter detta inledningsavsnitt med övergripande frågor rörande uppsatsen följer 
ett undersökningsavsnitt, som delats upp i två delar. Den första delen ägnas åt 
att försöka belysa vad en blogg är genom att begreppet behandlas utifrån en rad 
aspekter, samt att bloggen ställs mot andra liknande företeelser, för att på så vis 
via kontrastverkan göra det möjligt att mejsla fram några av dess mer 
utmärkande egenskaper. Den andra delen går in på användningen av bloggar 
utifrån fyra dimensioner: aktivitet, interaktion, kontext och gränsland. I båda 
dessa avsnitt kombineras redovisning av det empiriska materialet med en 
fortlöpande analys av detsamma. I framställningen används citat dels hämtade 
från intervjuerna, och dels från texter som informanterna och andra blogg-
makare har producerat. Därefter knyts resonemangen samman till en 
avslutning. 

 
44 Broady, 1991, s. 225f. 
45 Broady, 1998, under rubriken ”Verktygslådan”. 
46 Broady, Donald, 2002, ”Nätverk och fält”, http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/p-broady-nat-
02.htm, under rubriken ”Att förena studier av fält med studier av nätverk”. 
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2. Bloggen som uttrycksmedel och 
publiceringsform 

I detta avsnitt presenteras begreppet blogg utifrån aspekter som historik, 
kategoriindelingar och definitioner. Material från artiklar, intervjusvar och 
observationer redovisas och diskuteras. Dessutom jämförs bloggen med 
liknande eller på ett eller annat vis närliggande publicerings- och 
interaktionsformer. 

2.1 Bloggbegreppens användning i denna studie 
När det gäller bloggar finns en rik och ofta relativt förvirrande begreppsflora 
att sätta sig in i. Samma företeelse kan betecknas på flera olika sätt; engelska 
uttryck blandas flitigt in i det svenska språket, och nya substantiv och verb 
utformas där ordet blogg ingår i olika sammansättningar. I denna framställning 
används begrepp som har någon form av anknytning till såväl bloggar, som till 
internet i stort, i enlighet med en form av kompromiss mellan ett användar-
perspektiv och de föreslagna riktlinjer som Svenska datatermgruppen anger.47

Bloggar existerar i en internetkontext och diskussioner kring bloggar 
rymmer därför ofta utsagor om internet.48 För att fastställa den begreppsliga 
ramen kan sägas att internet och kortformen nätet genom framställningen 

 
47 Detta förhållningssätt är hämtat från det resonemang Anna-Malin Karlsson för kring användandet av 
begrepp i sin avhandling om den personliga hemsidan. Karlsson skriver att hon använder termer i sin 
undersökning som i många fall får ses som en kompromiss mellan standardiseringssträvanden som 
förekommer i exempelvis Svenska datatermsgruppens regi och den terminologi som tillämpas av de 
aktuella användarna. Se Karlsson, Anna-Malin, 2002, Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den 
personliga hemsidan, s. 14. 
48 Internet bör enligt Svenska datatermgruppens ordlista, ”internet” http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.
html#a21 (2005-05-19), skrivas med stor begynnelsebokstav så länge det betraktas som ett egennamn på 
ett speciellt datornät. De skriver dock att namnkaraktären har försvagats, även om ordet ännu inte helt 
och fullt har blivit ett ”vanligt” substantiv. Jag använder konsekvent formen internet då jag anser att ordet 
ska behandlas som ett sådant vanligt substantiv. Internet har nu funnits så pass länge att det bör övergå 
från att betraktas som ett ”fenomen” och ställas i raden av mer allmänt accepterade företeelser i 
samhället. Datatermgruppen skriver också att denna form av ordet förmodligen kommer att bli vanligare 
och att man accepterar den vid sidan av formen Internet. Internet som ram för bloggen diskuteras för 
övrigt vidare i uppsatsens avsnitt om kontexter. 
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kommer att behandlas synonymt med webben, trots att detta egentligen är en 
sammanblandning av begrepp med olika innebörd.49 Anledningen är att 
åtskillnad mellan orden sällan förekommer i det empiriska material som utgör 
grund för studiens resonemang; en uppdelning blir därför inte meningsfull då 
grundperspektivet handlar om att förstå den föreställningsvärld som är blogg-
användarnas, snarare än att reda ut dylika sakförhållanden. 

För alla förekommande termer, med skiftande stavningsalternativ, som i 
olika sammanhang används för att beteckna denna studies undersökningsobjekt 
används genomgående ordet blogg. Med uttrycket ”att blogga” avses 
aktiviteter som utförs i samband med någon typ av bloggproduktion. En sådan 
aktivitet är att förse bloggen med material i form av nya innehållsliga bidrag. 
Dessa kan innehålla såväl text som bilder, och brukar omväxlande betecknas 
som poster eller inlägg, vilket även sker i föreliggande framställning. I 
anslutning till blogg-posterna, som produceras av den eller de som innehar en 
blogg, finns det på de flesta bloggar möjlighet för vem som helst att skriva 
kommentarer. 

 Ett annat begrepp som ofta används i samband med bloggar och 
bloggande är den så kallade bloggosfären, som kan sägas vara det sociala rum 
inom vilket bloggmakarna verkar med sina bloggar. Det går också att använda 
en term som bloggvärlden för detta mer eller mindre avgränsade rum av spel, 
relationer och verksamhetsutövning. Båda dessa uttryck används synonymt i 
denna text. 

2.2 Blogghistorik 
Ordet blogg kommer av det engelska uttrycket weblog som brukar förkortas 
blog.50 Beteckningen weblog har använts sedan 1997 då ordet lär ha myntats av 
bloggmakaren John Barger.51 Rebecca Blood menar att upprinnelsen till 
företeelsen kom av att det i takt med att webben växte blev allt svårare och mer 
tidsödande att orientera sig där för att hitta bra saker; dock fanns det vissa 

 
49 Internet är det världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät, där alla 
anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, så kallade kommunikationsprotokoll. Källa: 
Sundblad, Yngve, ”Internet”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212
601, (2005-03-31). Webben, uttryck för www, World Wide Web, som är en funktion på internet som 
medger att man kan hämta sammanlänkad information i form av text, bild och ljud. Källa: Svenska 
datatermgruppens ordlista, ”webben”, http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a4 (2005-05-17). 
50 Våge, Lars, ”Bloggologi: Bloggen – en informationsväg i tiden”, publicerad 2004-11-03 i 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/show_section.jsp?i_sect_id=RP8651 (2005-03-31). 
51 Lotsson, Anders, ”Bloggar – webbens bästa nyheter” Computer Sweden, 2003-03-05, tillgänglig via 
www.mediearkivet.se (2004-10-29). 
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entusiaster som tyckte att det var roligt att söka upp material på webben, som 
började samla länkar på webbsidor. Formeln för dessa sidor var ett listande av 
länkar med kommentarer och det nya materialet placerat överst.52 Till en början 
var det mest tekniskt kunniga personer som drev denna typ av sidor, men 1999 
lanserades ett antal gratis bloggverktyg, vilka gjorde det möjligt att börja 
blogga utan kunskaper i HTML. Personer med olika bakgrunder anammade 
företeelsen och antalet bloggar ökade snabbt. I Sverige dröjde det dock 
ytterligare ett par år innan de första bloggarna började dyka upp.53

2.3 Olika typer av bloggar 
I många av de texter om bloggar, som försöker beskriva företeelsen görs 
indelningar i olika bloggtyper. Blood betecknar de tidigare bloggarna som i 
första hand organiserades kring länkar för ”filters”. Vid sidan av dessa ställer 
hon andra typer av bloggar där länkarna istället underordnas texten, och där det 
är bloggmakarnas inre värld eller reaktioner på världen omkring dem som sätts 
i centrum.54 Lars Våge har också gjort en indelning i olika kategorier: ”filter-
bloggar” som kommenterar aktuella händelser, ”kunskapsbloggar” som delar 
med sig av kunskap runt ett ämne, och ”dokumentära” bloggar med rese- och 
fotobloggar som exempel. Andra är ”kollaborativa” bloggar där fler skriver, 
”diskussionsbloggar” med kommentarer och dialog i centrum, samt ”personliga 
dagböcker” med kommentarer från vardagen. Den sistnämnda kategorin utgör 
enligt Våge en majoritet av bloggarna.55

I en större artikel om bloggar i tidningen Internetworld delas bloggar in i 
fyra olika kategorier, även om det samtidigt också påpekas att de uppställda 
kategorierna ibland går in i och överlappar varandra: ”åsiktsbloggen”, ofta 
inriktad på känslor snarare än specifika ämnen, ”företagsbloggen” som syftar 
till att bygga upp och stärka det kommersiella varumärket, ”branschbloggen” 
där skribenten skriver i egenskap av sin yrkesroll, och ”nyhetsbloggen” där 
skribenterna ”filtrerar” nyhetsflödet och skriver om de nyheter som intresserar 
dem.56 I en artikel i Forskning och framsteg gör Mark Comerford en indelning i 

 
52 Blood, Rebecca, 2002, The Weblog Handbook – Practical Advice on Creating and Maintaining Your 
Blog, s. 2f. 
53 Isaksson & Müller, 2003, s. 13. 
54 Blood, 2002, s. 6ff. 
55 Våge, Lars, ”Om bloggar och nyhetssökning på nätet”, presentationsmaterial i samband med föredrag 
på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 2004-09-23, internetBrus.com,  
http://internetbrus.com/vage/bob2004.ppt (2005-05-08). 
56 Kittel, Christoffer, ”Bloggen bygger deras varumärken” Internetworld nr 11 2004, s. 43. 
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”professionella” bloggar för kollegor inom specifika yrkesgrupper, 
”bekännelse-bloggar” för privatpersoner med behov av att berätta, 
”företagsbloggar” för anställda som kommunicerar med kunder, och 
”konversationsbloggar”, som han betecknar som ett slags offentliga samtal 
kring aktuella händelser.57 När Dagens Nyheter några månader senare i slutet 
av april 2005 publicerade ett stort reportage om bloggar betecknat som ett slags 
”grundkurs” i ämnet, föreslog artikelförfattaren en indelning i fyra kategorier: 
”privata” bloggar där det skrivs om vardagligheter och samhällshändelser, 
”nördiga” bloggar, som skapar ett forum för ett specialintresse, ”journalistiska” 
bloggar med ambition att nå en stor publik, och ”politiskt agiterande” bloggar, 
där särskilda teser och diskussioner drivs.58

I denna studie ligger fokus på två olika typer av bloggar som kan blanda 
och utgöra kombinationer av de karakteristika som beskrivits ovan. De två 
bloggvarianterna som presenteras för denna studie utgör inte på samma sätt 
etiketter avsedda att placeras rakt av på olika sorters bloggar; istället rör det sig 
om en uppdelning där blogginnehavarens relation till bloggandet är satt i fokus 
och utgör den huvudsakliga indelningsgrunden. 

2.3.1 Privatpersonsbloggar 
Den första kategorin privatpersonsblogg handlar om att en person har en blogg 
i första hand i egenskap av privatperson, och inte kopplat direkt till sitt yrke, 
eller någon annan typ av organisation, förening eller verksamhet. Emellertid 
kan dessa sfärer, den privata och de mer offentligt betonade, tendera att gå in i 
varandra. Gränsen mellan den privata sfären och andra sammanhang som en 
person ingår i är inte alltid klart avgränsade från varandra. En person som har 
en privat blogg kan mycket väl ta upp frågor och ämnen i sin blogg som flyter 
in på områden som hör till dennas/dennes yrke eller andra liknande 
engagemang. För att kunna skapa två kategorier att diskutera utifrån i samband 
med studien har emellertid en gräns dragits mellan privata bloggar och sådana 

 
57 Hadenius, Patric, ”Bloggarna söker sin roll” Forskning och framsteg nr 8 2004, http://fof.se/?id=04848 
(2004-11-23). Då Comerford väljer en term som ”bekännelseblogg”, anspelas en under 1970-talet använd 
benämning på en del av den självbiografiska litteraturen; den s.k. bekännelselitteraturen, som främst kom 
att beteckna texter skrivna av kvinnor med kvinnlig huvudperson. Samband till kvinnorörelsen och dess 
paroll om att ”Det privata är politiskt” kan dras, men Nationalencyklopedin skriver också att ordet 
bekännelselitteratur mycket snart fick en starkt nedsättande innebörd, varför uttrycket bekännelseblogg 
också går att tolka som en något nedsättande benämning på det mer privat 
inriktade skrivandet i bloggar. Källa: Larsson, Lisbeth, ”bekännelselitteratur”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=125759 (2005-04-23). 
58 Ekström, Andreas, ”Bloggarna kan avgöra valet 2006” Dagens Nyheter, 2005-04-17, även tillgänglig 
via http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=403920 (2005-05-17). 
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bloggar som är uttalat inriktade mot en profession och dess utövning. Med 
denna indelning placeras såväl informanten Saras blogg Hegdehog in a storm 
som Maltes blogg Errata i facket privatpersonsbloggar, trots att de rör sig mot 
gränsen.59 Sara tar ofta upp ämnesområden med anknytning till sitt yrke för 
diskussion i bloggen, däremot deklarerar hon klart och tydligt att hon gör det i 
egenskap av privat-person. Malte är författare och frilansskribent och 
koncentrerar sin blogg kring ämnet litteratur. Han uttalar dock aldrig bloggen 
som ett direkt arbetsrelaterat redskap och verkar till viss del skilja ut den från 
sina mer yrkesmässiga text-produkter genom att karakterisera den som ett 
ställe där han kan skriva sådant som inte får rum på exempelvis kultursidor, 
antingen för att det är ”för smalt och krångligt” eller för att det är ”för 
anekdotiskt och personligt”. 

2.3.2 Biblioteksbloggar 
Med biblioteksblogg avses i denna uppsats bloggar med någon form av 
anknytning till bibliotek. Begreppet biblioteksblogg har här givits en vidare 
innebörd än att det med nödvändighet måste handla om en blogg som har en 
direkt koppling till ett specifikt bibliotek. Förutom de bloggar som är knutna 
till ett visst bibliotek, räknas bloggar som på ett genomgående sätt behandlar 
biblioteksfrågor och biblioteksrelaterad verksamhet in här. Ett exempel på 
detta är bloggen Biblioteksrelaterat som ingår i studien och startades år 2003 
på privat initiativ av Malin Cantwell och Åsa Jenslin, med tydligt fokus på 
ämnet bibliotek. Det är en blogg som drivs i privat regi, men kring en viss 
yrkes-utövning.60 Här liksom när det gäller Maltes blogg Errata rör det sig om 
ett gränsland mellan privat och profession. 

2.4 Reflektioner kring olika definitioner  
I definitionerna av ordet blogg i svenska uppslagsverk tas emellertid sällan 
hänsyn till att det skulle finnas olika sorters bloggar. Istället presenteras mer 
generella förklaringar av begreppet. Nationencyklopedin skriver att bloggen är 

                                                 
59 Studiens informanter introduceras i texten bara med sitt namn och bloggens namn, då en längre 
presentation av dem inne i texten har bedömts kunna ta riktning från framställningen. Utförligare 
presentationer av respektive blogg och blogginnehavare har istället samlats i en bilaga (2). 
60 I en artikel på sin blogg skriver de att det inom biblioteksvärlden finns gott om bloggar, åtminstone 
inom den engelskspråkiga sfären. De nämner även att vissa av dessa är personliga och skrivna av 
bibliotekarier som ofta har en informationsteknisk inriktning. Se Cantwell, Malin & Jenslin, Åsa, 
”Bloggar – uttryckssätt på nätet”, Biblioteksrelaterat, 2003-11-25, 
http://malin.typepad.com/artiklar_om_det_blir_ngra (2005-02-09). 
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”en personlig och öppen dagbok på webben”, och att man även kan se 
begreppet som ”ett mellanting mellan personliga kolumner i dagstidningar och 
dagböcker”.61 Wikipedia – Den fria encyklopedin tar istället fasta på hur 
materialet på en blogg typiskt organiseras, då bloggen definieras som ”en 
webb-plats som innehåller periodiskt publicerade inlägg på en webbsida där 
det senaste inlägget kommer högst upp”, men även här berörs innehållet med 
en kommentar om att inläggen vanligen har ”någon sorts nyhetskaraktär”.62 I 
artiklar i svensk press återfinns vanligen denna typ av generella definitioner, 
ofta formulerade som att bloggen är ”en sorts dagbok på nätet”.63 Bloggen sätts 
på detta vis i samband med någon form av dagboks- eller tidningslik företeelse. 

2.5 Vad utmärker bloggar  
Följande avsnitt syftar till att ge förståelse och insikter kring hur ett antal 
personer som själva har bloggar uppfattar och tänker kring denna företeelse. 
Svaren ska ses i ett sammanhang där bloggen utifrån symbolisk 
interaktionistiskt perspektiv sett kan sägas utgöra sociala objekt för personerna. 

2.5.1 Bloggar – sociala objekt 
Trost och Levin talar om något som inom symbolisk interaktionism går under 
beteckningen sociala objekt. Människan är en social varelse och som sådan 
befinner hon sig alltid indirekt eller direkt i ett socialt sammanhang. Det 
innebär att de objekt människan använder sig av i sin tankevärld eller i sin 
föreställnings-värld blir sociala objekt. Människan ser inte objekten eller 
företeelserna i tillvaron i något slags naturlig eller ursprunglig form. Istället 
betraktas objekten – till exempel bloggen – alltid genom ett socialt perspektiv, 
det vill säga utifrån vad de kan användas till i sociala sammanhang. Som 
socialt objekt är bloggen även satt under ständig förändring där den ideligen 
definieras och omdefinieras.64 Erik ingår i studien med sin blogg mymarkup.net 
som han haft sedan ett antal år. I flera av hans svar tydliggörs att bloggandet i 

                                                 
61 Nationalencyklopedin, ”blogg”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=652248 (2005-03-31). 
62 Wikipedia – Den fria encyklopedin, ”blogg”, http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg (2005-05-11). 
63 Se exempelvis: Andersson, Pierre, ”Kan bloggandet förändra världen?” ETC, 2004-09-10, 
http://www.etc.se/radikala/templates/template_127.asp?number=46300 (2005-05-11); Thurfjell, Karin 
”Bloggar blir betydelsefullare” Svenska Dagbladet, 2005-02-09, 
http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9108223.asp (2005-02-09); Nilsson, Lars-Inge, ”Blogg - 
början på något nytt?” Borås Tidning, 2005-01-02, tillgänglig via www.mediearkivet.se (2005-01-20), 
bloggen är här definierad i något annorlunda dagbokstermer som ”ett slags privatoffentlig dagbok 
perforerad av hänvisningar till diverse ställen på internet”. 
64 Trost & Levin, 2004, s. 132. 
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mångt och mycket handlar om en process, exempelvis när han svarar på frågan 
om vilket syfte han har med sin blogg: ”Det har ändrats över tid och ändras 
från dag till dag”. 

2.5.2 Bloggens innehåll och form 
När det gäller bloggars innehåll är det nästan inte möjligt att tala om det annat 
än på en mer generell nivå, för som Agnes med bloggen Agnes’ blog skriver i 
ett av sina intervjusvar går det att ”hitta en blogg om i princip vad som helst, 
om man letar ordentligt”. Bloggars ämnen och innehåll varierar med blogg-
innehavare och hans eller hennes fokus och intressen. Det som särskilt framgår 
av flera personers sätt att svara i undersökningen är att det som skrivs eller 
uttrycks på något sätt ska vara ”eget”. Det handlar om att skribenten ska utgå 
från sin unika vinkel, och på så sätt uppnå ett slags originalitet. Denna strävan 
tacklas på lite olika sätt. 

Muneo som kommer från Japan har studerat i Sverige och skaffat bloggar 
utifrån för honom nya kulturellt betingade inslag och situationer, som han 
sedan rapporterat om i sina bloggposter. Han menar att han på sin svenska 
blogg Pytt i Panna gärna vill skriva om sådant som ”alla japaner vet men 
många svenska inte vet”. Att presentera annorlunda saker är mycket av ämnet 
eller temat för hans bloggande. Det kan som antyds i citatet ovan handla om att 
förmedla något som är främmande för läsarna, men lika väl kan det gälla hans 
egen uppfattning kring vad som är annorlunda: ”Jag föredrar att skriva om 
något som är främmande för mig.” Genom att pendla mellan olika kulturers 
vanor och synsätt har han en möjlighet att bli varse skillnader och likheter och 
får på så vis ett innehåll som präglas av kontrasterande i sin blogg. 

Elisabet Fornell som är bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek med 
ansvar för ämnesområdet teknik, SAB-signum P, har hand om två biblioteks-
bloggar, Bibliotekarie och Teknikaliteter. Hon säger att hon under sitt 
bloggandes gång har utvecklat ett slags medvetenhet som handlar om att 
försöka undvika att bara upprepa vad andra skriver, och att istället söka som 
hon säger, ”komma med något som är mer, inte nyskapande, men som inte är 
sagt precis innan, utan som är relevant för det vi håller på med”. Här, liksom i 
Muneos fall, handlar det om att skapa ett innehåll utifrån den specifika 
situation och kontext man befinner sig i. Detta är bara ett par exempel men det 
kan nog sägas känneteckna innehållet i de flesta bloggar, både inom och utom 
denna undersöknings ramar, att man tar avstamp i sin egen situation först och 
främst. Med situation avses här inte bara ett konkret sammanhang att fästa sitt 
uttryck vid, som i de två nyss nämnda fallen, lika gärna kan det handla om att 
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det som skrivs bottnar i skribentens intressen eller åsikter. Sanna som har 
bloggen YUKIO.SE skriver att hennes ämne ofta utgår från något hon tycker, 
eller något som hon ”stött på i media eller vardagen”. Hon betonar också att 
hon vill att det hon skriver ska ha ett läsvärde, och när hon säger att hon tror att 
läsarna skulle tröttna om hennes blogg bara handlade om hur hon åt frukost 
eller något liknande, är det antagligen ett uttryck för att hon söker en extra 
dimension i innehållet. Genom att utgå från något i sin vardag eller media och 
sedan lägga till sina egna tankar, kan hon ge det skrivna en egen, mer 
fristående position i förhållande till det hon tar avstamp ifrån. Sanna fördjupar 
själv sina tankar kring innehållet på sin blogg:  

Ibland tänker jag på min blogg som en webbversion av tv-serien Seinfeld. Den serien 
handlar ju, enligt dem själva, om absolut ingenting. Istället är den full av funderingar och 
nedslag i de små tingen i vardagen. Lite åt det hållet försöker jag hålla min blogg. Små 
nedslag på saker jag funderat på. Och jag vill ju gärna att den tänkta läsaren ska reagera 
med ett ”oj, det har jag inte tänkt på men hon har ju helt rätt!” 

Erik med mymarkup.net menar också att det gäller att hitta en egen vinkel på 
någonting. När han ska beskriva sina idealinlägg på bloggen talar han i termer 
av associationer och kopplingar: ”man hittar en sak som någon har skrivit, och 
man länkar till den personen och sen så kopplar man ihop den tanken […] med 
någonting annat som man har sett, och gör något slags association emellan 
dem”. 

Innehållet framhålls av många av informanterna som det huvudsakliga med 
bloggen. Annica som har skrivit på nätet sedan 1997, först i så kallad ”Dagbok 
på nätet”, därefter under epitetet ”Reload”, och nu sedan 2003 på Annica 
Tigers Blog, uttrycker det som att ”content is king”. Innehållet placerar hon 
således i främsta rummet, och via inlägg och kommentarer på sin och andras 
bloggar kommunicerar hon också uppfattningen att de olika namnen för denna 
typ av mer eller mindre regelbundet skrivande på nätet utgör olika 
beteckningar som syftar på vad som i grunden till största del rör sig om en och 
samma sak.65

Det är särskilt den del av blogganvändningen som skulle kunna kallas 
konsumtion som har bloggars innehåll i fokus. När bloggars unicitet istället 

                                                 
65 Se exempelvis kommentar nr 9 till inlägget ”Sluta sabba ditt varumärke!”, från 2005-02-08, på bloggen 
Klocklös i tiden, http://www.mats-andersson.se/blogg/show.asp?svarsID=1015 (2005-02-21); eller den 
långa utredningen i texten och kommentarerna till inlägget ”Tillhör du dom andra? Finns det 
en elitism inom bloggosfären?”, från 2004-12-09, Annica Tigers Blog,  
http://www.tiger.se/blog/archives/2004/12/tillhoer_du_dom.html (2005-05-06). 
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diskuteras ur ett mer produktionsorienterat perspektiv förflyttas betoningen 
mot att börja gälla form. Åsa Larsson som sköter bloggen Nyheter Biologi & 
Geo-biblioteken vid Uppsala universitetsbibliotek menar att det är innehållet 
som avgör om en blogg är bra eller intressant, men att bloggen för henne i 
första hand är ”en form som kan fyllas med innehåll, ett publiceringsverktyg”. 
På ett liknande sätt resonerar Maria Telenius som håller på att starta en blogg, 
Mimaroben, för Sollentuna biblioteks räkning. Hon menar att det som är det 
unika med bloggen inte är själva innehållet, eftersom det enligt hennes mening 
kan vara likadant som på en webbsida. Istället är det formen och verktyget som 
hon menar är det speciella, och som gör att ”vem som helst kan starta upp en 
blogg väldigt enkelt”. Elin med bloggen coz.nu tycks till en början vara inne på 
ett annat spår då hon betonar innehållet i första hand, och skriver att hon tycker 
att ”det som skrivs är mer väsentligt än att bloggen har avancerade funktioner”. 
Redan i sin inledande välkomsttext gör hon också klart att hennes blogg saknar 
”alla tänkbara verktyg och coola koder”, men att hon däremot lägger vikt vid 
att uppdatera den med jämna mellanrum. I ett annat sammanhang då hon 
nämner hur hennes bloggverktyg ”krånglar” påpekar hon dock att 
funktionalitet är viktigt i den meningen att det ska vara enkelt, och kommer i 
och med detta rakt in i Maria Telenius resonemang. Formen ska på något vis 
vara så enkel att hantera att den främjar innehållet och tillåter att koncentration 
och fokus läggs på detta.  

Bloggens form ska inte förväxlas med utseende eller design. Formen avser 
med föreliggande terminologi de tekniska funktioner, som med bakomliggande 
kod placerad i användargränssnittets kulisser, relativt obemärkt driver bloggen 
och gör att den fungerar på ett visst sätt. Några av de mest vanligt 
förekommande funktionerna är arkivering, som via bloggverktyget sker 
automatiskt och gör att de poster eller inlägg man skriver på bloggen 
kontinuerligt placeras för lagring i ett arkiv. En annan viktig funktion är den så 
kallade permalänken, en typ av länk som genereras till varje inlägg man 
skriver, och som har den egenskapen att den ständigt pekar mot inlägget även 
om det flyttas inom bloggens struktur. Permalänken gör att det går att hänvisa 
till enskilda textbitar på en webbsida. 

Gällande bloggens uppbyggnad talar Erik om den för bloggen så 
karakteristiska omvända kronologin, en ordningsprincip som han framhåller 
gentemot exempelvis en hierarkiskt eller ämnesmässigt ordnad struktur. Han 
menar att det är just denna kronologiska struktur som bidrar till att göra formen 
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både ”så enkel” och ”användartillvänd”, då den särskilt väl syftar till att visa 
upp vad nytt som tillkommit.66  

Sanna nämner RSS-flöde, pingfunktion, trackbacksfunktion och 
kommentarsfunktion som ”stommen i bloggen”, och menar att det är det som 
gör den till ”ett så suveränt uttryckssätt”.67 De funktioner som nämnts ovan är 
exempel på några av de mest typiska delarna i bloggformen, vilka ligger till 
grund för mycket av bloggandets praktik, men som ofta även kommer att 
påverka bloggarnas utseende, då de på ett eller annat sätt görs synliga i den 
relativt typiska design som en blogg i regel har. 

2.5.3 Bloggens design och utseende  
De flesta röster om bloggar är enstämmiga; de är lätta att använda, men det är 
inte bara användandet som präglas av enkelhet. Sara beskriver hur hon tänkt 
med utseendet på sin blogg på följande vis: ”Enkelt och inte massa krusiduller, 
jag ändrar aldrig utseendet.” I och med att de flesta bloggtjänster erbjuder 
färdiga designalternativ för sina användare att välja mellan, så följer designen 
på de flesta bloggar en relativt likartad struktur. Bloggens utseende kräver 
således ingen större arbetsinsats; det går i princip att lägga ner hur lite eller 
mycket tid och arbete på designen som man som bloggmakare har intresse av. 
Erik säger att designen i viss mån är en underordnad faktor när det gäller 
bloggar: ”Man behöver inte tänka på varenda liten detalj, utan man har sin mall 
som innehållet platsar in i.” Han framhåller att det ”trots allt är innehållet som 
är det viktiga”. 

Att döma av bloggars relativt konforma utseenden, samt det faktum att så 
många talar om innehållets vikt i första hand, handlar det personliga i uttrycket 
kanske främst om att skriva en originell text eller förmedla ett originellt 
material innehållsmässigt sett. Det handlar emellertid inte bara om verbalt 
innehåll. Många informanter lyfter fram användandet av bilder i bloggen som 

                                                 
66 Till detta kan läggas den sammanfattning av bloggföreteelsen som Erik återger i bloggposten ”KUL!” 
från 2002-07-15 på mymarkup.net, http://www.mymarkup.net/blog/archives/000375.html, med citatet 
”It’s a structure to hang ideas on” (Dave Winer). Dessutom återfinns meningen att webben genom 
bloggen har fått liv igen, som ”ett skrivande medium” i denna post. 
67 De flesta bloggverktyg tillhandahåller innehållet på bloggen i ett format som kallas RSS. Detta innebär 
att innehållet blir tillgängligt som ett flöde som andra kan prenumerera på. Detta presenteras närmare på 
sidan 51. Pingfunktionen gör det möjligt att annonsera att man uppdaterat innehållet på sin blogg till 
någon av de bloggportaler som finns. På detta sätt kan de som besöker dessa portaler se vad som skrivs 
på olika bloggar för tillfället. Trackbacksfunktionen är en form av länkning med vilken det går att 
anknyta till något som skrivits på en annan blogg. Utöver att det som vid traditionell länkning skapas en 
länk till det ställe som hänvisas till, så skapas det även ett litet referat och en länk på det ställe som denna 
person länkat till. 
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positivt och upplevelseförhöjande. Bilder i det här sammanhanget skiljer sig då 
delvis åt från design och utseende, och handlar mer om ytterligare ett 
betydelsebärande uttryck. Bilder används på olika sätt i bloggposter; de kan 
dels tjäna som illustrationer till texten, och dels utgöra huvudinnehållet. I det 
senare fallet handlar det ofta om att något lite speciellt eller märkligt fångats på 
bild.68 Det är alltså fråga om bilder som ett berättande innehåll, snarare än som 
en del i den visuella designen. 

2.5.4 Bloggens egenskaper 
När det gäller bloggens egenskaper betonas dess enkelhet av alla informanter. 
Det handlar om en enkelhet som gör att den är lätt att arbeta med även om man 
inte har någon tidigare erfarenhet av publicering på webben. Pär som har 
bloggen eskapism.se beskriver vad han menar med enkelhet: ”Det ska vara 
enkelt att skriva, läsa och leta bland postade inlägg.” En lättillgänglighet för 
såväl innehavare som besökare alltså.  

Det finns olika typer av bloggverktyg, som kräver olika mycket teknisk 
kompetens. Med de enklaste tjänsterna går det dock mycket lätt och snabbt att 
sätta upp en blogg. Det är i princip bara att registrera ett konto på samma sätt 
som att skaffa en e-postadress. Sedan är det klart att börja posta inlägg, vilket 
också är okomplicerat då det för det mesta sker genom en enkel knapp-
tryckning. Steget mellan tanke och publicering blir kort och kommunikationen 
har möjlighet att bli mycket direkt och omedelbar. Sara beskriver omedelbar-
heten med att ”man skriver direkt, precis när man har något i huvudet och 
andra reflekterar ofta lika snabbt”, vilket hon upplever som en stor fördel. 
Elisabet Fornell på Stockholms stadsbibliotek är också en av dem som särskilt 
uppskattar snabbheten och enkelheten som bloggens stora fördelar: ”Jag gillar 
när det går snabbt och inte är så himla komplicerat, utan att man kan fokusera 
på innehållet.” Dessutom menar hon att bloggen är en medieform som ”genom 
sitt format, eller rent typografiskt och grafiskt på sidorna och genom längden”, 
passar in i det tempo som många lever sina liv, och hon säger: ”folk lever rätt 
snabba liv, de har inte tid att läsa långa saker, men de vill samtidigt hålla koll 
på rätt mycket olika saker”. 

                                                 
68 En sådan bild på Maltes blogg Errata som visar en skylt från en livsmedelsaffär med texten:  
”HEL VETE KRAVMÄRKT 700 G VECKANS KLIPP”, kom dessutom att generera ett större antal 
besökare. Errata, ”Kravmärkt helvete”, postad 2004-11-09, 
http://www.apolloprojektet.com/errata/2004/11/kravmrkt-helvete.html (2005-05-11); ”1500 unika 
besökare idag…”, postad 2004-11-11, http://www.apolloprojektet.com/errata/2004/11/1500-unika-
beskare-idag.html (2005-05-11). 

 29

http://eskapism.se/blog/
http://www.apolloprojektet.com/errata/2004/11/kravmrkt-helvete.html
http://www.apolloprojektet.com/errata/2004/11/1500-unika-beskare-idag.html
http://www.apolloprojektet.com/errata/2004/11/1500-unika-beskare-idag.html


  
 

Med en blogg är det viktigt att det blir ett kontinuerligt flöde av information. 
Med anknytning till detta är det många som talar om bloggar i termer av 
levande respektive död. En död blogg är en blogg som visserligen finns kvar, 
men där innehavaren har slutat att uppdatera innehållet; där det inte händer 
något mer för besökaren. Alexander som har bloggen iskall skriver att en blogg 
alltid är ”bunden” till att uppdateras, och menar att annars ”dör den och läggs 
antagligen ned”. Bloggen omtalas ibland också som en levande företeelse. Erik 
säger att bloggar i jämförelse med hemsidor är enklare, men också att ”bloggar 
lever på ett annat sätt”, vilket han förtydligar med att säga att det handlar om 
att ”det finns något nytt där varje gång man kommer tillbaka”. Johnny som har 
bloggen stationsvakt ger i princip uttryck för samma sak när han beskriver 
bloggen som något ”välbekant” som på samma gång är förnyat. Bloggens flöde 
handlar med hans ord om att ”gå in på en välkänd sida och se att det är 
någonting nytt”. 

Något som framkommer i nästan samtliga intervjuer är betoningen på det 
”personliga” i samband med bloggar. Malin Cantwell utvecklar en tankegång 
kring detta och säger att hon tycker att det är viktigt att det finns en ”personlig 
röst”. Hon menar att det hör till företeelsen och tycker att det skulle vara 
”svårt” att läsa en blogg som inte hade en sådan personlig röst bakom sig. Hon 
förklarar att hon tycker att man måste ”andas” en person eller en grupp av 
personer i bloggen: ”Jag tycker att det är jätteviktigt, annars är det ingen 
blogg.” Åsa Jenslin håller med; i en blogg ska en person framträda, ”inte bara 
något anonymt väsen”.69

2.6 Jämförelse med andra internetmiljöer för interaktion 
I Att fånga nätet används begreppet internetmiljö för att beteckna de sociala 
miljöer som uppstår när internetteknologi tillämpas för kommunikation, 
interaktion och meningsskapande mellan människor. Olika internetmiljöer har 
olika egenskaper och fungerar på olika sätt. Enligt den terminologi som 
används i Att fånga nätet är bloggen i huvudsak en ”asynkron 
flerpartskommunikation”. Att en internetmiljö är asynkron betyder att 

                                                 
69 I sin artikel ”Bloggar – uttryckssätt på nätet” som finns upplagd på Biblioteksrelaterat skriver de också 
att det som urskiljer en webblogg från en hemsida inte är själva textinnehållet utan hur man skriver, vilket 
karakteriseras just som personligt, men även som frekvent och ”kryddat” med många länkar. De tar även 
upp en liknelse där hemsidan jämförs med stillbilder och bloggen med film. Se 
http://malin.typepad.com/artiklar_om_det_blir_ngra, under rubriken ”Hur känner man igen en webblogg 
när man ser den?” (2005-02-09). 

 30

http://www.iskall.com/
http://stationsvakt.blogspot.com/
http://malin.typepad.com/artiklar_om_det_blir_ngra


  
 

användarna kan läsa och skriva meddelanden vid olika tidpunkter och inte 
behöver vara samtidigt närvarande; e-post och bloggar kan sägas vara typiska 
exempel på detta. Sedan finns det synkrona internetmiljöer, exempelvis chat, 
som möjliggör kommunikation i realtid.70

2.6.1 Webbplatser (hemsidor) 
I en post på mymarkup.net nämner Erik hur bloggen i en mindre notis i Svenska 
Dagbladet från 2002 presenterats som en ”hemsidornas folkvagn”, en 
”okomplicerad personlig hemsida som tar max tio minuter att själv sätta ihop, 
och som är gratis. En sajt för alla”.71 Vid en jämförande diskussion av dessa två 
webbformer bör det klargöras vad begreppet hemsida syftar på. Termen 
hemsida brukar användas synonymt med webbplats, och trots ordvalet ”sida” 
är det en webbplats i sin helhet som åsyftas och inte en enstaka webbsida. En 
webbplats är en grupp av sammanlänkade webbsidor som ofta rör ett visst 
ämne eller någon verksamhet, och som har samma utgivare.72

Många av informanterna i undersökningen har arbetat, eller arbetar, med 
hemsidor, och de flesta kan göra något slags reflektion kring vad som skiljer de 
båda formerna åt. Agnes berättar att hon lade ned den hemsida hon hade 
tidigare, och i jämförelse tycker hon att det är mycket mer ”kodpillande” med 
hemsidan, men å andra sidan, menar hon ”är hemsidan friare”, och bloggen 
”mer bunden till en speciell form”. Det är en vanligt förekommande synpunkt 
att hemsidan är något ”pilligare” eller ”krångligare”, och kräver att den som 
arbetar med den har lite mer kunskaper om hur tekniken fungerar. En blogg är 
enklare, och kräver i princip aldrig några manuella ingrepp bakom 
användargränssnittets fasad, då detta i stort sköts av den bloggtjänst eller det 
bloggverktyg som används. Å andra sidan har några påpekat att det ibland kan 
vara problematiskt att själv gå in och försöka styra mer aktivt i ett färdigt 
bloggverktyg, där det alltid är någon annan som bestämt ramarna. När det 
gäller hemsidan bestämmer den som skapar och innehar den i regel mycket mer 
själv av struktur och funktion och uppnår därmed en annan grad av kontroll. 
Bloggformen är betydligt mer standardiserad och för att ta sig ur vissa 
standardlösningar och hitta på egna lösningar måste man behärska tekniken 

                                                 
70 Sveningsson, Lövheim & Berquist, 2003, s. 38f. 
71 mymarkup.net, ”TILL SLUT…”, 2002-04-17, http://mymarkup.net/blog/archives/000167.html (2005-05-
11). 
72 Svenska datatermgruppen, ”hemsida”, http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a90 och ”webbplats”, 
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a20 (2005-05-19). 
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bakom webbsidor mer eller mindre. Av detta blir slutsatsen att bloggen och 
webbplatsen/hemsidan ger olika typer av tillgänglighet och begränsningar. 

I Att fånga nätet tecknas en bild av att webbplatser blivit alltmer 
interaktiva, som en tydlig tendens över tiden. Kraven på kontinuerlig 
uppdatering och interaktivitet med möjligheter till dialog och kontakt har med 
tiden ökat. Som ett exempel på denna utveckling nämns bloggar.73 Det är också 
en vanlig åsikt som gör sig gällande bland informanterna; att en hemsida är 
mer statisk, mer fast, till skillnad från bloggen som beskrivs som mer levande 
och dagsaktuell, med ett helt annat nyhetsvärde. ”Det gäller NU mer”, säger 
exempelvis Maria Telenius. I det sammanhang där hon arbetar för att placera in 
bloggen Mimaroben, utgör bibliotekets hemsida en central komponent att 
förhålla sig till. Maria Telenius tycker att denna är statisk så till vida att den 
saknar interaktiva inslag. Bloggen menar hon skulle kunna bli ett sätt att ”få en 
dialog” med användare och besökare och att kunna ”kommunicera med dem på 
ett bättre sätt”. Hon betonar dock att bloggen inte ska fungera som någon form 
av ersättning för bibliotekets hemsida. Istället handlar det om en syn på den 
som ett ”komplement”, som passar just för att ”skapa en dialog eller 
kommunikation”. 

2.6.2 Webb/nätdagböcker 
I sin rekommendation kring användning av ordet blogg föreslår Svenska data-
termgruppen det alternativa begreppet webbjournal som en lämplig 
översättning av engelskans blog eller weblog. De skriver att webbdagböcker 
skiljer sig från bloggen, åtminstone i teorin, och renodlar begreppen enligt 
följande:  

En webbjournal (eng. weblog) innehåller betraktelser om och länkar till sådant skribenten 
funnit på webben och av någon anledning reflekterar över eller vill uppmärksamma. En 
webbdagbok (eng. journal eller diary) handlar däremot om skribentens eget liv, det är helt 
enkelt en dagbok som lagts ut på webben.74

Det påpekas dock att korsningar mellan företeelserna är mer regel än undantag 
och att den informella benämningen blogg ofta brukar avse hybridformer 
mellan webbjournalen och webbdagboken.75 Slås ordet dagbok upp i National-
encyklopedin karakteriseras det där som ”anteckningar förda dag för dag”. Det 

                                                 
73 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 41. 
74 Svenska datatermgruppen, ”blogg”, http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f143 (2005-04-23). 
75 Ibid. 
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påpekas också att två linjer kan skisseras gällande dagböcker. Den första tar sin 
början i reseanteckningar från 1500- och 1600-talen, i form av loggböcker 
förda till havs eller journaler från resor på land. Sådana anteckningar med 
främst praktiskt syfte har förts genom århundradena och förekommer 
fortfarande. Den andra linjen, där dagboken är mer introspektiv och speglar 
antecknarens inre utveckling, blev vanlig under renässansen. Det påpekas, 
precis som i samband med den nyss återgivna uppdelningen mellan 
webbjournaler och webb-dagböcker, att de två olika dagboksformerna många 
gånger smälter samman och behandlar såväl yttre som inre förhållanden.76

Anlitas detta perspektiv på dagboken, att den inte självklart behöver föras 
till introspektiva anteckningar, utan lika gärna kan sägas fungera som någon 
form av loggbok, borde således ingen uppdelning mellan blogg och 
webbdagbok vara nödvändig. Kopplingen mellan ordet dagbok och den 
introspektiva betydelsen är dock den mer allmänt rådande, vilket komplicerar 
webbdagbokens relation till bloggen. Isaksson och Müller skriver att genren 
webbdagböcker är äldre än bloggarna och att dessa kan vara svåra att skilja åt 
eftersom de delvis överlappar varandra. De stannar vid att konstatera att 
webbdagböckerna tillhör ”förlöparna till bloggingen”.77

En traditionell dagbok i pappersform är något som en person i regel skriver 
för sig själv. I och med att dagboksliknande material och texter publiceras på 
nätet, sker en förskjutning. Genom att innehållet placeras på ett ställe där andra 
kan ta del av det blir det ett steg mot att rikta sig utåt. Vetskapen om en större 
eller mindre läsekrets bör rimligtvis påverka innehållet och stilen. Vissa saker 
kanske man låter bli att skriva om, samtidigt som man gärna väljer att skriva 
om andra. En intressant aspekt av detta dyker upp när Pär, som ingår i studien 
med bloggen eskapism.se, nämner att han periodvis skriver mycket dagbok och 
att han gör det i traditionell form. Eftersom bloggar ofta beskrivs som ett slags 
dagböcker på nätet ombads han utveckla hur det kommer sig att han inte 
använder bloggen till detta. Han svarade att han inte kunde tänka sig att 
använda bloggen som dagbok, då han menar att det är något mer ”intimt och 
personligt”. Dock kan han tänka sig att använda bloggen som ett slags ”mini-
dagbok”, men där handlar det bara om att skriva vad man gjort under dagen, 
och inte vad man känner, enligt Pär. Det är säkert olika från person till person i 

                                                 
76 Sjöblad, Christina, ”dagbok” Natonalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=14
9451 (2005-04-23). 
77 Isaksson & Müller, 2003, s. 13. 
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vilken utsträckning man vill publicera känslor och tankar på sin blogg, men det 
är också avhängigt bloggens syfte och i vilket sammanhang den ska fungera. 
Webbdagbokens relation till bloggen kompliceras eftersom dagboksformen är 
inblandad i de diskussioner som skulle kunna sägas röra någon form av kamp 
om definitionen av ordet blogg. I skildringar av företeelsen i massmedia läggs 
ofta definitioner som ”ett slags dagbok på nätet” på bloggen. Det behöver inte 
vara en medveten strategi, men det skulle om Bourdieus fältteori kopplas in 
kunna tolkas som ett sätt från de etablerade mediernas sida att avväpna blogg-
mediet i konkurrensen om positionerna inom mediefältet. Inom bloggvärlden 
råder det å andra sidan delade meningar om dagboksliknandets riktighet. Det 
finns både de som inte har invändningar, och de som tycker att det är en alltför 
snäv, eller kanske till och med missvisande bild, och tar avstånd ifrån den.78

2.6.3 E-post och e-postlistor  
E-post är den av alla internets funktioner som används mest. Ursprungligen 
användes den uteslutande för att skicka meddelanden från en person till en 
annan, men då meddelandena ofta tycktes innehålla information som kunde 
vara intressant för många personer kom e-postlistorna till. Genom e-postlistor 
skickas meddelanden till en central punkt, en server, och därifrån vidaresänds 
de till alla andra som anmält sig som medlemmar på listan. Syftet med e-
postlistor är att förse de som är medlemmar med information och nyheter om 
något särskilt ämne, men de kan även fungera som diskussionsforum.79

När det gäller det första, att föra ut eller ta emot information via e-post och 
e-postlistor, har det i intervjusvaren mestadels framkommit synpunkter som 
tyder på något som kanske skulle kunna karakteriseras som en viss e-post-
trötthet. Att den information som når en vägen via e-post upplevs som relevant 
är viktigt; att få irrelevanta meddelanden i sin e-post uppfattas som ett mer 
störande brus i informationsflödet än att själv få söka upp en plats och se om 
det har skrivits något av intresse. Det är något som särskilt syns i svaren från 
dem som företräder biblioteksbloggar. Elisabet Fornell, med bloggarna 
Bibliotekarie och Teknikaliteter, nämner det som en nackdel med e-postlistan 
att ”man får hela tiden de här sakerna som dimper ner i ens låda, som man blir 
lite matt över”. Mot detta ställer hon bloggen där hon upplever att det blir mer 
”spontant”, eftersom, säger hon, ”man kan ju bara snubbla in”. Hon menar 

                                                 
78 Detta är en del av en längre diskussion som utvecklas med exempel och vidare resonemang längre fram 
i uppsatsen under rubriken ”Slagfältet”. 
79 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 42. 
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också att det är snabbare och smidigare med bloggen på vissa sätt, när man 
själv vill informera om något, och exemplifierar med att i de fall ändringar och 
tillägg görs, så kräver inte det på samma sätt att en mängd nya e-
postmeddelanden skickas ut. Hon menar att bloggen fungerar bättre ihop med 
”folks vardags-arbete”, eftersom den innebär att det går att ”ge information 
utan att störa”. 

En naturlig jämförelsepunkt i detta sammanhang blir diskussion- och e-
post-listan BIBLIST, som de flesta biblioteksanknutna informanterna kan 
relatera till och kommenterar på olika sätt. Lisbeth Schoultz Káplár, som 
tillsammans med Krister Hansson har intervjuats om lånecentralernas blogg 
Biblioteksbloggen, säger att den kanske kan fungera lite som ett alternativ till 
BIBLIST. Hon säger att många upplever att de ”dränks i information” där och 
därför kanske inte vill vara med på listan, men menar att ”då missar de ju 
mycket också”. Biblioteksbloggen beskriver hon som ”en mer riktad tjänst” än 
BIBLIST. Hon tycker också att det är lite mer ”sorterat” på bloggen, och Krister 
Hansson beskriver det som att bloggen har mer ”struktur” i jämförelse med 
BIBLIST, som han anser är rätt ”rörig”. Malin Cantwell säger att hon tycker att 
det är svårt att söka i BIBLIST:s arkiv och ”följa trådar”. Åsa Jenslin håller med 
och menar att i jämförelse blir det mycket mer ”övergripligt” med den typ av 
arkivering som bildas på en blogg. Förutom att de tycker att bloggen erbjuder 
bättre möjligheter för sökning om man vill återvinna informationen i den, tar 
de upp att bloggen går att göra mycket mer ”tilltalande” med design och bilder 
än en e-postlista. 

BIBLIST har en uttalad ambition att vara diskussionslista.80 Maria Telenius 
säger dock att trots att hon är med på listan och läser den själv aldrig har 
skickat in till den, varken ett eget inlägg eller något svar. Hon säger att hon 
skulle vara ”rädd för att stava fel eller att göra bort sig” om hon skulle skriva 
något. Hon efterfrågar en högre grad av spontanitet och framhåller i detta 
bloggen. Till bloggar behövs ingen anmälan som till listorna, de är öppna för 
alla. Hon ser dock en begränsning i att det bara är någon eller några som kan 
bestämma ämnet och ”sätter agendan” på en blogg. Men även om alla kan 
skriva och bestämma ämnet på e-postlistor till skillnad från på bloggar, så är 
det enligt Maria Telenius ”ändå några som satt standarden på e-postlistor”. 
Erik talar också om denna skillnad i strukturen mellan bloggen och e-

                                                 
80 ”Diskussionslistan ’BIBLIST’ […] har till syfte att vara ett forum för nyheter och samråd mellan 
anställda och andra intresserade i nordiska bibliotek. Den inrättades 1993.” Källa: 
http://www.lib.chalmers.se/biblist/ (2005-05-19). 
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postlistorna. Han säger att det på en blogg är ”en röst som hörs” medan 
kommentarerna blir mer som ”små sidoröster” som alltid är underordnade det 
”huvudsakliga flödet”. Annica menar till skillnad från Maria Telenius att e-
postlistor främjar diskussion på ett annat sätt än bloggar: ”E-postdiskussioner 
brukar vara längre och roligare då hela listan ibland kan bli engagerad.” 
Problemet med bloggar som diskussionsforum är enligt henne att många inte 
vågar kommentera i bloggar. Kommenterandet är ett socialt betingat beteende 
och var man upplever att det känns lättast att kommentera skulle kanske kunna 
ha att göra med i vilket sammanhang man som person mest rör sig i övrigt, och 
var man har etablerat flest kontakter.  

2.7 Förhållande till andra medie- och uttrycksformer 
Media definieras i Nationalencyklopedin som ”kanaler för förmedling av 
information och underhållning”.81 Det finns olika typer av media; vanligen 
brukar en gräns dras mellan massmedier och andra medier. Den medie-
teknologiska utvecklingen har dock gjort denna gräns allt mer oklar.82

2.7.1 Etablerad media – massmedia  
Dagspress, tidskrifter, radio och TV är exempel på några av de etablerade 
medieformer som brukar betraktas som massmedier. Massmedier kan 
definieras som tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar 
information eller underhållning till en stor publik. Det som utmärker 
massmedier är att de utgör en del av en offentlig 
”masskommunikationsprocess”.83

I ett försök att ställa bloggen i förhållande till olika typer av medie- och 
uttrycksformer görs här en uppdelning mellan etablerad media, som får 
representeras av de ovan nämnda traditionellt sett ansedda 
massmedieformerna, och andra medieformer, här benämnda som alternativa. 
När etablerad media ställs mot bloggmediet i intervjusvaren är det framför allt 
bloggarnas relativa direkthet och snabbhet gentemot de etablerade 
medieformerna som lyfts fram. Sara, som inte bara skriver på sin blogg 
Hedgehog in a storm utan även regelbundet bidrar med krönikor till en tidning, 

                                                 
81 Nationalencyklopedin, ”media”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=253556 (2005-05-07). 
82 Weibull, Lennart, ”massmedier”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_i
d=252273, (2005-05-07). 
83 Ibid. 
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menar att: ”En krönika kan ta upp till två veckor att få publicerad, så den kan 
sällan vara helt dagsaktuell.” 

Trots att skillnader medieformerna emellan nämns går det också i relativt 
hög utsträckning att finna indikatorer på att bloggvärlden försöker etablera och 
jämställa ”sitt medium” med de mer traditionella massmedieformerna. Termer 
som redaktör, publicering och prenumeration lånas in från den etablerade 
mediesfären, och dessutom finns det vissa bloggmakare som ansökt om ISSN-
nummer till sina bloggar. Erik som ingår i studien är ett exempel på en av dem 
som gjort detta och dessutom tilldelats ett eget ISSN-nummer för sin blogg 
mymarkup.net, vilket ger denna en formell status av seriell publikation.84 
Många av informanterna gör dessutom paralleller och liknelser mellan bloggen 
och tidningsmediet, i vilka bloggen framställs som någon form av personlig 
tidning. Sanna som har bloggen YUKIO.SE skriver exempelvis att ”skriva i och 
ha en blogg är ungefär som att ge ut en tidning om sig själv och sitt liv, fast i 
krönike-form.” Malte använder sig också av tidningsliknelsen då han beskriver 
sin blogg Errata som ”en privat kultursida”. Han förtydligar genom att säga att 
han med ”privat” menar att ”det ibland är skönt att få vara sin egen redaktion, 
att själv få bestämma vad som är viktigt och vad man ska skriva om.” Erik, 
som nyss nämndes ha handlat aktivt för att få sin blogg erkänd som seriell 
publikation, menar att det egentligen inte har någon större praktisk betydelse, 
men också han talar om att han ser bloggen ”lite som en tidning, en kultursida, 
en lite knasig, personlig kultursida”. Ytterligare en informant, Elisabet Fornell 
gör kopplingen mellan blogg och tidning då hon beskriver bloggen som ”en 
dagstidning i simplifierad form”. Till skillnad från flera av de andra betonar 
hon likheterna med just dagstidningen: ”det är någon sorts dagsvara”. Detta 

                                                 
84 ISSN (International Standard Serial Number) är ett internationellt system för numrering av så kallade 
”fortlöpande resurser” i syfte att skapa ett tillförlitligt register. Den internationella ISSN-centralen som 
administrerar systemet finns i Paris och för närvarande har 75 nationella centraler upprättats runt om i 
världen. I Sverige finns en sådan vid Periodicaenheten vid Kungliga Biblioteket. De resurser som 
tilldelats ISSN katalogiseras i LIBRIS. Källa: Kungliga Biblioteket, ”ISSN Sverige”, http://www.kb.se/is
sn/issn1.htm (2005-05-19). Denna sida ger inte information om vad ISSN innebär för den publikation 
som innehar ett sådant nummer. I kommentarerna med anledning av ansökan och tilldelning av ISSN för 
bloggen mymarkup.net framgår det att en resurs som tilldelats ISSN förutom att placeras i LIBRIS även 
indexeras i litteraturdatabaser. Däremot innebär det inget rättsligt skydd eller några skyldigheter. Se 
följande tre inlägg på mymarkup.net: ”ISSN FÖR WEBBLOGGAR”, 2002-08-30, 
http://mymarkup.net/blog/archives/000451.html (2005-05-11); ”ISSN FÖR WEBBLOGGAR II”, 2002-09-
02, http://mymarkup.net/blog/archives/000453.html (2005-05-12); ”NU ÄR JAG EN SERIELL  
PUBLIKATION”, 2003-02-27, http://mymarkup.net/blog/archives/000967.html (2005-05-11). Att bloggar 
ansöker om ISSN är inget unikt för mymarkup.net; det finns exempelvis en webbplats som behandlar 
ämnet och som uppmanar bloggmakare att skaffa sig ISSN för att öka legitimiteten hos elektroniska 
publikationer. På denna webbplats deklareras för övrigt bloggmakare som ett slags ”independent 
content creators”. Se FAWNY.ORG – Resources for Webloggers, “ISSN for Weblogs”, 
http://fawny.org/resources.html (2005-05-19). 
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utvecklar hon genom att säga att ”bortsett från själva kronologin i det hela, så 
är det inte någonting som är tänkt att vara beständigt, utan det är nästan tanken 
att det ska vara glömt i morgon”. Hon säger ”man räknar inte med att ha så 
många läsare i morgon av gårdagens inlägg, även om man kan göra det, och det 
är ju liksom dagstidning”. 
Det går alltså att skönja ett mönster där bloggmakarna vill knyta an till olika 
former av det traditionella tidningsmediet. När tidningar och andra massmedier 
rapporterar om det så kallade ”bloggfenomenet” använder de sig, som tidigare 
nämnts, däremot ofta av liknelsen mellan blogg och dagbok. Sett ur ett makt-
perspektiv där Bourdieus begreppsapparat anlitas skulle det kunna betraktas 
som ett spel mellan olika aktörer inom produktionsfältet för media. De 
dominerande institutionerna på området verkar agera utefter någon form av 
avväpningstaktik i sitt återkommande användande av sammankopplingen av 
bloggen med dagboken. Via sina vittfamnande kanaler har de goda möjligheter 
att gå ut med detta budskap och på så vis etablera och befästa en bild hos den 
breda allmänheten av det aspirerande mediet, som passar deras syften. Att föra 
samman bloggen med en relativt sett lågt värderad uttrycksform som 
konnoterar introvert verksamhet, ett slags bekännelseforum snarare än en mer 
samhälls-tillvänd och nyttobetonad form av aktivitet, skulle med detta synsätt 
kunna fungera som ett sätt för de etablerade institutionerna att försvara sina 
positioner. För bloggmakarna gäller det omvänt att försöka använda de 
etablerade mediernas symboler för att kunna slå sig in på deras territorium och 
stärka sitt inflytande i fältet. 

Hur berättigad denna bild är kan givetvis diskuteras, exempelvis är 
rapporteringen i de etablerade medierna kring bloggen som företeelse på intet 
vis en renodlad framställning av bloggen som ett slags dagbok, vilket kan 
exemplifieras med en artikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Framtidens 
tidning skrivs av alla”, där bloggen beskrivs som något som ursprungligen inte 
var mycket mer än ”annoterade länklistor”, men som ofta ”vuxit ut till något 
mer tidningsliknande”.85

Vad som däremot kan konstateras är att de sätt som vissa bloggmakare 
använder för att likna bloggen vid en tidning snarare än vid en dagbok, trycker 
på det faktum att det inte bara handlar om att skriva för sig själv och sin egen 
skull, utan att det i någon bemärkelse är frågan om en form av publicering, som 
för uttrycket ut på en mer offentlig arena. Det handlar om en sorts 

 
85 Polite, Oivvio, ”Framtidens tidning skrivs av alla” Dagens Nyheter, 2002-10-24, hämtad från PressText 
(2004-10-29). 
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egenutgivning som kan sättas in i ett sammanhang av mer alternativa 
medieformer. Innan dessa redovisas ska det dock påpekas att det även finns 
förhållningssätt till bloggen som varken direkt hänförs till dagboken eller 
tidningen, ett exempel på detta är Muneos sätt att likna bloggen vid ett block: 
”bloggar är digitala block som man kan berätta, anteckna, teckna och klistra 
bilder i”. I en post på Biblioteksrelaterat uppmärksammas en parallell mellan 
bibliotek och bloggar som gjorts på en annan blogg, i vilken båda företeelserna 
sägs vara ”collections of thoughts and ideas”.86 Bloggar som platser att 
experimentera med uttryck och samla tankar och idéer är således också 
förekommande förhållningssätt, som inte ska glömmas bort i detta 
sammanhang där bloggens förhållande till olika medieformer utreds. 

2.7.2 Alternativ media – egenutgiven media 
I denna studie placeras olika former av egenutgiven media in under begreppet 
alternativ media. Chris Atton har föreslagit ett sätt att se på alternativ media 
som inte begränsas till politisk motståndsmedia, utan även tar med nyare 
kulturella former som zines och hybridformer av elektronisk kommunikation i 
beräkningen.87 Atton definerar alternativ media lika mycket utifrån dess 
kapacitet och förmåga att generera icke-standardmässiga metoder för skapande, 
produktion och distribution, som utifrån dess innehåll, även om han påpekar att 
dessa två aspekter ofta är svåra att separera. Användandet av collage i ett punk-
fanzine är enligt Atton exempelvis lika mycket en process som en produkt.88 
Det Atton menar kännetecknar många av de alternativa mediapraktikerna är en 
betoning på självreflexivitet, användandet av vardagligt språk, samt ett kritiskt 
förhållningssätt till media och dess objekt.89

I allt detta finns det paralleller till bloggandet. Bloggandet handlar lika 
mycket om en process där nytänkande gällande produktion och distribution av 
information är det centrala, som att det ska resultera i en specifik produkt – en 
blogg. Bloggandet och produkten blogg är med detta sätt att se på det två lika 
viktiga delar i sammanhanget. Attons kännetecken på alternativ media är 
dessutom väl överensstämmande med karaktären hos många bloggar. Måttet av 
självreflexivitet inom bloggvärlden kan exempelvis inte bedömas på annat sätt 
än som mycket stort. På webbplatsen intressant….se där bloggmakare kan 
                                                 
86 Biblioteksrelaterat, ”Bloggar är som bibliotek”, 2003-10-09,  
http://malin.typepad.com/biblioteksrelaterat/2003/10/bloggar_r_som_b.html (2005-02-09). 
87 Atton, Chris, 2002, Alternative Media, s. 7. 
88 Atton, 2002, s. 3f. 
89 Atton, 2002, s. 154. 
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annonsera sina nya bloggposter via så kallad pingning och samtidigt placera in 
dem i ett antal uppsatta kategorier, utgör kategorin ”bloggosfären” en av de 
mest välfyllda.90 På samma sätt går självreflexivitetens betydelse att uttyda på 
många av de enskilda bloggarna. På ett övervägande antal av de bloggar som är 
försedda med möjligheten att sätta upp egna ämneskategorier för innehållet 
finns någon form av kategori innefattande ordet blogg eller bloggande med. 

2.7.3 Egenutgivning exemplifierat med fanzine och zine 
Begreppet zine etablerades på 1980-talet för att referera till en betydligt mer 
vidgad skala av amatörpublikationer än de som kunde hänföras till och 
omfattas av termen fanzine.91 Som en föregångare till zinet, cirkulerade 
fanzinets fokus kring högst personliga smakyttringar och perspektiv, men det 
kretsade ytterst kring kulturell konsumtion. Zinet erbjuder en liknande 
granskning och presentation av ämnen bortom sig självt, men förefaller vara 
mer fokuserat kring den individuella zineskribentens upplevda förhållande till 
världen.92 Atton menar att zine utgör det tydligaste exemplet på do-it-yourself-
andan i den alternativa medieproduktionen. Han utvecklar med att ett zine kan 
vara enkelt handskrivet, billigt fotokopierat och häftklamrat av dess utgivare, 
vilket inte kräver några professionella färdigheter överhuvudtaget. Dessutom 
menar han att det som i massmedia utgörs av skilda roller, i zinekulturen 
sammanfaller i en enda, med en utgivare som ofta ensam är såväl skribent och 
designer, som den som sätter ihop och slutligen distribuerar publikationen.93

Dessa exempel på egenutgivning av någon form av tidningsprodukter är 
intressanta för jämförelse med bloggen, både med tanke på det nämnda 
tidnings-liknandet i samband med bloggar, och för att det finns många 
förenande faktorer. Den första rör det perspektiv varmed båda dessa typer av 
publikationer i allmänhet verkar närma sig det som de skildrar. Både bloggen 
och zinet intar i regel rollen som subjektivt filter gentemot omvärlden, och 
reflekterar kring sina ämnen utifrån en personlig vinkel eller horisont, snarare 
än med sikte på ett mer objektivt inriktat återgivande. Denna bild av bloggen 
bekräftas av nästan samtliga informanter i undersökningen, vilket också 
diskuterades i avsnittet som rörde bloggens egenskaper; den egna personliga 

 
90 Vid stickprov på http://intressant.se, den 12 april 2005, var ”bloggosfären” den största enskilda 
innehållskategorin med 1099 inlägg, följt av kategorierna ”nyheter” med 993 inlägg, och ”internet” med 
605 stycken, för att bara nämna de största. 
91 Atton, 2002, s. 54. 
92 Atton, 2002, s. 61. 
93 Atton, 2002, s. 4f. 
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rösten och vinkeln i bloggen framhålls som mycket viktig. När det gäller zine 
betonar Stephen Duncombe som undersökt amerikanska zine att det personliga 
är något som är centralt för alla zine.94

Duncombe tar också upp separationen mellan attityd och position. Innehållet i 
många zine är knappast politiskt eller socialt omvälvande i sig självt. Deras 
värde är inte en enkel funktion av deras innehåll. Duncombe argumenterar för 
att värdet som alternativt inte kommer av ett verks attityder gentemot 
förhållanden i samhället, utan från verkets position inom ramen för dessa 
förhållanden.95 Betraktas bloggar som företeelse i stort innehåller de heller inte 
i någon större utsträckning material av mer samhällsomvälvande karaktär. 
Däremot rymmer en hel del bloggar en kritisk dimension, ofta gällande mass-
media, som möjliggörs genom den position inom mediesfären, eller med 
Bourdieu – mediefältet, där de för tillfället befinner sig.96

I de fall bloggar kan sägas utgöra alternativ till massmedia handlar det 
kanske främst om att de intar en position som skiljer sig från massmediernas. 
Exempelvis ger många bloggar personer, som inte har tillgång till de etablerade 
offentliga kanalerna, en möjlighet att göra sina röster hörda. I diskussioner 
kring bloggens demokratiska potential i egenskap av alternativt 
uttrycksmedium, ska det dock påminnas om att många ändå kan sakna tillgång 
till denna offentliga arena. Det kan röra sig om såväl fysiska (t.ex. brist på 
tillgång till dator och uppkoppling mot internet) som intellektuella (ovana vid 
tekniken exempelvis) hinder. I min undersökning är det också med ett par 
undantag personer som på ett eller annat sätt tidigare arbetat med 
webbpublicering som nu börjat använda sig av bloggen som 
publiceringsverktyg, vilket skulle kunna antyda att förtrogenheten med webben 
ändå spelar en viss roll fortfarande, trots verktygets enkelhet och omvittnade 
användarvänlighet. 

 
94 Duncombe, Stephen, 1997, Notes from underground – Zines and politics of alternative culture, s. 26. 
95 Duncombe, 1997, s. 315. 
96 Blood för ett liknande resonemang i The Weblog Handbook, 2002, s. 23: ”The weblog’s strength is 
fundamentally tied to its position outside of mainstream media: observing, commenting, and honestly 
reacting to both current events and the media coverage they generate.” 
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3. Bloggen som social och kulturell 
företeelse 

I detta avsnitt behandlas bloggen utifrån sociala och kulturella aspekter. Fokus 
ligger på hur bloggar och bloggande används av privatpersoner och personer 
med anknytning till biblioteksvärlden. Såväl produktion som konsumtion av 
bloggar förs in i diskussionen kring användningen, och som utgångspunkt för 
dessa resonemang fungerar de fyra dimensionerna: aktivitet, interaktion, 
kontext och gränsland. 

3.1 Blogganvändning 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen och den tidigare nämnda INSU-
forskningen förekommer begreppet informationsanvändning, vilket kan 
definieras som: 

en i huvudsak intellektuell aktivitet som kommer till uttryck genom en rad olika tankar 
och handlingar: att läsa, att reflektera över inhämtad information, att jämföra olika källor, 
att analysera, granska och värdera, att göra synteser, samt att skapa mening ur 
information.97

Alla dessa aktiviteter som nämns kan på ett eller annat vis hänföras till 
användandet av bloggar. Sundin använder begreppet informationsanvändning i 
betydelsen nyttjande av information, och avser med detta såväl de kognitiva, 
som de sociala aktiviteterna som en individ använder information till. Vidare 
menar han att informationsanvändning även innefattar det han i sin avhandling 
kallar informationsspridning, vilket betecknar mer eller mindre aktiva 
handlingar för att tillgängliggöra information för omgivningen.98 På liknande 
sätt skulle ett begrepp som blogganvändning kunna konstrueras och sägas 
innefatta såväl bloggkonsumtion i betydelsen nyttjande av information via 

 
97 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo, 2002, Informationssökning och lärande – en 
forskningsöversikt, s. 28. Tillgänglig via http://www.skolverket.se/publikationer?id=935. 
98 Sundin, 2003, s. 21. 
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bloggar, som bloggproduktion i betydelsen spridande eller tillgängliggörande 
av information via bloggar. 

3.2 Aktivitet 
Att vara aktiv innebär att vara med i en process, skriver författarna till Att 
förstå vardagen, och inom symbolisk interaktionism där fokus ligger på våra 
beteenden som sociala varelser betonas aktivitet som ett centralt begrepp.99

Aktivitet som en ständigt pågående process är också ett av nyckeldragen 
när det gäller bloggar och bloggande. Utan kontinuerlig aktivitet förlorar det 
hela i viss mån sin mening. För blogginnehavaren är det viktigt att uppdatera 
sin blogg med jämna mellanrum, annars tenderar den att börja betraktas som 
död eller insomnad, vilket även nämndes i föregående avsnitt. För den som 
läser eller besöker bloggar är kontinuerlig aktivitet likaledes av stor vikt, 
annars mister det även på detta plan lite av poängen. Att gå in och läsa något 
på en blogg bara en enda gång kan visserligen vara av intresse i de fall då 
information i ett visst ämne eller en åsikt om en bestämd sak är det som 
efterfrågas, men i övrigt blir det mindre givande att läsa det som skrivs på en 
blogg som en engångs-företeelse. Det är som att hamna mitt i ett flöde där 
kontexten är underordnad eftersom läsaren förutsätts vara insatt i det som 
skrivs. 

3.2.1 Bloggproduktion – att blogga 
Alla typer av meningsskapande i samband med webbsidesproduktion sägs i Att 
fånga nätet på en övergripande nivå fylla tre funktioner: 

a) att berätta hur världen ser ut, vad som händer eller vem som gör något. 
b) att möjliggöra social interaktion mellan individer. 
c) att hjälpa till att organisera det man upplever i meningsfulla 

strukturer.100 

 
99 Trost & Levin, 2004, s. 19. 
100 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 161. I Blood, 2002, s. 60ff, görs också en indelning 
gällande blogganvändningens syften uppställd i kategorierna ”self-expression”, ”keeping in touch”, 
”information sharing” och ”reputation building”. Den indelning som används här i uppsatsen, grundad i 
de tre nämnda funktionerna, är dock vidare och lyckas enligt min mening på ett bättre sätt fånga de 
användningsområden som framkommit via intervjusvaren. 
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Mycket av det empiriska materialet kring bloggproduktion går också att 
diskutera utifrån dessa funktioner, vilket tyder på påståendets giltighet, 
åtminstone avseende informanterna i denna studie. I tur och ordning behandlas 
olika aspekter med anknytning till dessa funktioner nedan. 

 
a) att uttrycka, skriva och förmedla 

I Skriftbruk i förändring skriver Anna-Malin Karlsson att internet har fört med 
sig en ”ommöblering” när det gäller de etablerade rollerna i den mediala 
offentligheten. Följden är enligt Karlsson att de som tidigare främst varit 
hänvisade till att vara konsumenter nu kan skapa egna produkter och publicera 
dem utan större problem.101 För Johnny som har bloggen Stationsvakt handlar 
bloggandet om att han tröttnat på att ”bara surfa runt”. Han beskriver det som 
att ”man behöver tillföra något själv”. Elisabet Fornell talar utifrån konsument-
perspektiv när hon kommer in på ett liknande resonemang om vikten av att den 
som har en blogg ”tillför någonting”, och menar att det kan vara ”allt från 
intressanta faktauppgifter till bra länkar, till personlig skrivstil”. 

Skrivandet verkar vara en aktivitet som de flesta informanter anser sig ha 
relativt stort utbyte av. En del säger dock att de tycker om att skriva, men 
kanske på ett sätt som i någon mån är funktionellt, snarare än rent uttrycks-
mässigt baserat.102 För Malin Cantwell och Åsa Jenslin handlar bloggandet 
exempelvis snarare om en sådan vilja att förmedla än om att uttrycka sig i 
skrift. De menar att det rör sig om en vilja att dela med sig: ”kolla den här 
coola länken, det här coola, coola verktyget eller den här jättebra tjänsten som 
de har där, det är mer så”. Malin Cantwell säger att hon tycker att det är 
”otroligt roligt att surfa runt och hitta saker”, och fortsätter ”för mig är det 
snarare att det är kul med teknik än att skriva”.  

 
b) att uppdatera, utveckla och distribuera 

Redan tidigare har vikten av relativt frekvent aktivitet när det gäller bloggandet 
nämnts. Denna täta regelbundenhet i uppdaterandet av bloggen är något av det 

                                                 
101 Karlsson, 2002, s. 9. 
102 Att bloggskrivandet kan ha många funktioner är något som också berörs i inlägget ”Tillbaka i 
bloggosfären” på bloggen loci.se, 2005-04-10, http://loci.se/article.php?story=20050410100200730 
(2005-05-11). Inlägget utgör en kombinerad sammanfattning och kommentar av vad som presenterats 
angående bloggande i en artikel i Expressen. Skrivandet som opinionsbildning, som meritering, som 
personligt uttrycksmedel, som ett sätt att strukturera upp ”det kaotiska nätet”, och som en väg att 
presentera sin bild av verkligheten, räknas upp. 
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som kännetecknar och särskiljer bloggformen från många andra typer av webb-
platser och hemsidor, som kan ha en mer statisk karaktär. Detta är också något 
som speglas i många intervjusvar när ambitioner med bloggandet diskuteras; 
en strävan att uppdatera mer frekvent gör sig ofta gällande. Sanna skriver att 
hon inte vill uppdatera om hon ”inte har något bra att säga och tid att göra det 
ordentligt”, samtidigt menar hon att detta sätt att resonera leder till att hon 
uppdaterar för sällan och betonar med eftertryck, ”jag vill uppdatera oftare!” 
Denna press är något som relativt många informanter verkar känna av. Åsa 
Jenslin säger: ”det förväntas ju att det ska uppdateras hela tiden, så det är lite 
ångestframkallande”. Då och då skrivs det också bloggposter där denna känsla 
förmedlas; ett sådant exempel är inlägget på bloggen mulli.nu som fått den 
talande rubriken: ”Blogga är som att borsta tänderna. Det ska göras varenda 
jävla dag.”103

Flera av dem som ansvarar för biblioteksbloggar berättar om hur de försökt 
skapa någon form av struktur för att kunna sköta uppdaterandet av bloggen 
kontinuerligt. Krister Hansson säger att planerna och arbetsformerna för 
bloggen ännu inte är helt fastställda, men att de sagt att de ska ha ”minst ett 
inlägg om dagen, fyra gånger i veckan” och att de även satt en ”maxgräns” till 
fem inlägg per dag. Lisbeth Schoultz Káplár tycker att hon kan känna en viss 
press när det gäller att uppdatera bloggen och hon beskriver hur det alltid finns 
”lite i bakhuvudet”. Dock betonar hon att det är en relativt sett liten press. 
Krister Hansson nämner e-posten som en mer påtaglig stressfaktor, ”särskilt 
om man har varit borta och kommer tillbaka”. 

                                                 
103 Bloggen mulli.nu, ”Blogga är som att borsta tänderna. Det ska göras varenda jävla dag”, 2003-06-18, 
http://mulli.nu/archives/001223.html (2005-05-07). Det har även dragits paralleller mellan bloggandet 
och den ständiga ”skötseln” som bloggen kräver i form av kontinuerligt uppdaterande, och fenomenet 
Tamaguchi eller Tamagotchi, en slags elektroniskt husdjur som var populärt för några år sedan. I båda 
fallen måste ägaren ständigt sköta om något som annars dör. Se ”Blogg, en Tamaguchi på nätet…” De 
Oppresso Liber, 2005-02-02, http://kennethvasquez.blogspot.com/2005/02/blogg-en-tamaguchi-p-
ntet.html (2005-05-11); och på mymarkup.net i inlägget ”Blog-artikel”, från 2002-02-17, citeras följande 
utdrag ur Dylan Tweneys artikel ”Weblogs make the Web work for you” i Business 2.0: ”In time most 
weblogs will probably disappear. Like Tamagotchis, many are just techie toys that confer some short-
term prestige but require lots of care and feeding over the long run. Weblogs that aren’t updated every 
day quickly lose their audiences; keeping your blog fresh and relevant takes a lot of 
work.”, http://mymarkup.net/blog/archives/000091.html (2005-05-07). Eriks källa är för övrigt DocSearls 
Weblog, där citatet finns återgivet i en något längre variant. Detta visar också något av hur information 
sprids inom bloggvärlden; en princip som i regel tillämpas är noggrann länkning till källor. Att 
uppdaterandet verkligen hör till en av de aktiviteter som många bloggmakare någon gång brottas med 
illustreras av idén om en robot som sköter bloggandet åt en, som återfinns på ibiblio - the public's library 
and digital archive, ”Say Hello to Bloggy!”, http://www.ibiblio.org/bloggy/, (2005-05-07). För att 
ytterligare visa på vilken betydelse det täta uppdaterandet tilldelas inom bloggvärlden kan de inslag av 
tävlingsmoment som finns på bloggportalerna och många bloggverktygs ingångssidor nämnas. På denna 
typ av samlingspunkter visas ofta information om vilka de mest aktiva bloggmakarna och de senast 
uppdaterade bloggarna är för tillfället. 
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Bloggandet är en processorienterad aktivitet och den kopplas många 

gånger av informanterna till olika typer av kompetensutvecklande 
sysselsättningar. Muneo berättar att han hade haft någonting som liknande en 
blogg på japanska ganska länge och att han tyckte att det skulle vara roligt att 
göra något liknande på svenska också, bland annat för att förbättra sin svenska 
genom att öva sig i att skriva på det svenska språket. Erik berättar om sitt 
intresse för webb-teknologi och säger att när han startade bloggen tyckte han 
att det var bra eftersom man fick ”testa lite grann och installera verktyg, så att 
man fick öva sina färdigheter på något sätt”. 

Förs resonemanget in i ett sammanhang av bibliotekskontext betonas 
denna kompetensutvecklande aspekt i samband med bloggar och bloggande i 
än större utsträckning än när det gäller privatpersonsbloggmakarna. Maria 
Telenius säger exempelvis att hon tror att ”man utforskar resurser lite mer om 
man har en blogg”. Malin Cantwell anser att det är viktigt för den som arbetar 
med information och informationshantering att kunna ”hantera de verktyg som 
finns för det”. Hon tar som exempel arbetet som forskningsbibliotekarie där 
hon anser att det är av stor vikt att känna till olika verktyg som kan underlätta 
för forskarna. Att vända sig till bloggvärlden menar hon är ett effektivt sätt att 
skaffa sig denna kompetens då det dels finns många ”teknikdrivna” personer 
som har bloggar, och det dels innebär att man får en bra möjlighet och kontext 
att testa olika verktyg i. Hon betonar att hon tycker att det är viktigt att testa 
verktygen i praktiken: ”så att man vet vad man pratar om”. En av deltagarna på 
bloggkursen ”Börja blogga – att blogga är att bygga nätverk”, Peter Schultz, 
som är bibliotekarie på Fotografibiblioteket vid Moderna Museet i Stockholm, 
för ett resonemang som påminner om Malin Cantwells då han besvarar frågan 
om varför han anmält sig till kursen. Han menar att han vill ”få lite mer 
begrepp om vad bloggar är och vad de kan användas till”, då han menar att det 
ingår i hans yrke att informera sig om ”hur information kan skapas, 
struktureras och distribueras på nya sätt”. Det är viktigt menar han eftersom 
”internet är ett verktyg som hela tiden utvecklas”. I dessa två resonemang är 
det tydligt att verktygens roll framhålls som en viktig del för bibliotekarier att 
både sätta sig in i och följa utvecklingen kring. 

Bloggandet innefattar också aktiviteten distribution, om än i den 
modifierade form som all publicering på internet innebär. Atton beskriver hur 
publicering på internet skiljer sig från andra typer av publicering genom att det 
bara kräver att en enda ”kopia” av ett dokument existerar för att möjliggöra 
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masscirkulation och spridning, vilket suddar ut gränsen mellan produktion och 
distribution.104 Bibliotek brukar i regel distribuera information till sina 
användare via en hemsida och ibland även genom nyhetsbrev.105 I ett par 
intervjuer ställs dessa distributionsformer i förhållande till bloggen som 
distributionskanal. Maria Telenius talar om bibliotekets hemsida och 
arbetsformerna för denna. Som det är i dagsläget med hemsidan ligger mycket 
av arbete och ansvar på en person, berättar hon, vilket medför att uppdateringar 
görs mer sällan. Detta ställer hon mot bloggens möjliga arbetsform: ”Med en 
blogg kan var och en kommunicera direkt.” Distribution av information via 
hemsidan är en längre väg att gå, och hon talar om det som en fördel att man 
via bloggen kan gå mer direkt ut med någonting; ”från tanke och så rakt ut.”106

Nyhetsbrev är en annan distributionsform som vissa bibliotek har börjat 
använda för att förse sina besökare med information. Krister Hansson säger att 
han kan tänka sig att det är en service som biblioteken skulle kunna göra ”via 
blogg” istället. Dessutom tror han att utvecklingen går mot att varje litet 
kommunbibliotek till slut kommer att ha sin egen blogg. Ett resonemang som 
påminner om detta finns hos Maria Telenius när hon berättar att hon tidigare 
hade en idé om att besökarna på biblioteket skulle kunna prenumerera på ett 
nyhetsbrev som personalen gav ut. Detta är en tanke hon nu har övergivit eller 
åtminstone omformat, och hon säger: ”Nyhetsbrev är ute, blogg är inne.” 

 
c) att samla, ordna och arkivera 

Samlandet och arkiverandet nämns av flera informanter, Agnes skriver till 
exempel att hon tycker att bloggen är ett bra ställe att spara och ”lägga upp 
olika länkar” som är intressanta. I intervjun med de ansvariga för bloggen 
Biblioteksrelaterat säger Malin Cantwell att bloggandet är ”en ultimat grej för 
bibliotekarier att hålla på med”. Åsa Jenslin  menar att ”man en hittar massa 
bra information om saker och ting, och då är det faktiskt ett perfekt sätt att 
samla den på också, eftersom man kan gå tillbaka och söka i arkiv.” 

Att bloggen trots fokus på nuet och aktualitet ändå har en viktig bevarande 
funktion, syns i svar som Saras där hon skriver att hon funderar på att ordna en 

                                                 
104 Atton, 2002, s. 139. 
105 För den interna informationen används som på många andra ställen ofta intranät och e-post. Då 
intranät inte behandlats i någon större utsträckning i intervjuerna och e-postdistributionen redan 
avhandlats i föregående avsnitt lämnas det åt sidan här. 
106 I Lotssons artikel ”Bloggar – webbens bästa nyheter” Computer Sweden, 2003-03-05, beskrivs 
bloggandet också som ett sådant mer direkt sätt att publicera material. Han skriver: ”Man kan skriva långt 
eller kort, man kan skriva ofta eller sällan (fast helst inte sällan) och man kan lägga in nytt material när 
andan faller på. Lite som en skrivande nattradiopratare.” 
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”säkrare” blogg, så att hon inte ”riskerar att förlora hela bloggen”. Elisabet 
Fornell däremot verkar inte riktigt dela denna åsikt, då hon istället talar om 
bloggen lite mer som en ”dagsländegrej”. Hon menar att ”visst det finns ju ett 
arkiv, men det är inte något som man ska bevara på sikt, som gamla böcker, 
utan det ska vara nu, idag”. Hon konstaterar att det på något sätt är 
”ögonblicksbilder” i första hand. Elin är mer inne på tankar kring arkivering 
och beskriver sin blogg som en blandning mellan dagbok och ”komihågbok”. 
Hon skriver att det ”förstås är kul att gå tillbaka och läsa vad man har skrivit 
förut”. Liksom Elin betonar Erik möjligheten att arkivera material genom 
bloggen, och han berättar att anledningen till att han startade sin blogg från 
början var att han ville ha ”något slags ställe att hålla reda på saker, lite så där 
arkiveringsfunktion, ett ställe på nätet att ha, arkivera, andra saker på nätet som 
man tyckte var intressant”. Erik har även en sidomeny på bloggen som visar 
vilka skivor, böcker och TV-program han tittar på, vilket också lagras i arkiv. 
Han säger att han tycker att det är kul att ha det samlat där i efterhand, för att 
kunna gå in och se efter: ”Vad har jag lyssnat på för skivor egentligen och vad 
har jag läst för böcker?” Lite senare i intervjun säger han dock att han aldrig 
tittar i sitt arkiv: ”det är min princip att aldrig titta i arkivet”. Möjligtvis säger 
han att han kan försöka hitta någonting ibland som han skrivit om, men det 
handlar inte om att göra återblickar i den meningen som Elin skriver om. Han 
vittnar om ett slags obehagskänsla inför att återvända till och läsa sådant han 
skrivit för en längre tid sedan. Det är intressant att det som framhålls som en 
viktig lagringsplats faktiskt inte används speciellt mycket för någon form av 
återvinning av informationen, åtminstone inte rent konkret. Gissningsvis 
kanske det istället handlar om att det känns bra att ha en plats där man vet att 
man har saker samlade och arkiverade; en slags mental arkivering.107

                                                 
107 I inlägget ”UTOMBORDS-HJÄRNA” på mymarkup.net, 2002-06-01, 
http://mymarkup.net/blog/archives/000285.html (2005-05-12), citerar Erik en text med rubriken ”My 
Blog, My Outboard Brain”. Detta sätt att presentera bloggen som en form av ”utombordshjärna” kan 
möjligen utgöra en viss parallell eller ledtråd till hans användning av bloggen i arkiveringssyfte. Följande 
passage gällande bloggen Boing Boing ingår i det citerade: ”but it also has increased the volume and 
quality of the yield, I know more, find more, and understand better than I ever have, all because of Boing 
Boing”. Bloggen som utombordshjärna blir i denna mening en plats som ger ett utökat utrymme för 
samlandet och reflekterandet kring information. I inlägget ”Vetenskapsjournalistik och 
bloggar” på bloggen DET PERFEKTA TOMRUMMET, 2005-05-05, 
http://www.gustavholmberg.com/tomrum/archives/002814.html (2005-05-13), finns en tanke som 
kompletterar denna utvikning kring mental arkivering: ”jag har av någon anledning, ganska lätt att 
minnas något som jag bloggat om. Och eftersom bloggen systematiserar inläggen kronologiskt och 
tematiskt och dessutom är fulltextsökbar kan jag återfinna inlägg relativt enkelt. Så även om jag inte hade 
en enda läsare skulle det finnas en poäng med bloggen.” 
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3.2.2 Bloggkonsumtion och omvärldsbevakning  
Bloggkonsumtionen har inslag av såväl nytto- som nöjesaspekter. Sanna 
beskriver sin konsumtionsanvändning av bloggar med att hon i första hand blir 
i ”road”, i andra hand handlar det om att hon blir ”informerad och tipsad” om 
sådant som hon själv inte skulle ha kunnat hitta, och som tredje aspekt menar 
hon att hon genom att läsa bloggar får ”en kritisk, men personlig, analys av en 
företeelse eller ett skede”. Allmänbildning är ett ord som används av flera 
privatpersoner som en viktig aspekt av användningen. Agnes skriver att hon lär 
sig ”jättemycket om politik” och får veta ”en massa om vad som händer”, som 
hon menar att hon inte skulle ha fått reda på i annat fall. ”Allt man får veta, 
åsikter man samlar på sig”, betonar hon som något av det intressantaste med 
bloggar. Sara har svarat att det är ”oerhört allmänbildande” att läsa andras 
bloggar. Dessutom menar hon att man kan få tips från andra inom olika 
specialområden. Johnny menar att bloggandet gjort att han ”omedvetet” har 
blivit mer ”nyfiken och uppmärksam” på sin omgivning. Han beskriver det 
som att han ”utan att egentligen tänka på det” samlar på sig ”bloggämnen”. 

I sammanhanget kring bloggkonsumtion går en skillnad att utläsa mellan 
dem som företräder privatpersonsbloggar och dem med biblioteksbloggar. 
Personerna med ansvar för biblioteksbloggar talar inte i termer av allmän-
bildning, utan betonar istället att det handlar om en form av yrkesutövning 
genom att använda det mer professionsorienterade ordvalet ”omvärlds-
bevakning”. I en artikel i Internetworld uppges omvärldsbevakning ha blivit 
allt viktigare i samhället; information är en strategisk tillgång. Sven Hamrefors 
vid Handelshögskolan i Stockholm har forskat i ämnet och menar i artikeln att 
det nya är att alla i en organisation ”måste vara omvärldsbevakare för sin egen 
utveckling och överlevnad”. Teknikutvecklingen anges som en av orsakerna, 
men även decentraliserat beslutsfattande är sådant som ställer krav på fler att 
bevaka omvärlden.108 Att omvärldsbevakning är viktigt inom en sektor som 
biblioteksvärlden framgår tydligt i samtalen med personerna som ansvarar för 
olika biblioteksbloggar. I detta sammanhang har bloggen också blivit ett allt 
intressantare redskap. Genomgående betonas nyttan av att följa bloggar som en 
väg att hålla sig ”à jour”. Steven M. Cohen har skrivit om vikten av att hålla 
sig uppdaterad som yrkesutövande inom biblioteksvärlden, och hur bloggar 
kan användas i detta syfte. Det viktiga för bibliotekarier med att som Cohen 

                                                 
108 Lindstedt, Urban, ”Digital koll på världen” Internetworld nr 4 2005, s. 48. 
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uttrycker det ”keep current” gäller möjligheten att skaffa sig en överblick kring 
vad som händer inom området, till exempel gällande resurser för professionen, 
samt att kunna lokalisera användbara resurser för bibliotekets besökare.109

Det finns olika verktyg för omvärldsbevakning; i den ovan nämnda 
artikeln menar Hamrefors att ett bra bevakningsverktyg måste uppfylla två 
krav. För det första ska det söka av sådant som användaren är intresserad av i 
realtid, därutöver måste verktyget kunna ge överraskande information. Ett 
problem som anges när det gäller sådana digitala bevakningstjänster som kallas 
sökagenter, som ”skannar” nätet på nyheter, är att de bara hittar den typ av 
material användaren angett att han eller hon vill läsa. Vad agenterna missar att 
fånga in är sådan information användare inte på förhand vet att de vill läsa.110 
Sätts bloggar som omvärldsbevakningsredskap i relation till dessa sökagenter 
verkar de, till skillnad från dessa, ha denna potential att kunna förse 
användaren även med den mer överraskande informationen. Elisabet Fornell på 
Stockholms stadsbibliotek säger: ”ofta är det så att man hittar något i någon 
blogg som länkar till någon annan som länkar till något annat och där, yes, 
vilken bra artikel det var i My Library Journal”, som hon menar att hon själv 
aldrig skulle få för sig att gå och läsa.  

Inom den informationsvetenskapliga litteraturen förekommer begrepp som 
browsing (bläddrande, skummande) och serendipity (ren tur, lyckträff), där det 
första betecknar olika typer av mer informella och icke planlagda 
sökbeteenden. Serendipity kan ses som ett specialfall av browsing där 
användbar information upptäcks mer av en slump än genom målmedvetet 
sökande: ”The very act of browsing allows a user to recognize information of 
value in other contexts than that in mind when the search was started.”111 En 
uppfattning som görs gällande är också att denna typ av mindre målorienterade 
strategier kan komma att spela en allt viktigare roll.112 I den mån bloggar kan 
fungera på det sätt som Elisabet Fornell skildrade borde de med detta 
perspektiv alltså utgöra högst intressanta källor för omvärldsbevakning, en bild 
som enligt Anne Clyde, som skrivit om bloggar och bibliotek, också bekräftas i 
litteraturen rörande biblioteks-professionens användande av bloggar. Där 
framgår att bloggar generellt sett upplevs som användbara verktyg i 

                                                 
109 Cohen, Steven, M., 2003, Keeping Current – Advanced Internet Strategies to Meet Librarian and 
Patron Needs, s. xi. Cohen har även biblioteksbloggen Library Stuff, http://www.librarystuff.net.  
110 Lindstedt, “Digital koll på omvärlden” Internetworld nr 4 2005, s. 48. 
111 Case, Donald, O., 2002, Looking for Information – A Survey of Research on Information Seeking, 
Needs and Behavior, s. 84ff.  
112 Case, 2002, s. 4. 
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bibliotekssammanhang.113 Själv menar hon också att bloggar har blivit viktiga 
källor för professionsinriktad information i biblioteks- och 
informationsvetarsammanhang. Bloggar med den typ av fokus för ofta fram 
och uppmärksammar aktuella trender och frågor, och kan därför fungera som 
medel för professionsutveckling.114

Ett nyckelbegrepp i sammanhanget omvärldsbevakning via bloggar är RSS, 
ofta utläst really simple syndication eller rich site summary. Det är en teknik 
som möjliggör spridande av innehåll mellan webbplatser; syndikering av 
innehåll.115 Tanken med tekniken är att användaren ska kunna gå till ett enda 
ställe för att få senaste nytt från en mängd webbplatser; att det ska fungera som 
ett slags levande bokmärken, vilka verkar dynamiskt och förnyas varje gång en 
resurs ändras.116 För detta behöver användaren en form av verktyg som kan 
fungera som en sådan samlande plats för information från olika ställen, en 
aggregator även kallad RSS-läsare. RSS-läsaren gör det möjligt att 
”prenumerera” på löpsedelsliknande information av vad som är nytt på en 
webb-plats; det vill säga den hämtar med jämna mellanrum rubriker och 
samman-fattningar (det kan också vara hela texter) från de webbplatser som 
valts ut. Förutsättningen för att kunna prenumerera på en webbplats innehåll på 
det här sättet, är att webbplatsen tillhandahålls i ett sådant format, som ett så 
kallat RSS-flöde, vilket nästan alla bloggar exempelvis gör. Även andra 
informations-källor såsom nyhetswebbplatser och tidskrifter har i allt större 
utsträckning börjat använda RSS för att sprida sina rubriker över nätet.117

 
113 Clyde, Laurel, A., 2004, Weblogs and Libraries, s. 86. Clyde är verksam professor vid the Faculty of 
Social Science vid the University of Iceland. Hon har även en webbsida, THE INTERNET COURSES: 
Weblogs or Blogs, http://www.hi.is/~anne/weblogs.html (2005-05-12), med länkar till information och 
artiklar om bloggar, samt olika bloggrelaterade resurser. 
114 Clyde, 2004, s. 67. Mer information om hur bloggar använder bibliotek finns enligt inlägget ”Vad 
gör egentligen bibliotek med bloggar?” Biblioteksrelaterat, 2005-04-10,  
http://malin.typepad.com/biblioteksrelaterat/2005/04/vad_gr_egentlig.html (2005-05-12), att få via 
bloggen blogwithoutalibrary.net, http://www.blogwithoutalibrary.net, med fokus på vad bibliotek gör 
med bloggar och RSS. Dessutom finns där en regelbundet uppdaterad lista (se under rubriken ”blogging 
libraries”) över bibliotek som driver bloggar. Listan innehåller engelskspråkiga folk-, universitets- och 
specialbiblioteksbloggar. Skandinaviska biblioteksbloggar listas på Bibfeeds http://www.esbenfjord.dk/bi
bfeed, där även de senaste inläggen från dessa bloggar kontinuerligt dyker upp. 
115 Våge, “Bloggen – en informationsväg i tiden”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/jsp/search/show_section.jsp?i_art_id=RP8651. 
116 Jonsson, Alex, ”RSS kan ändra våra läsarvanor” Svenska Dagbladet, 2004-12-21,  
http://www.svd.se/dynamiskt/omsvdse/did_8757026.asp (2005-01-18). 
117 Se Clyde, Laurel, A., 2004, Weblogs and Libraries, s. 16ff.; Rittsel, Pär, ”Surfa bekvämare med RSS” 
Computer Sweden, 2005-01-14, tillgänglig via www.mediearkivet.se (2005-01-20); Olsson, Olle, 
”Informera mera – nyhetskanaler och RSS”, 2004-06-01, 
http://www.w3c.se/resources/office/papers/memo4 (2005-05-11); Kittel, Christoffer, ”RSS Tekniken som 
får dig att synas i nyhetsflödet” Internetworld nr 3 2005, s. 34-41. 
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Att prenumerera på flöden gör det även möjligt att strukturera sin informations-
sökning; bland annat genom att det i RSS-läsarna i regel går att sortera flödena 
i ämneskategorier. Att informationen till stor del är i sammanfattad rubrikform 
gör att det också går relativt snabbt att gå igenom den nyinkomna 
informationen från olika platser, åtminstone i jämförelse med att besöka de 
olika webbsidorna och mötas av texterna i sin helhet. Dessutom blir kontakten 
med de olika webb-platserna regelbunden på ett annat sätt än om användaren 
själv ska hålla reda på och komma ihåg att besöka samma antal platser 
manuellt. Att RSS är en användbar teknik vittnar också intervjuutsagorna om. 
Åsa Larsson på Biologi och Geobiblioteken vid Uppsala universitet betonar 
exempelvis att RSS-flöden och redskapen för att läsa dessa är ”fantastiska 
verktyg när det gäller omvärlds-bevakning”. Det gör även Åsa Jenslin och 
menar att det gör det enkelt att hitta information när man bara behöver gå in på 
ett ställe där den samlas och kontinuerligt fylls på; ”it comes to you” är ett 
uttryck hon använder för att beskriva funktionen. Hon menar också att RSS-
flöden från bloggar ger ett ”enkelt sätt att hålla sig uppdaterad” inom sitt 
yrkesområde. Bloggarnas karaktär som informationskälla är också något som 
diskuteras i sammanhanget. Åsa Jenslin säger här att omvärldsbevakning via 
bloggar går betydligt snabbare än att som hon säger ”sitta och vänta på någon 
artikel i någon biblioteks- eller informationsvetenskaplig tidskrift”. Att bloggar 
är en snabb kanal för nyhets-spridning berördes redan i uppsatsens föregående 
avsnitt då bloggen ställdes i kontrast till de traditionella massmedierna. 
Bloggarna har i detta sammanhang liknats vid ”en trendkänslig seismograf”; en 
enskild blogg kan dock inte konkurrera med en tidning som nyhetskälla, men 
många bloggar sammantaget anges ha den potentialen.118 Malin Cantwell 
betonar att en av bloggarnas styrkor när det gäller omvärldsbevakning är att det 
finns många ämnesspecialister som har bloggar, och formulerar det som att det 
är ”lätt att hitta ämneskompetens” via bloggar.119 I bloggvärlden går spridandet 

                                                 

 

118 Lotsson, ”Bloggar – webbens bästa nyheter” Computer Sweden, 2003-03-05. På följande sätt 
motiveras denna uppfattning i artikeln: ”Tjugofyra timmar om dygnet, 365 dagar om året kommenterar 
bloggare av alla politiska inriktningar, alla sexuella läggningar, i alla möjliga länder och i alla åldrar de 
senaste nyheterna. De kommenterar lokala nyheter, världsnyheter, politiska nyheter, ekonomiska nyheter, 
tekniska nyheter […]. De gör det på eget ansvar. De behöver inte be någon om lov, ingen nyhetschef eller 
sändningsansvarig, utan de lägger ut vad de vill på nätet precis när de vill. De behöver inte vänta på 
pressläggning eller rätta sig efter sändningsscheman och de behöver inte finna sig i att deras senaste 
nyhet stryks för att någon annan anser att något annat är viktigare.” Denna skildring sätter fokus på 
oberoende, men saknar enligt min mening vissa dimensioner av styrande kontexter som kan påverka 
bloggandet. Längre fram i uppsatsen kommer kontexter att diskuteras vidare. 
119 Till detta kan ett svar från en annan intervju med Malin Cantwell och Åsa Jenslin läggas, där de menar 
att man ofta hittar ”bra och ny information” i bloggar om sådant som sökmotorer och databaser, men 
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av nyheter som sagt fort och det gör att det via bevakning av bloggar också går 
att få en tidig inblick i utvecklingen på skilda områden. Elisabet Fornell vid 
Stockholms stadsbibliotek menar att bloggläsandet ger en typ av 
omvärldsbevakning som är ”jättebra om man vill driva utveckling över lag”, 
vilket hon menar kräver att ”man har någonting på fötterna och bevakar vad det 
är som är på gång, och vilka möjligheter det är som finns”. 

Utöver dessa synpunkter placeras den egna bloggproduktionen in som en 
faktor med betydelse för omvärldsbevakningen. Det fungerar både som en 
driv-kraft, och som en plats för reflektion och vidareutvecklande av tankar. Åsa 
Larsson beskriver hur det gäller att ständigt uppdatera sig för att kunna hålla 
sin egen blogg igång, man tvingas som hon säger ”hålla utkik efter saker”. Åsa 
Jenslin anser att skrivandet på bloggen oftast tvingar en att ”tänka till lite” 
kring den information som påträffas. Dessutom är bloggen ett sätt att samla sin 
omvärldsbevakning på ett sätt som också gör den tillgänglig för andra att ta del 
av. 

3.2.3 Blogganvändning i förhållande till internetanvändning 
Bloggen och bloggandet måste enligt Elisabet Fornell ses ”i relation till 
webben, eftersom det är ett webbmedium”. De flesta har angivit att de 
använder internet i hög utsträckning. Många har dessutom ansett att deras tid 
framför datorn och vid internet har ökat sedan de skaffat blogg. En vanlig 
reflektion är att det är speciellt läsningen av andras bloggar som har utökat 
användandet av internet, åtminstone är det intresset för andras bloggar som 
anges som den största skillnaden i internetanvändningen gentemot innan man 
började blogga. Elisabet Fornell ser sin internetanvändning som mycket hög. 
Sedan hon började använda bloggar menar hon att hennes beteende förändrats 
på det sättet att hon blivit mer ”konsekvent i att bevaka”. Tidigare handlade det 
om en något mer som hon säger ”slumpmässig” bevakning av internetresurser. 

Erik menar att den förändring i hans internetanvändning som skett sedan 
han skaffade sin blogg är att den ökat, men även blivit ”bredare”. Han förklarar 
det med att: ”Hela den världen på något vis gör att man måste använda 
internet.” Maria Telenius säger att hon nog skulle placera internet som sin 
främsta informationskälla. Hon tycker att hon får nyheterna snabbare på 
internet än via traditionella kanaler som radio, TV och tidningar. Sedan hon 
påbörjat sitt bloggprojekt anser hon dessutom att hennes internetanvänding har 

 
även ”det senaste inom olika typer av webbapplikationer” och ”tips om ny forskning och artiklar”. Se 
Aagård, Martin, ”Bloggande bibliotekarier” Biblioteksbladet, 2004:09, s.16. 
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ökat väsentligt, och hon menar att hon ännu mer har insett vilken nytta man 
kan ha av internet som informationskälla, till exempel att man kan välja när 
man vill ta emot en nyhet och att man på det sättet inte behöver anpassa sig 
efter sändningar etc. Internet är således en ofta omnämnd och viktig 
informations-källa för många, men även bloggarna specifikt nämns vid ett antal 
tillfällen i detta sammanhang. Elin skriver exempelvis att ett snabbt sätt att få 
svar kan vara att ”efterlysa” något på sin blogg, och Erik talar om bloggar som 
”en guldgruva om man vill hitta saker”. 

En annan aspekt som framkommit i intervjuerna när det gäller internet- och 
blogganvändning är att det är flera som upplever något som kan liknas vid en 
slags beroende eller stress. Pär med bloggen eskapism.se beskriver det som att: 
”Datorn står på hela tiden och man ’bara måste’ kolla mejlen och om någon 
blogg är uppdaterad. Tänk om man missar något!” Malin Cantwell säger att 
hon kan uppleva något som hon uttrycker som ”abstinensbesvär” när hon inte 
läser eller postar till bloggen. Dessutom känner hon ständigt ett behov av att 
”styra upp all den här informationen på något vis”. Alexander med bloggen 
iskall talar om bloggar som ”det perfekta mediet att följa”, men att det kan bli 
tids-krävande, och beskriver en känsla av att inte vilja ”missa något intressant”. 
Även Erik talar om att bloggandet tar mycket tid, att man ”fastnar i det”. Erik 
som bevakar ett mycket stort antal bloggar säger också att han kan bli ”stressad 
av att läsa alla de här bloggarna och liksom hänga med i tempot”. Hans strategi 
för att hantera detta beskriver han som att ”det bekämpar man genom att skriva 
några inlägg till”.120

I informationsvetenskapens litteratur kring det tidigare nämnda begreppet 
browsing nämns att denna metod att skumma igenom större informations-
mängder och välja ut sådant som upplevs relevant kan vara mycket effektiv när 
det gäller att skapa sig en överblick över ett ämne. Samtidigt kan det i vissa 
fall, särskilt då det rör sig om riktigt stora mängder information, vara 
tidskrävande och det kan resultera i ”information overload”.121

                                                 
120 Till dessa exempel kan inlägget ”Informationsstress – Internet Anxiety Disorder” på Lars Olofssons 
teknikblogg, 2005-04-10, http://www.larsolofsson.se/index.php?title=20050410_iad (2005-05-11), 
läggas. Bloggskribenten skriver att han läst en bloggpost om informationsstress (”Internet Anxiety 
Disorder Anyone?” Om Malik’s Broadband Blog, 2005-04-08,  
http://www.gigaom.com/2005/04/08/internet-anxiety-disorder-anyone (2005-05-11)), och känner igen sig 
i den problematik som detta presenterar: ”Så mycket kul att lära sig, så många områden jag vill hänga 
med i, och så finns det bara 24 timmar per dygn. Halvlästa böcker travade ovanpå varandra på 
skrivbordet […]. Alla viktiga RSS-feeds. Senaste numret av MSDN Magazine som nästan stirrar på mig 
och ber om att bli färdigläst. Och så ska man få något produktivt gjort också.” 
121 Large, Andrew, Tedd, Lucy A. & Hartley, R. J, 1999, Information Seeking in the Online Age – 
Principles and Practice, s. 179ff. 
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De flesta har svårt att bedöma hur mycket tid de egentligen lägger ned på att 
blogga. Vad som framkommer tydligt är att en stor del av arbetet inte ägnas åt 
att just posta inlägg och arbeta med bloggen på det sättet, utan att den största 
tiden läggs ned i arbetet med att söka efter intressant material till bloggen. 
Malte som har bloggen Errata är en av dem som menar att det är svårt att mäta 
hur mycket tid bloggandet tar i anspråk. Svårigheten att uppskatta tiden menar 
han ligger i att han ”ofta sitter framför datorn och gör flera saker samtidigt”. 
Bloggandet framstår som en aktivitet med relativt flytande gränser gentemot 
andra sysselsättningar. Det som framgår i flera av svaren från personerna med 
ansvar för biblioteksbloggar är att de egentligen väldigt sällan sätter sig 
specifikt för att blogga. Istället är det något som sker parallellt med övrigt 
arbete. Lisbeth Schoultz Káplár beskriver det som att ”man kan sitta och läsa 
och så kan det tänkas att det skulle passa in i bloggen”. Hon liknar det lite vid 
”en slags detektivgöra”, och både hon och Krister Hansson som intervjuats om 
Biblioteksbloggen är överens om att de oftast inte sätter sig att läsa, som de 
säger, ”för att göra en blogg”. Elisabet Fornell menar också att blogg-
användandet och den omvärldsbevakning som kan knytas till den vävs in i 
andra arbetsuppgifter. I det uppdrag som bibliotekarier har med ansvar för 
olika ämnesområden och inköp av litteratur och bevakning av databaser bland 
annat blir det som hon säger ”som en naturlig del av jobbet”. 

3.2.4 Namnvalet – en koncentrerad beskrivning av användningen 
Frågan om hur namnet till bloggen valts har i ett flertal intervjuer visat sig vara 
en nyckelfråga som givit mycket information om blogginnehavarens tankar 
kring sin användning av bloggen och bloggandet. Viktigt att minnas är att 
namnet fästs vid bloggen i en bestämd situation, nämligen då man startar sin 
blogg, därefter får det ”hänga med” genom de förändringsprocesser som blogg-
innehavarens levnadssituation och föreställningsvärld genomgår. 

Pärs val av namnet ”eskapism” till bloggen speglar enligt honom själv inte 
bara hans förhållande till bloggandet. Det säger något om hans användning av 
internet och datorer i stort, vilken han betecknar som lite av en flykt från 
verkligheten: ”Med min dator har jag tillgång till hela världen, så varför lämna 
mitt rum?” Han menar att vid datorn ”kan man alltid hitta på något”. Vad som 
här ges uttryck för är en oändlig tillgång till världen fast genom ett slags 
skyddande eller förenklande filter; datorn och internet gör det möjligt att 
genomföra en mängd saker utan att behöva åka någonstans. Samtidigt menar 
Pär att det också kan innebära att andra saker tillfälligt kan skjutas åt sidan 
såsom pluggande, jobbsökande eller dammsugning. 
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Sanna har valt att uppkalla sin blogg efter en japansk poet och författare vid 
namn Yukio Mishima. Hon beskriver namnvalet som en hyllning till denne 
författare, men också som lite av en ”slump”. Emellertid nämner hon att 
namnet Yukio betyder ”han som får som han vill”, vilket enligt min mening 
passar väl in med de uttalanden kring vikten av självbestämmande som Sanna 
ger uttryck för i svaren på flera andra frågor. Ett exempel på detta är hennes 
svar på varför hon tycker att bloggformen fungerar så väl för henne: ”jag får 
både bestämma vad texterna ska handla om och skriva dem själv”. Elin har 
också ett namn på sin blogg som speglar hennes förhållningssätt till 
bloggandet. Coz som hennes blogg heter står för ”Chill Out Zone” och är 
hämtat från titeln till ett inrednings-reportage som hon säger handlade om ”att 
skapa en vrå”. Hon tycker att en blogg är ”litet av ett tillhåll på nätet” och att 
namnet därför var passande. Malte har valt att kalla sin blogg Errata. Han 
säger att precis som att en errata-förteckning är något man tillfogar i efterhand, 
ville han på samma sätt kunna använda bloggen som ”en plattform för 
förtydliganden” till sådant han skrivit på andra håll. Han tillägger också att 
eftersom ”errata” betyder ”fel” på latin, så menar han att det också ”sänker 
anspråken något”. När det gäller valet av namnet ”mymarkup” säger Erik att 
tanken inte var att det skulle syfta på någon mer teknisk HTML-uppmärkning, 
utan snarare ”randanteckningar i en bok”. Det är så han säger att han ser på det 
”det är mina uppmärkningar”, och förtydligar ytterligare vad han menar att det 
rör sig om: ”kommentarer, under-strykningar, att de är mina (notera 
kursiveringen av ”my” i bloggnamnet) – mina understrykningar i en bok 
liksom”. Han säger att det var hans ”metafor” för vad han ville göra, och 
tillägger ”det är så jag vill använda bloggformen”. 

Att namnet ska spegla blogginnehavarens identitet på något sätt är också 
en tanke som återfinns i vissa av svaren. Maria Telenius arbetade i sitt namnval 
för att finna ett namn som kunde spegla Sollentuna biblioteks identitet. Hon 
ville varken använda ordet bibliotek eller sätta in Sollentuna rakt av i namnet, 
däremot undersökte hon vad Sollentuna betydde. Hon berättar att hon fick fram 
att det hade en koppling till ordet ”sumpträsk”, vilket inte motsvarade den 
koppling hon ville göra till bibliotek, kultur och Sollentuna. Till slut kom hon 
att tänka på Harry Martinssons rymdepos Aniara eftersom biblioteket ligger på 
Aniaraplatsen och Harry Martinsson bott i Sollentuna. Namnvalet föll på en av 
karaktärerna i detta verk; Mimaroben som sköter Mima, vilken är ett slags 
maskin som står för och förmedlar konsten och kulturen. Maria Telenius 
berättar också att Harry Martinsson i ett förord förklarat att en mimarob är ett 
”medium” och en ”rapportör” ur sin egen tid. 
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I dessa resonemang framgår det tydligt hur såväl användningsaspekter kring 
bloggandet, som identitetskopplingar har spelat in för namnvalet. Bloggens 
namn kan således utgöra en betydelsemättad beskrivning av såväl tanken med 
bloggens användning, som någon aspekt av blogginnehavarens identitet. 

3.3 Interaktion 
Denna dimension för resonemangen in mot aspekter av interaktion kopplade 
till de aktiviteter som behandlats i dimensionen ovan. Skillnaden mellan 
interaktion och kommunikation ligger enligt Trost och Levin i att interaktion 
vid ett givet tillfälle kan förekomma endast hos en människa; man kan med 
andra ord vara ensam och ändå ägna sig åt interaktion, genom att tala med sig 
själv eller genom att tänka. Kommunikation däremot förutsätter enligt dem 
åtminstone två människor, dock behöver dessa inte träffas ansikte mot ansikte. 
Att läsa vad någon har skrivit innebär kommunikation, men i skrivandets stund 
är det istället fråga om interaktion, eventuellt med avsikten att det ska bli till en 
kommunikation. Kommunikation handlar med denna uppdelning om ett senare 
stadium av interaktion. I begreppet kommunikation lägger Trost och Levin inte 
endast in språklig sådan, andra saker, som exempelvis hur man klär sig, kan 
också vara en del i ens kommunikation med omvärlden.122 I linje med tanken 
om att interaktion inte alltid behöver vara riktad utåt går informanten 
Alexanders resonemang om att det på en blogg alltid förs en ”inre dialog”. 

3.3.1 Identitet 
I interaktion är identitet en betydelsefull aspekt. Enligt Trosts och Levins 
symboliska interaktionism har en människa inte bara en identitet, utan var och 
en av oss har en lång lista över identiteter som kopplas till och från utifrån 
vilka sociala relationer vi definierar att vi är inblandade i vid en viss given 
tidpunkt.123

Symboler i symbolisk interaktionistisk mening kan utgöras av företeelser 
som är meningsfulla och signifikanta. Ord är symboler då de används för att 
återge och förmedla fysiska företeelser eller objekt, känslor, idéer, värderingar. 
Meningen är social och avhängig definitionen av situationen. Många av våra 
handlingar eller beteenden är symboler, det vill säga de har betydelse i ett 
socialt sammanhang. Med ord och andra handlingar talar vi om för 

                                                 
122 Trost & Levin, 2004, s. 107f. 
123 Trost & Levin, 2004, s. 162f. 
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människorna i omgivningen vad vi gör, vad vi vill, vad vi kan, vad vi tror, vad 
vi känner, vilka avsikter vi har etc. Även många föremål är symboler eller antar 
en symbolisk karaktär.124

I detta sammanhang kan bloggen placeras in som en yta där uttryck för 
blogginnehavarnas olika identiteter ges yttre form med hjälp av symboler. Det 
sker dels explicit i presentationer, bilder och uttalanden, och dels via en mer 
långsam och implicit väg, genom ett kontinuerligt flöde av bloggposter. 
Bloggen blir på detta sätt ett identitetsverktyg där det är möjligt att såväl 
deklarera, som konstruera bilder av sina identiteter.  

Bloggen skulle också kunna ses i ett perspektiv av Pierre Bourdieus teori 
om habitus, som tidigare nämnts. Tanken blir då bloggen som ett uttryck för en 
persons habitus eller en del av en organisations habitus. Habitusbegreppet 
hänger nära samman med begreppet kapital. Enligt Bourdieu är en av det 
symboliska kapitalets existensformer den förkroppsligade, det vill säga habitus. 
Broady skriver att Bourdieu i och med införandet av begreppet kulturellt 
kapital skaffade sig redskap för att hantera kapitalets objektiverade 
existensformer, exempelvis böcker och konstverk.125 Med denna terminologi 
skulle bloggen alltså kunna hänföras till en av kapitalets objektiverade 
existensformer. Att Bourdieu på senare år dessutom laborerade med ett 
alternativt begrepp till termen kulturellt kapital i form av ”informationskapital” 
gör enligt min mening resonemanget än mer intressant och applicerbart när det 
gäller företeelsen blogg. Broady skriver att besittandet av ett rikt mått av 
kulturellt kapital enligt Bourdieus syn ”inte minst” innebär att vara 
”välinformerad”.126

Maria Telenius beskriver hur hon först bara tyckte att det var kul med 
bloggar och att ”det här är en häftig grej och det måste vi ha”, men sedan kom 
även tankar om att en blogg också kan fungera som ett sätt att visa att 
biblioteket ”hänger med”. Elisabet Fornell har samma inställning kring 
användandet av en blogg på Stockholms stadsbibliotek, och säger ”det är också 
att visa att vi som bibliotek faktiskt hänger på”. Malin Cantwell och Åsa 
Jenslin talar om hur bloggen på ett sätt kan fungera lite som marknadsföring 
för dem och visa att de ”hänger med” i teknikutvecklingen. Detta är exempel 
på uttalanden som passar väl in i ett resonemang där bloggen betraktas som en 
del av informationskapitalet. 

                                                 
124 Trost & Levin, 2004, 147f. 
125 Se Broady, 1991, s. 226 och s. 295. 
126 Broady, 1991, s. 174f. 
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Som synes är exemplen ovan hämtade från företrädarna för biblioteks-

bloggar. Det yrkesrelaterade sammanhanget bidrar antagligen till att konkreta 
praktiskt inriktade syften med bloggen blir mer tydliga och frekvent före-
kommande, men även i bloggar av privatpersonskaraktär diskuteras det ibland i 
denna riktning. I ett inlägg och efterföljande kommentarer på bloggen Klocklös 
i Tiden diskuteras bloggen och bloggandet som ett sätt att bygga upp ett ”eget 
varumärke med hjälp av namnet på bloggen, dess utseende”, men även genom 
val av ämne och hur det uttrycks.127

3.3.2 Uttryckssätt 
Sättet att skriva på en blogg bygger ofta på att skribenten inte behöver ge 
någon vidare bakgrundsinformation. Tanken är att läsaren efter en tids läsning 
av bloggens inlägg arbetar upp en slags förförståelse, och därför 
kontextualiserar inte bloggmakarna sina poster i någon större utsträckning. 
Muneo skriver exempelvis att han inte ”tar upp uppgifter som behövs flera 
rader för att förklara sammanhanget”. Erik säger att det inte är meningen, ”man 
ska inte behöva förklara i varje inlägg vem man är och varför man säger det 
här”. Bloggandet är ett flöde menar han och säger: ”Man behöver läsa en blogg 
över tid för att förstå vem det är som ligger bakom den.” 

När det gäller språk och stil berättar Erik att han medvetet använder en lite 
”tuffare” stil på bloggen, en attityd som man inte riktigt har i verkligheten. Han 
tycker också att det i viss mån tillhör genren. Sara menar att hennes sätt att 
uttrycka sig på bloggen inte skiljer sig så mycket från hur hon behandlar 
språket i andra sammanhang, men tillägger att hon möjligen i bloggen kan 
använda ett språkbruk som innefattar exempelvis ord som ”skit och liknande”, 
vilket hon annars inte använder. Sanna skriver att hon gärna använder ord som 
är ”vedertagen slang” eller som hon själv tycker passar in, men betonar också 
att det är viktigt att språket är bra. Hon menar att hon tar tid på sig när hon 
formulerar sina inlägg och säger att ”så noggrann är jag inte när jag pratar”. 
Språkbruket är alltså noga övervägt och det blir enligt min mening särskilt 
intressant att konstatera att exempelvis den slang som hon nämner inte i hennes 
fall är ett uttryck för spontanitet eller vardagsslarv, utan används med stor 
medvetenhet. Det tyder på en vilja att precis som Erik lägga sig vinn om en 
speciell stil i uttrycket. Det är i dessa fall således fråga om användande av 
medvetna strategier i syfte att skapa en viss attityd eller ton i bloggen, genom 
                                                 
127 Klocklös i tiden, ”Sluta sabba ditt varumärke!”, publicerad 2005-02-08, http://www.mats-
andersson.se/blogg/show.asp?svarsID=1015  (2005-02-21). 
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att välja en viss typ av språkliga uttryck såsom förstärkningsord och slang. 
Som tidigare nämndes talar Atton om att vardagligt språk är en av de saker 
som kännetecknar alternativa medieformer. Han gör ingen vidare definition av 
vad han avser med vardagligt språk, men användande av slang och 
förstärkningsord är sådana språkliga medel som enligt min mening platsar 
inom begreppet. Elisabet Fornell talar också om en ambition kring språknivån i 
bloggposterna. Hon är ute efter en motpol till ett mer högtravande uttryckssätt, 
vilket kan tolkas som en form av strävan efter vardaglighet. Hon beskriver 
målsättningen med tilltaget som ett ”försök att prata med folk, istället för att 
tala till folk”. 

3.3.3 Målgrupp: tänkta och faktiska läsare 
Att skriva för sin egen skull eller för andra är ett intressant tema när det gäller 
personers val att publicera sig på internet, i det här fallet genom att skaffa sig 
en blogg. Det verkar både kunna handla om sådan interaktion med sig själv 
som nämndes ovan, och skiftande grader av vilja till kommunikation. Sanna 
menar att hon skriver sin blogg, lika mycket för en ”tänkt läsare”, som för sig 
själv, och fortsätter: ”Om jag inte ville att någon skulle läsa skulle jag inte lagt 
ut den på webben.” 

Att läsaren spelar roll för bloggandet menar även Elisabet Fornell: ”annars 
kan man ju skriva papper och lägga i lådor”. Detta för tankarna till uttrycket att 
”skriva för byrålådan”. Bloggen skiljer sig från den stängda byrålådan och dess 
sätt att göra texter osynliga för andra. Det är på samma gång en plats som 
många i undersökningen har betonat som ett viktigt rum för eget uttryck, och 
en yta där ens tankar kan möta läsare. Den beskrivning som Atton använder 
angående zine, att de i sin praktik oftast är monologiska men i sitt syfte eller 
avsikt är mer dialogiska, passar väl in här.128

Erik menar att det skiftar vilka han riktar sig till i sitt bloggande. Ibland 
kan han ha en viss person i åtanke, ibland rör det sig om en viss grupp av 
människor. Emellertid menar han att det ändå i de flesta fall är ”rätt så 
anonymt”, och han betonar att han vill ha det så, det vill säga anonymt på det 
sättet att det riktar sig till ”alla och ingen”. Det senare stämmer också överens 
med hur de flesta privat-personsblogginnehavare i undersökningen definierar 
sin målgrupp. Sedan finns det de som har en lite tydligare riktning mot en viss 
målgrupp. Det rör sig alltså om ett slags uppdelning mellan dem som riktar sig 

                                                 
128 Atton, 2002, s. 67. 
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ut mot vem som helst och dem som har en mer specifik målgrupp, ofta 
bestående av vänner eller personer som de känner sedan tidigare. Elin har 
svarat att hon i sitt skrivande bara tänker att de hon känner i ”vanliga fall” 
kommer att läsa. Hon berättar också att en effekt av bloggandet mot denna 
målgrupp har blivit att kommunikationen genom bloggen till viss del har 
kommit att ersätta lite av kontakten med några av vännerna, då vissa inte hör 
av sig lika ofta eftersom de på detta sätt kan ”läsa om vad som har hänt”. Hon 
tror att det är något som många som skriver på nätet har erfarenhet av. Muneo 
skriver att han inte riktar sig till någon specifik målgrupp, men att han tycker 
att hans bloggposter ibland fungerar som ”vykort” då han alltid har några 
vänner som inte bor på samma plats eller i samma land som han, vilka läser 
hans blogg. Han tycker att ”skriva blogg med bilder” är som att ”skicka vykort 
till dem som bor i andra länder i världen.”129 Ett slags socialt 
kontaktunderhållande med andra ord, eller som Muneo säger ”så får de veta 
vad som händer omkring mig”. 

Alexander riktar sig utåt till ”precis alla” samtidigt som han inte har 
berättat om sin blogg för så många i sin närhet. Han förklarar: ”Det jag skriver 
på min blogg är något jag kan berätta för de oberörda, det är på något sätt 
lättare att göra det.” Detta menar han har att göra med att personerna i hans 
närhet alltid kan ha ”synpunkter” på vad han skriver. Agnes däremot har just 
sin familj och personer i sin närhet som främsta målgrupp, vilket också 
påverkar hennes val av ämne: ”En del saker vill man inte att de ska veta.” Och 
även hon skriver om att det på så sätt kan vara lättare att skriva när det är 
”totala främlingar” som läser. 

De olika biblioteksbloggarna har genomgående ett mer tydligt 
förhållnings-sätt till målgruppstänkandet. I princip kan dessa bloggar delas in i 
sådana som riktar sig internt inom branschen, det vill säga till 
biblioteksanställda, och de som riktar sig utåt mot slutanvändarna, det vill säga 
till bibliotekens låntagare och besökare. Lånecentralernas Biblioteksbloggen är 
ett exempel på den först-nämnda kategorin. Krister Hansson säger att de som 
målgrupp har bibliotek. Det handlar om att fungera som en resurs för 
kommunbiblioteken gällande sådant som de kanske har svårt att hinna täcka in. 

                                                 
129 Muneo är inte ensam om att likna bloggskrivandet vid vykortsskrivande; enligt uppgift i artikeln  
”Bloggar – uttryckssätt på nätet” Biblioteksrelaterat, 2003-11-25,  
http://malin.typepad.com/artiklar_om_det_blir_ngra (2005-02-09), menar Betha Gutsche att innehållet i 
såväl bloggar som vykort uttrycks koncentrerat, kärnfullt och lämnar mycket osagt. Både vykort och 
bloggar ger också ett slags avtryck i tid och rum som speglar skribentens intryck vid ett givet tillfälle. 
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Biblioteksbloggens syfte är förknippat med detta uppdrag och Lisbeth Schoultz 
Káplár talar om att bloggen handlar om att ”inspirera och informera”. 

Elisabet Fornell har dels sin egen biblioteksblogg Bibliotekarie som riktar 
sig till vad hon kallar ”branschfolk”, och dels Teknikaliteter som är tänkt till 
Stockholms stadsbiblioteks besökare. I den senare finns utrymme för tips kring 
böcker, länkar och utställningar, Elisabet Fornell karakteriserar: ”Alltså det 
som är någonstans bibliotekets kärna fast lite mer utåtblickande, också att 
försöka få ut det till folk som faktiskt inte är här.” Tanken med bloggen säger 
hon är att ”vi inte ska vara så förbannat bibliotekariska, utan att vi ska vara lite 
mer lättsamma”.130 Istället vill hon att de ska försöka vara lite mer ”personliga” 
och blanda ”högt och lågt och brett och djupt”. Tanken om bloggen som en 
möjlig yta att deklarera identitet i en medveten riktning visas i detta uttalande. 

3.3.4 Smak och länkande 
Bourdieu menar att människors vardagliga val inte är någon slump. Genom att 
undersöka enskilda individers smak eller avsmak för ett visst mode, konst eller 
uteliv kan en social position fixeras. Smak är enligt detta synsätt en mätare på 
social tillhörighet och avgränsning, snarare än ett uttryck.131 Bourdieu menar att 
smak klassificerar, och dessutom klassificerar smaken även den som 
klassificerar. Subjekten skiljer sig från varandra genom sitt sätt att skilja 
mellan exempelvis vackert och vulgärt, och genom dessa åtskillnader uttrycks 
vilken position subjekten själva innehar.132

Ett vanligt sätt som används på många bloggar för att uttrycka identitet är 
att deklarera sin smak. Det kanske viktigaste medlet för att presentera smak 
och preferenser, förutom direkta uttalanden, är att förse bloggen med länkar. 
Sanna har skrivit ett inlägg på sin blogg YUKIO.SE där hon funderar över detta: 
”Det brukar ju sägas att om man tittar i någons kylskåp (eller bokhylla?) så 
säger det något om vem personen är – innerst inne. Jag har en fundering om 

                                                 
130 Länsbiblioteket i Uppsala verkar ha en liknande ambition i den biblioteksblogg de startat under våren 
2005. Den har hittills visat ett flertal prov på att vilja förmedla en mer informell sida av 
biblioteket. Se exempelvis inlägget ”Rock’n Roll Library!!!”  Länsbibliotek Uppsala Blogg, 2005-04-
27, http://www.bloggi.se/index.php?op=ViewArticle&articleId=10549&blogId=814 (2005-05-12), i 
vilket såväl språkbruk som innehåll är långt ifrån formellt: ”Att biblioteket är ett trist, tyst ställe som 
aldrig uppmärksammas av de häftiga, coola typerna är en myt! Det finns massor av exempel på rocklåtar 
där biblioteket (vårt kära) spelar en central roll. Vad sägs om Green Day och kanonlåten ”At the 
Library”? Punk och bibliotek; kan det bli tuffare? Eller Frank Zappas sjuminuters ”Library Card”. En låt 
om lånekort!!! […] Den gamla singer/songwritern Jimmy Buffett smäller på med ”Love in the Library” 
och man börjar genast dagdrömma om hångel bland hyllorna…”. 
131 Moderna samhällsteorier, 2003, red. Månsson, Pär, s. 397.  
132 Bourdieu, 1995, s. 52. 
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inte samma sak gäller en bloggares så kallade blogglista?”133 Den typ av 
blogglista som nämns kallas ibland även ”blogroll”, och avser en lista med 
länkar till andra bloggar, vanligen innehållande blogginnehavarens egna 
favoritbloggar. Det blir ett sätt att indirekt presentera sig själv genom att 
manifestera sina sociala relationer för en tredje part.134 För att återkoppla till 
Bourdieu kan det uttryckas som att blogglistorna blir ett sätt att befästa social 
position. 

Länkande är således en ofta förekommande strategi för att uttrycka smak 
och relationer i bloggar. I Att fånga nätet skriver författarna att länkar kan fylla 
olika funktioner. Som beståndsdel i en webbplats är de ofta till för att ge 
struktur, orientering eller tillgång till mer information. Men länkar kan även ha 
andra funktioner och det finns olika kategorier av länkar. Vissa länkar skulle 
kunna kallas välvilliga eller diplomatiska. Det är sådana som leder till dem en 
webbplats upphovsman vill stödja, eller vars budskap denna person delar. 
Sedan finns det länkar som kan betraktas som aspirerande, då dessa går till 
sidor som skapats av någon som webbplatsens upphovsman vill bli accepterad 
av eller få erkännande ifrån. Ett annat exempel är kritiska länkar, vilka 
hänvisar till sidor vars budskap eller inriktning webbplatsens upphovsman är 
negativ till, kanske i syfte att väcka opinion. Länkar kan enligt författarna till 
Att fånga nätet betyda mycket för hur en webbplats och dess upphovsman 
uppfattas, och det är vanligt att individer och organisationer medvetet länkar 
till vissa webbplatser för att skapa sig en viss image. I Att fånga nätet uttrycks 
det på ett sätt som påminner om Bourdieus retorik, när författarna skriver att 
man genom sina länkar till andra webbsidor kan ”positionera sig själv” i ett 
visst sammanhang. Länkarna erbjuder sätt att visa vem man är eller vill framstå 
som, och vad man tycker om och är intresserad av.135

3.3.5 Kommentarer och strävan efter kommunikation 
Som framgår i resonemangen kring smak och länkande handlar uttryck på 
bloggar ofta om att demonstrera identitet, men detta kan också rymma inslag 
av sådana kommunikativa aspekter som syftar till att få kontakt och skapa 
relationer med andra. Malte skriver att anledningen till att han startade sin 
blogg Errata var att han ville pröva en ny form, som ”möjliggjorde mer 

                                                 
133 ”Din blogglista säger vem du är” YUKIO.SE, 2004-11-25, http://www.yukio.se/blog/2004/11/din-
blogglista-sger-vem-du-r.html (2005-05-07). 
134 Karlsson, 2002, s. 80. 
135 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 162f. 
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dialog”, eftersom han menar att man sällan får läsarrespons vare sig på böcker 
eller tidningsartiklar. Malte startade även en engelsk version av sin blogg; 
Errata 2, tanken med denna var att försöka ”kommunicera” med en publik som 
han inte ”kunde skriva för i vanliga fall”.  

Vissa informanter verkar göra en viss skillnad mellan diskussion och 
kommunikation. Muneo skriver exempelvis att han helst inte vill ha diskussion 
på sin blogg Pytt i Panna. Däremot påpekar han att han blir mycket glad om 
”någon okänd person som har samma intresse” kommenterar. Inte heller Erik 
verkar sträva efter att hans blogg ska bli underlag för någon längre diskussion 
även om han uppskattar kommentarer mycket. Han talar om att det kan vara en 
strategi som han använder, att han försöker undvika sådana ämnen där det går 
att ana sig till att ”det kommer att bli tusen kommentarer”. Samtidigt berättar 
han att hans tankar kring utveckling av bloggen bland annat innefattar att utöka 
funktionaliteten, och som han säger, ”göra det lättare för folk att konversera”. 
Han fortsätter med att säga att han trots allt vill att det ska ske: ”Inte med mig 
nödvändigtvis, men med varandra, i relation till det jag skrivit”. 

Något som relativt många vittnar om är att det är betydligt fler som läser 
än som kommenterar det man skriver på sin blogg. Sanna beskriver de 
besökare som inte lämnar något spår i bloggen via kommentarer som ett 
”mörkertal”. Via besöksräknare kan hon dock se att dessa utgör ett större antal 
än de besökare som kommenterar det hon skrivit. Elisabet Fornell berättar dock 
att kommentarer även kan ta sig en annan väg än via utrymmet för detta på 
bloggen. Hon säger att hon vet att många av hennes kollegor läser det som 
skrivs på hennes bloggar, och ”även om de inte kommenterar på sajten, så 
kommenterar de till mig”. Kommunikation kan således uppstå ändå kring 
bloggen. Samtliga företrädare för biblioteksbloggar uttrycker det emellertid 
som önskvärt att kommentarsfunktionen användes i högre i utsträckning och att 
det blev lite mer diskussion. Maria Telenius för även in ett 
konsumentperspektiv i samband med kommentarer då hon säger att ”om ett 
inlägg har många kommentarer, så blir jag intresserad”. 

Kommenterandet är till stor del en social aktivitet som sker lika mycket för 
att skapa kontakter och underhålla relationer som för att uttrycka en specifik 
åsikt. Många bloggar har också några återkommande besökare som lämnar 
kommentarer. Johnny menar att kommenterandet enkelt sett kan sägas fungera 
på det sättet att ”de som du kommenterar hos, de kommenterar hos dig”. 
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3.3.6 Interaktivitet 
Kopplat till kommentarsfunktionen kan ett begrepp som interaktivitet föras in. 
Det är ett polysemiskt begrepp, som kan betona den sociala interaktionen 
mellan medieanvändare, den tekniska interaktionen mellan användare och 
maskiner, eller den kulturella interaktionen mellan användare och texter. Inter-
aktivitet har kommit att bli lite av ett positivt laddat modeord som kopplas till 
möjligheter för användaren att på olika sätt påverka, och det nämns ofta som en 
av bloggens styrkor i jämförelse med många hemsidor. I detta ska dock inte en 
annan sida av saken falla bort; att interaktivitet ofta fungerar inregistrerande 
och involverar någon form av kontroll av beteenden. I Digital Borderlands 
skriver författarna att en stor del av de interaktiva elementen när det gäller 
digital media finns där för att registrera användarnas aktiviteter för 
kommersiella eller andra syften.136 Ett exempel på en sådan mer inregistrerande 
interaktivitet när det gäller bloggar är den övervakning via besöksstatistik som 
blogginnehavaren oftast har tillgång till. Muneo skriver att det ”visserligen är 
bra att man kan analysera vem som har besökt och varifrån”, men menar att när 
han besöker någon annans blogg så känner han också att någon ”checkar” vilka 
artiklar han tittar på och i vilken ordning, vilket han tycker är ”lite trist”. 
Besöksstatistik är dock något som under kursen ”Börja blogga – att blogga är 
att bygga nätverk” togs upp som ett medel att använda sig av i 
nätverksbyggande. Genom att det i viss mån går att ta reda på om någon från 
en annan blogg har besökt och läst något på ens egen blogg, finns möjlighet att 
komma i kontakt med besökarna, vilket öppnar upp för eventuellt 
kontaktknytande. 

3.3.7 Nätverk 
Bloggandet sätts inte sällan in i ett sammanhang av nätverksbyggande. Ett 
exempel på detta är den kurs om bloggande som nyss nämnts, ledd av tre av 
studiens informanter: Erik, Malin Cantwell och Åsa Jenslin. Kursens undertitel 
”att blogga är att bygga nätverk”, antyder en inställning till företeelsen som 
även kommit fram i intervjusvaren från dessa personer. Erik talar om att 
bloggandet handlar om att ”var och en sköter sitt på små öar och sen så bygger 
man broar emellan dem”. Det är enligt honom en ”decentraliserad” företeelse, 
som i jämförelse med andra nätfenomen eller rörelser där det handlar om ”en 

                                                 
136 Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet, 2002, s. 23ff. 
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klick av människor som kontrollerar”, är en ”inkluderande miljö”, där det är 
meningen att det ska vara öppet och inte exklusivt. Samtidigt som han tycker 
om det menar han också att det kan bli lite splittrat: ”ibland blir vissa öar lite 
väl isolerade”. Erik talar om att man måste ”lära känna reglerna och lite grann 
språket”. När Malin Cantwell och Åsa Jenslin i intervjun om 
Biblioteksrelaterat närmar sig något slags definition av vad en blogg är, blir 
det särskilt nätverks-aspekter som betonas. Liksom Erik talar om att han ibland 
tycker att vissa bloggar blir lite för isolerade, så nämner de att det är viktigt att 
”bloggen finns i ett sammanhang”, så att ”det blir som ett nätverk som man kan 
följa runt lite grann, att den inte är alldeles ensam”. Är en blogg ensam blir det 
viktigare med innehållet: ”Då ska det vara riktigt bra innehåll som gör att man 
kommer tillbaks”, konstaterar Malin Cantwell. På samma sätt tycker hon inte 
att något kan räknas som en blogg om där inte finns ”en enda länk”. Länkande 
står alldeles tydligt i centrum när de talar om nätverksbyggande och 
bloggandets kärna. Åsa Jenslin förklarar att hon tycker att det är viktigt att 
”man länkar mycket till det man skriver om, och även till andra som man läser, 
så att det blir ett nätverk”. 

När Donald Broady definierar nätverk, handlar det om ordet i betydelsen 
sociala nätverk, som uppbyggda på ”personliga relationer mellan människor 
som är nära förbundna med varandra”.137 Broady resonerar kring nätverk i ett 
sammanhang av användandet av Bourdieus begreppsapparat. Han för in frågan 
om fältteorins giltighet och användbarhet i fall där konkurrens och maktkamp 
kanske inte är det ytterst primära. Bourdieus begrepp fält, som tidigare berörts, 
syftar på ett system av relationer mellan positioner, besatta av människor och 
institutioner som strider om något för dem gemensamt. En förutsättning för att 
kunna analysera ett område som ett fält är att det besitter en tillräcklig grad av 
autonomi: ”Det måste vara en värld för sig. De som deltar i spelet är 
specialister. De är mer beroende av varandra, det vill säga av kollegor och 
konkurrenter, än av omvärlden.” Dessutom måste fältet ha sina egna regler för 
inträde, belöningar och straff, men framförallt måste det finnas ett särskilt slag 
av tillgångar (kapital) som är fältets egna.138

 
137 Broady, 2002, se under rubriken ”Sociala nätverk, socialt kapital och kåreffekter”. I en not (8) påpekar 
han att begreppet också förekommer i många andra betydelser och sammanhang, som exempelvis inom 
matematiken och datalogin. Manuel Castells nätverkbegrepp nämns också som något som bara har ordet 
gemensamt med det han avser med socialt nätverk. Han beskriver: ”Castells intresserar sig för system där 
det som händer i en nod, låt säga hos finansanalytiker i New York, får omedelbara effekter för det som 
händer i en annan nod, kanske i Tokyo”. 
138 Broady, 2002, se under rubriken ”fält”. 
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Skillnaden mellan sociala nätverk och fält i de angivna betydelserna är 
enligt Broady att ett nätverk består av sammankopplade personer, medan ett 
fält är ett system av relationer mellan positioner. Han beskriver vidare hur det i 
studier av fält anläggs ett fågelperspektiv där ambitionen är att synliggöra hur 
egenskaper och tillgångar är fördelade och hur striderna om dem går till. I 
studiet av sociala nätverk är syftet istället att belysa de personliga relationernas 
betydelse och samröret mellan medlemmar. Det av Bourdieus begrepp som 
kommer närmast begreppet socialt nätverk är socialt kapital, vilket grovt sett 
avser förbindelser. Mer i detalj är socialt kapital ett särskilt slag av ekonomi 
med egna mekanismer för ”överförande, investering, ackumulering och 
konvertering” av tillgångar. Det handlar om en ekonomi som skiljer sig från 
såväl de kulturella som de i gängse mening ekonomiska tillgångarnas ekonomi, 
men som bidrar till att förklara dessa. Däremot liknar det sociala kapitalet 
andra kapitalarter på det sättet att det liksom dessa ”riktar sökarljuset mot 
relationen mellan tillgångar å ena sidan och föreställningar om samma 
tillgångar å den andra”. Ett socialt kapital är på detta sätt endast existerande 
och verksamt i den mån tillgångarna låter sig omsättas i något som tillerkännes 
värde.139

En skillnad mellan sociala nätverk och socialt kapital är att utbytena i 
nätverk brukar förutsättas bygga på tillit och ömsesidighet, medan termen 
socialt kapital kan avse relationer som är betydligt mer asymmetriska mellan 
människor.140 När det gäller bloggvärlden nämns ofta utbyten och samarbete 
som viktiga element. I sitt tecknande av bloggvärlden skriver exempelvis 
informationsarkitekten och blogginnehavaren Jonas Söderström om 
”generositet och samarbete”, och att ”[t]illsammans är vi smartare”.141 Broady 
menar att tätt tvinnade personliga band mellan individer kan störa kampen om 
det specifika kapitalet inom ett fält. Även uttryckt som att nätverkets logik med 
utbytes-relationer, värnandet av ömsesidig tillit och kravet att bistå vänner och 
bekämpa gemensamma fiender, kan tränga undan fältlogiken. 

En angränsande problematik, där fältlogiken heller inte fungerar helt, 
gäller de områden som inte uppfyller de krav Bourdieu ställer på ett fält 
avseende autonomi. En väg att passa in dessa i modellen är att modifiera 
fältteorin, till exempel genom att identifiera denna typ av områden som ett 

 
139 Broady, 2002, se under rubriken ”Sociala nätverk, socialt kapital och kåreffekter”. 
140 Broady, 2002, se under rubriken ”Sociala nätverk, socialt kapital och kåreffekter”. 
141 Söderström, Jonas, ”Bloggarna är de nya punkarna” Att:ention maj 2005:3, s. 43. Söderströms blogg 
Blind Höna återfinns på följande adress: http://kornet.nu/blindhona. 
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slags ”skuggfält”, det vill säga områden som inte tillhör etablerade fält, men 
som står i förbindelse med dessa. Broady skriver att somliga värden som är lågt 
rankade inom ett etablerat fält kan hyllas inom ett skuggfält. Med tiden kan 
sådana värden eventuellt också importeras till det etablerade fältet.142

Huruvida bloggvärlden är ett fält i Bourdieus mening, har inte denna studie 
som syfte att i detalj utreda. Emellertid finns vissa tecken som tyder på att där 
inte finns riktigt den grad av autonomi som krävs, utan att det istället är en 
riktigare utgångspunkt att se det som ett skuggfält, som står i förbindelse med 
mediefält och internetfält.143 När det gäller skuggfält, där andra värden hyllas 
än i de etablerade fälten, menar Broady att det kan vara fruktbärande att 
kombinera analyser av sociala nätverk, som tar sin utgångspunkt i 
interaktionen mellan personer, med fältanalyser, som tar fasta på system av 
relationer mellan de positioner som personer, grupper eller institutioner kan 
besätta.144

Begreppet nätverk behandlas även i Att förstå vardagen. Författarna 
skriver att nätverk ofta definieras som ett mönster bestående av långvariga, 
informella och självständiga sociala kontakter. Själva tar de upp ett 
nätverksperspektiv där nätverk definieras i två delar; den ena är en uppsättning 
aktörer och den andra utgörs av en uppsättning relationer mellan dem. 
Aktörerna kan vara individer, men även organisationer. Termen nätverk 
används ofta i bestämd form singularis, vilket kritiseras av författarna, 
eftersom det då framstår som att en person endast har ett nätverk, något som 
anses ge ett alltför statiskt intryck. Istället argumenterar författarna för att en 
persons nätverk är situationsbundna, och med symbolisk interaktionistisk teoris 
sätt att koppla situationen till process blir den rimliga slutsatsen därför att 
sammansättningen av en persons nätverk kommer att variera. Det är alltså inte 
fråga om en persons nätverk, utan snarare om en persons uppsättning av 

 
142 Broady, 2002, se under rubrikerna ”Sociala nätverk, socialt kapital och kåreffekter”, samt under 
”Några svårigheter i studiet av kvinnors nätverk”. 
143 Ett sådant tecken kan den omröstning som tidningen Internetworld höll under våren, rörande vilken 
som är Sveriges bästa blogg vara. Att en tidning tillhörande de etablerade massmedierna utgör en arena 
varigenom bloggvärldens värden ställs ut för bedömning tyder enligt min mening på ett beroende av 
utom fältet stående åsikter. Visserligen kan det hända att många av de personer som röstade har egna 
bloggar och på detta sätt ingår i bloggvärlden, men att initiativet togs utifrån kan visa på att graden av 
självständighet ännu inte är tillräcklig för att det ska vara tal om ett bourdieuskt fält. I en reflektion på 
bloggen No illusions i inlägget ”Dödens brunnar viktigare än DN bloggkurs”, 2005-04-17, 
http://chadie.nu/?p=123  (2005-05-11), uttrycks en tanke som går i samma riktning i samband med att 
Dagens Nyheter publicerat en stor artikel om bloggar: ”Just det att vi bloggare så ofta bryr oss så mycket 
om vad andra medier skriver om oss gör att jag ifrågasätter vår betydelse.” 
144 Broady, 2002, se under rubriken ”Att förena studier av fält med studier av nätverk”. 
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nätverk. Att tala om nätverk i singularis är enligt detta synsätt inte 
representativt för den sociala verkligheten.145

3.3.8 Bloggosfär 
Bloggosfären beskrivs ofta som det nätverk som växt upp kring bloggarna.146 I 
linje med resonemanget ovan kanske det dock skulle vara riktigare att tala om 
bloggosfärer. Den av Erik ovan nämnda splittringen är ett skäl för detta. Att 
bloggvärlden inte är en sammansvetsad enhet tyder också intervjusvaren på. 
Öppenhet verkar råda exempelvis avseende regler och normer för bloggandet. 
Få har angivit att de följer några bloggspecifika regler; istället är de ramar som 
bloggandet sägs anpassas till till stor del baserade på sådant som går under 
beteckningen ”sunt förnuft”, och till vad sammanhanget medger. Av Sanna 
nämns personuppgiftslagen, PUL, men i allmänhet verkar det personliga 
omdömet få verka mer fritt i ett slags gränsland mellan relativt otydliga 
regelverk. Bloggarnas sfärer är dessutom öppna i det avseende att de inte har 
den typ av mer aktiva lås som exempelvis medlemskap kan innebära. Det 
betonas också i flera intervjuer som en av de stora fördelarna. Agnes skriver att 
det är positivt att man inte behöver vara medlem någonstans, eller ha ett 
lösenord för att kunna läsa dem: ”De är till för alla, på något sätt.” 

Att det sammantagna antalet bloggar inte fungerar som en sammansvetsad 
rörelse, vilket ordvalet bloggosfären till viss del ger sken av, är enligt min 
mening ganska tydligt. Det gäller en alldeles för stor och spridd skara med 
skilda syften för att denna tanke skulle vara rimlig. Att bloggarna och dess 
innehavare utövar inflytande på varandra ifrågasätts dock inte. Mycket av 
inspirationen hämtas i bloggandet från sådant som blogginnehavaren upptäcker 
via andra bloggar. Det framgår exempelvis i några av denna uppsats noter, där 
vägen för ett visst innehåll mellan olika bloggar har angivits. Bloggar fungerar 
på detta sätt som ett slags informationskedjor. Hänvisas bara till den post som 
ursprungligen tog upp ett ämne går all den ytterligare information i form av 
kommentarer, tankar och kopplingar som adderats på vägen förlorad. 

I svaren kring hur det kommer sig att man startat bloggen, har det 
dessutom visat sig att andra bloggar i stor utsträckning tjänat som 
inspirationskällor med betydelse för det egna bloggandet. Förebilder spelar 
således en betydande roll för många av informanterna. Alexander skriver 
exempelvis att han upptäckte en blogg som han tyckte var ”klockren”, vilken 
                                                 
145 Trost & Levin, 2004, s. 89f. 
146 Isaksson & Müller, 2003, s. 8. 
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han inspirerats mycket av. De flesta har också sagt att de följt andra bloggar en 
tid innan de själva startat sina egna projekt. Duncombe skriver om 
efterliknande med effekten att läsare skiftar över till att bli skribenter 
(”emulation – turning your readers into writers”) som något grundläggande för 
zinevärlden147 Även i bloggvärlden verkar det fungera på detta sätt i hög 
utsträckning. Det är ett slags bloggandets kretslopp där den som läser bloggar 
verkar tendera att efter någon tid starta en egen blogg. I detta ingår ofta även 
ett visst mått av kontaktknytande mellan parterna. Malte skriver i ett inlägg på 
Errata att ”bloggar fungerar socialt lite grann som böcker: det känns som att 
man känner dem som skriver dem, även om man inte känner dem”.148 Ett 
uttryck för något som kanske skulle kunna betecknas virtuell bekantskap. Erik 
framhåller bloggen som ett kontaktskapande medium och talar både om möten 
i den fysiska verkligheten och ”folk som kommenterar saker”. Elin skriver att 
internet är bra på det sättet ”att man kan hitta andra med samma intressen”. 

3.3.9 Bibliosfär 
Sundin skriver om professionella nätverk som ett ”kitt” som håller samman 
yrkesgruppsgemenskapen utanför de enskilda arbetsplatserna. Utöver nätverk 
av mer institutionaliserad natur, exempelvis föreningar, skriver Sundin om 
mindre formella sammanslutningar till exempel bestående av en webbplats och 
en e-postlista. Deltagande i professionella nätverk har enligt Sundin bland 
annat funktionen att det knyter yrkesgruppens medlemmar närmare varandra. 
Nätverken kan också vara en möjlighet att lyfta sig från arbetsplatsens 
vardagliga problem, och erbjuder därigenom med Sundins ord ”en uppmuntran 
och möjlighet till yrkesgruppsinriktad kommunikation”.149

Tanken på nyttan av ett slags biblioteksbaserad bloggosfär, en bibliosfär 
med min beteckning, verkar finnas hos flera av dem som företräder biblioteks-
bloggar i denna undersökning. Att inspirera andra till att också starta 
biblioteks-bloggar är något som såväl företrädarna för lånecentralernas 
Biblioteksbloggen, Biblioteksrelaterat och Elisabet Fornell med Bibliotekarie 
och Teknikaliteter talar om som ingående i syftet med deras bloggar. Elisabet 
Fornell säger att de hoppas att någon, exempelvis företrädare för andra 
ämnesområden inom biblioteket, ska bli inspirerad att starta egna bloggar. Hon 

                                                 
147 Duncombe, 1997, s. 123. 
148 ”Bildning och bloggar” Errata, 2005-04-03,  http://www.apolloprojektet.com/errata/2005/04/bildning-
och-bloggar.html (2005-04-04). 
149 Sundin, 2003, s. 168. 
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menar att arbetet med Teknikaliteter ”handlar lite om att vara förebild också”. 
Dessutom beskriver hon bloggandet som en väldigt ”kul” del av jobbet, som 
också är uppskattad och bidrar till en viss typ av kommunikation kollegor 
emellan. Hon säger: ”Det får en att prata om konkreta saker med andra på ett 
annat sätt” och att det i den bemärkelsen ger en kommunikation även om det 
inte alltid sker via själva bloggen. ”Man har någon sorts förkunskap om 
varandra när man ses ute på en kurs”, säger hon och pekar därigenom på hur 
bloggandet kan fungera nätverks-skapande även utanför det sammanhang som 
bloggvärlden och internet utgör. Malin Cantwell och Åsa Jenslin lyfter fram 
förebilds- och inspirationsaspekten som ett av de mer överordnade syftena med 
sin blogg; att de hoppades att den ska bidra till att inspirera personer att starta 
biblioteksbloggar. Malin Cantwell menar att om bibliotek utnyttjade bloggar 
och exempelvis deras trackbacks-funktion, ”så skulle man kunna knyta ihop 
biblioteken på ett helt annat sätt” och även hänvisa till varandra och på så vis 
få ett som hon säger ”starkare nätverk”.150

3.3.10 Exosfär 
I bloggen Det Progressiva USA föreslås uttrycket ”exosfären” som en 
beteckning för sådana som läser bloggar, men som inte bloggar själva.151 Det 
massmediala intresse som under den senaste tiden riktats mot bloggfenomenet 
har säkert gjort många som inte själva har bloggar uppmärksamma på 
företeelsen. Det hela är dock en utveckling i process, och bloggarnas inflytande 
i samhället i stort talas det ännu mest om i framtidsvisionära termer. 

När det gäller biblioteksbloggar efterlyser Malin Cantwell och Åsa Jenslin 
att bibliotek som skaffar bloggar ska börja rikta sig lite mer utåt, ”alltså inte 
fullt lika introvert, utan mer publikt, att man använder bloggen för att få 
kontakt med sina användare mer”. De talar om hur de sett den utvecklingen 
utomlands, exempelvis i England och USA. I Sverige menar de att 

                                                 
150 Med den terminologi Anna Gunder tillhandahåller för beskrivning och analys av länkar i sin 
avhandling Hyperworks – On Digital Literature and Computer Games (2004), handlar trackback om ett 
slags länkande som hon kallar ”bidirectional”, alltså dubbelriktat. Det rör sig om fall då ”an explicit back 
link leads from the destination of a link back to its source”, det vill säga när det finns en koppling åt båda 
hållen mellan två länkade texter (s. 142). Detta gör att det blir möjligt för läsare och skribenter av en viss 
text att upptäcka att någon har länkat till denna plats. Malin Cantwell talar vidare om 
trackbackfunktionen och säger att den är något som inte finns på vanliga hemsidor. Det hon tycker är 
positivt med den är att man kan ”koppla ihop dialoger” via den, något som hon menar stärker 
”nätverksidén”. 
151 ”Exosfären” Det Progressiva USA, 2004-11-12,  
http://www.usablogg.org/index.php?s=exosf%C3%A4ren (2005-05-11). Bloggskribenten talar om att han 
hämtat denna beteckning från astronomin där det avser skiktet utanför Jonosfären. 
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biblioteksbloggarna oftare fungerar som en intern arena där bibliotekarier 
tipsar varandra, ”ungefär som en e-postlista fast i ett annat format”. De tycker 
att det vore kul om detta kunde kompletteras med fler bloggar som fungerar på 
olika områden för bibliotekens användare.  

Huruvida bloggarna kommer att nå ut framöver lämnas här osagt. Däremot 
kan sägas att det från många blogginnehavares sida verkar finnas en vilja till 
kommunikation utåt mot samhället i övrigt. 

3.4 Kontext 
Dimensionen kontext berör sådana omständigheter som både påverkar, och 
påverkas av, användningen av bloggar: 

Kontexter är enkelt uttryckt allt det sociala, kulturella och materiella som finns omkring 
texter. Mer specifikt rör det sig om allt det som är relevant för vårt handlande och 
tänkande genom text och som texter får sin mening i. Förhållandet mellan en text och dess 
kontexter är dubbelriktat. Att kommunicera är både att känna till och vara beroende av 
kontexter och att bidra till skapandet och förändrandet av kontexter. Varje text är både 
kontextberoende och kontextförnyande.152

3.4.1 Personlig och social kontext 
Eftersom det personliga betonas som så centralt för bloggens uttryck är 
givetvis en blogginnehavares personliga kontext något av det som påverkar 
bloggen och bloggandet mycket, sedan är det lite olika huruvida sådana 
bakgrundsfaktorer som ålder, kön, intressen, sysselsättning och erfarenhet av 
bloggande, som har frågats efter i intervjuerna, var för sig har någon vidare 
betydelse. Ibland är det istället de sammanhang som en viss person måste ta 
hänsyn till, som visserligen ofta kan kopplas till någon specifik 
bakgrundsfaktor, men som inte enbart är beroende av denna, som utgör de mest 
avgörande elementen för bloggandet. Att Agnes är 16 år utgör inte grunden för 
att hon i vissa fall väljer att censurera sitt skrivande, snarare är det att hennes 
familj och vänner utgör den huvudsakliga målgruppen som påverkar hennes 
skrivande. 

När det gäller kön tycks det inte heller där gå att utläsa någon generell 
skillnad kopplad till att utövaren tillhör den ena eller den andra kategorin. 
Däremot har den uppmärksamhet som mediebevakningsföretag och de större 

                                                 
152 Karlsson, Anna-Malin & Landin, Per, ”Cyber, hyper och multi – några reflektioner kring IT-ålderns 
textbegrepp” Human IT 2-3/2000, http://www.hb.se/bhs/ith/23-00/amk.htm (2005-05-11). 
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aktörerna inom dagspressen riktar mot bloggfenomenet tydligt fixerat fokus på 
i första hand en mindre krets av bloggmakare, som med få undantag är män. 
Annica är en av dem som i ett flertal inlägg opponerat sig mot detta och menar 
att denna representation ger en snedvriden bild av företeelsen bloggar, där det 
påstås att kvinnor är underrepresenterade.153

En persons erfarenhet av bloggande ger i många fall denna eller denne en 
position att utgå ifrån i sitt bloggande, som skiljer sig från nybörjarens något 
mer trevande inställning, både kring hur saker fungerar rent praktiskt och 
socialt. Erfarenheten ger som på många andra områden en viss säkerhet och 
status. En annan aspekt som påverkar bloggandet kan vara utövarens syssel-
sättning, som kan sägas vara denna persons offentliga kontext, utifrån vilken 
många hänsynstaganden kan behöva göras och görs mer eller mindre medvetet. 
En persons intressen är avgörande på det sättet att de i någon mån utgör själva 
bakgrunden till att personen valt att starta en blogg överhuvudtaget. Sedan kan 
typen av intresse också spela in för hur bloggen utformas och vilket fokus som 
bloggen får. 

3.4.2 Organisatorisk kontext 
Att biblioteks organisatoriska kontext kan vara en styrande faktor som 
påverkar de arbetsformer som används syns bland annat i Elisabet Fornells 
svar. Hon säger att det är lätt att det dras igång ”jätteprojekt” med förstudier, 
projekt-stadium och efterstudier som ingående delar. Ibland resulterar det trots, 
eller kanske på grund av detta, i ”mest luftslott”, och att det blir ”trögt”. 
Elisabet Fornell efterfrågar en annan grad av spontanitet och föredrar att ”dra 
igång” och göra saker mer direkt. Dessutom menar hon att det inom 
biblioteksvärlden ofta talas om brist på resurser. I allt ”prat” om att 
medieanslag skärs ned efterlyser hon fler initiativ till att göra något med det 
man har. Både för att inspirera andra och för att göra något mer kring de 
existerande resurserna anser hon att bloggen kan fungera som ett billigt och 
användbart verktyg. 

Malin Cantwell och Åsa Jenslin driver inte sin blogg Biblioteksrelaterat i 
anslutning till en bestämd biblioteksverksamhet, dock kan de sägas verka inom 
en bibliotekskontext som närvarar i deras arbete med bloggen genom att den 
utgör underlag för innehållet, men även på så vis att de båda i någon mån styrs 

                                                 
153 Se exempelvis Annica Tigers Blog: ”Artikeln om bloggning i Internetworld”, 2004-12-09, 
http://www.tiger.se/blog/archives/001322.html (2005-05-11); ”Bloggen växer explosionsartat”, 2005-01-
23, http://www.tiger.se/blog/archives/001448.html (2005-05-11). 
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av att det de skriver läses inom denna kontexts ramar. De vill att deras blogg 
ska fungera som inspiration och att andra inom biblioteksvärlden ska kunna ha 
nytta av deras omvärldsbevakning. 

3.4.3 Internetkontext 

Tim Berners-Lee, ingenjören bakom WWW, insisterade redan från början på att 
webbläsarna också skulle vara redigeringsverktyg, på att nätet inte skulle bli en plats där 
få skriver och många läser.154

I Att fånga nätet konstateras att internet har skapat förutsättningar för att nya 
former för interaktion, meningsskapande och kulturella fenomen ska växa 
fram.155 När internet diskuteras har fokus ofta tenderat att hamna på det 
annorlunda och det dramatiskt nya, men många av internets egenskaper har 
funnits tidigare, i andra medier. Däremot har internet lyft fram och aktualiserat 
abstrakta fenomen och processer, som på detta sätt synliggjorts. Internet kan på 
detta sätt sägas fungera som en katalysator när det gäller framväxten av en 
ökad kulturell reflexivitet, som har att göra med hur vi ser på verklighet, 
identitet och relationer. Dessutom fokuseras mediestrukturen, där drag från 
olika medier kombineras och samordnas i nya sammansättningar, och det blir 
svårare att göra indelningar mellan olika typer av medier.156 Internet kan också 
beskrivas som en socialt komplex och mångdimensionell arena för aktivitet 
och interaktion, där rörligheten är stor i och med att det sker ständiga 
förskjutningar. Samtidigt som området är vagt i den meningen att gränser 
suddas ut och överskrids.157

Å ena sidan utlovar internet transparenta förbindelser mellan tankar och 
texter. Å den andra för det med sig en fullkomlig explosion av verktyg som 
oundvikligen gör människor medvetna om medlandet eller medierandet som 
sådant, vilket snarare gör mediet påtagligt och ogenomskinligt än osynligt.158 
Verktygen ägs i regel av någon privatperson eller ett företag. Används ett 
verktyg där bloggen i någon mån hyrs in, läggs den alltså i händerna på en 
tredje part och en del av kontrollen över den går förlorad. I vissa fall kan även 
denna tredje part ha vissa synpunkter på vad som får sägas och göras på 

 
154 Polite, Oivvio, ”Framtidens tidning skrivs av alla” Dagens Nyheter, 2002-10-24, tillgänglig via 
PressText. 
155 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 7. 
156 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 213. 
157 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 220. 
158 Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet, 2002, s. 13f. 
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bloggen. När företaget Microsoft kom med sin bloggtjänst MSN Spaces, gick 
det ut en del varningar för att använda denna tjänst eftersom den censurerade 
och inte tillät vissa ord.159 Detta var en mycket tydlig styrning som gick ned på 
innehållsnivå, vilket gjorde att många reagerade, men det finns även sådana 
begränsningar som man kanske blir varse efterhand, som byggts in i verktyget. 
Dessa är vanligast i gratisvarianterna av verktygen och ibland går dessa att 
betala sig fri ifrån. Det kan handla om att man tvingas ha viss reklam på sin 
sida, att man tilldelas ett relativt begränsat utrymme, att vissa funktioner är 
låsta för gratisanvändaren, och att man inte fritt kan gå in och ändra i den 
källkod som sidan är uppbyggd av. I enkelheten ryms således begränsningar. 
En annan aspekt är att verktyget i någon mån också binder sin användare till 
sig. Erik menar att det kanske egentligen skulle vara bra att testa lite olika 
verktyg, men konstaterar också att man blir ”mer eller mindre fastvuxen i det 
man använder”. Den begränsade autonomin och de inskränkningar som det ger 
för den personliga kontrollen över redskapet ger stundtals upphov till viss 
frustration hos användarna beroende på osäkerhet angående faktorer som 
varaktighet och stabilitet.160

3.4.4 Medielandskap och samhällelig kontext  
I Digital Borderlands finns resonemang om att både äldre och nyare former av 
kommunikation inkluderar processer av ”remediation,” vilket avser att nyare 
medier alltid, genom att imitera former och genrer med särskilda 
modifikationer eller genom att använda dem inom nya kontexter, innefattar 
aspekter av de äldre medierna. Digital media blir en utökning av, snarare än en 
ersättning för, tidigare tryckta och audiovisuella teknologier. De äldre 
mediernas strukturer reproduceras även i de nyares och tar udden av de 
transformationer som först utlovas med varje ny medieform.161

                                                 
159 Ryberg, Jonas, ”Microsoft börjar blogga”, 2004-12-08, 
http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=38053 (2005-01-18). I artikeln nämns det exempelvis hur 
svenska ord som ”slut” som har en annan betydelse på engelska rensas bort. De flesta företag som låter 
användarna lägga upp egna sidor förbehåller sig rätten att rensa bort material, men få går till censur på 
detta sätt. Ytterligare en inskränkning i användarens oberoende sker genom att Microsoft i användar-
villkoren för MSN Spaces går längre än de flesta andra bloggverktyg då de hävdar rätten att använda 
texter och bilder som publiceras även i andra sammanhang, utan att den som publicerar materialet får 
ersättning för det. 
160 Se t.ex. ”Poesi” Sadsmiles blog, 2005-04-08, http://www.ringman.se/blog/2005/04/poesi.html (2005-
05-11): ”Jag är lite sur på Blogger eftersom tjänsten krånglade enormt mycket igår […]. Det gick inte att 
logga in och inte att lägga ut någon blogg. Sånt är irriterande, minst sagt. Jag håller på att byta blogg, det 
tar sin tid att flytta över och formatera om gamla blogginlägg men så småningom skall det bli klart. Fast 
vad har jag egentligen för garantier att den nya bloggen fungerar klanderfritt?” 
161 Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet, 2002, s. 3.  
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Det talas då och då om ett slags medie- eller yttrandefrihetsrevolution i 
samband med bloggar. Jonas Söderström skriver exempelvis: ”Vad vi upplever 
är en revolution – ett genombrott för demokrati och fri marknad på en arena 
som alltför länge dominerats av medias oligopol”. Han menar att 
”kommunikationsmonopolet” brutits, och att tiden för stora ”centraliserade” 
lösningar är förbi. Enligt denna bild öppnar det nya verktyget upp för vem som 
helst att delta i det offentliga samtalet; det blir svårare att hålla något ”hemligt” 
då informationen blivit ”luftburen”. Söderström liknar den nya informations-
spridningen vid ”maskrosfrön” som ”slår rot och sticker upp överallt”.162 Alla 
håller dock inte riktigt med om denna bild. Martin Jönsson, chefredaktör för 
tidningen Journalisten skriver att det kan tyckas som en paradox att diskutera 
att samhället har blivit ”tystare” samtidigt som ”mediebruset nått orkanstyrka” 
med ett stort antal nya tidskrifter och tv-kanaler, samt nya medieformer som 
exempelvis bloggen som etableras. Han menar emellertid att det trots detta 
pågår ”en uttunning av öppenhet och yttrandefrihet i Sverige”. Som exempel 
tas de justeringar som gjorts i sekretesslagen de senaste åren upp, där det visat 
sig att av 194 justeringar mellan åren 1992 och 2002 var det endast två som 
innebar ökad öppenhet, medan 74 ledde till en skärpt sekretess.163 Lennart 
Weibull, professor vid Institutionen för journalistik och masskommunikation i 
Göteborg, menar inte heller att den tecknade medierevolutionen har riktigt den 
betydelse som vissa hävdar. Trots internets stora genomslag har nätet 
fortfarande bara marginell betydelse när det gäller vilka frågor som diskuteras 
offentligt. Däremot kan den elektroniska publiceringen i stort, och bloggarna i 
synnerhet, ha inflytande över hur journalistik bedrivs. Flera studier pekar på att 
journalisters arbetssätt har förändrats, vilket i hög grad sägs bero på tillgången 
till information på internet. Weibull menar på en effekt där tempot drivs upp.164

Författarna till Digital Borderlands berör också den ökade hastigheten då 
de diskuterar digital media. Digitalitet – konstruktionen av texter, bilder och 
ljud genom kombinerandet av enheter av typerna ettor och nollor – möjliggör 
vissa särdrag. Digital media tillåter exempelvis en extrem grad av kompression 
när det gäller tid och utrymme. Meddelanden kan förpackas i allt mindre 

 
162 Söderström, Jonas, ”Bloggarna är DE nya punkarna” Att:ention maj 2005, s. 40-43. Se även Valdes, 
Ana, L., ”Bloggrevolutionen är här. En ny arena för tänkare, dissidenter och författare” Dagens Nyheter, 
2003-10-23, även tillgänglig via PressText. I denna artikel liknas informationsspridningen via bloggar vid 
”flaskpost som vill nå ut till nya läsare”. 
163 Jönsson, Martin, ”Nu krävs självsanering” Svenska Dagbladet, 2005-05-04, 
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9668383.asp (2005-05-07). 
164 Hadenius, Patric, ”Bloggarna söker sin roll” Forskning och framsteg nr 8/2004, http://fof.se/?id=0484
8 (2004-11-23). 
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enheter, som kan överföras med exceptionell hastighet, eller lagras på ett 
minimalt utrymme. Detta gör att stora mängder information kan kommuniceras 
snabbt över stora avstånd eller lagras på ett bestämt ställe, vilket i sin tur 
innebär att man spar resurser och att kommunikationen expanderar, likväl som 
att medieteknologiernas invasion i vardagen accelererar. Detta har dock även 
vissa nackdelar, exempelvis tendensen att detta producerar informationsstress 
och en öppning för kontroll över individens handlingar och tankar. När 
kommunikation komprimeras expanderar den också i en ökande skala, vilket 
kontrollerar den virtuella invasionen i vardagslivet och en betvingande press på 
att alltid vara tillgänglig ”online” kan uppstå.165

Vad den expanderande kommunikationen via nätpublicering innebär för 
samhällsdebatten är svårt att säga. Däremot kan det konstateras att denna 
publiceringskanal är en väg som många väljer att utnyttja för att försöka nå ut 
med olika typer av material, utan att behöva passera de traditionella medie-
kanalernas så kallade grindvakter. Shahla Karimi placerar in internets roll i det 
litterära systemet, och print-on-demand (tryck på beställning), e-böcker och 
nya publiceringssätt nämns som fenomen som förändrar förutsättningar och 
spel-regler för aktörerna på bokmarknaden. Den som publicerar sig via internet 
undviker exempelvis att utsätta sig för den så kallade konsekrationsprocessen 
med manussållning, redigering och recensioner.166

Ett exempel på att de traditionella publiceringskanalerna utsatts för en viss 
konkurrens och ibland väljs bort är fallet då Internetworld publicerat en stor 
artikel om bloggar. Artikeln upprörde ett flertal blogginnehavare, då det urval 
av bloggar som där presenterades inte ansågs representativt. Debatten 
utspelades då i bloggarna, men till tidningen kom inga insändare. Istället fick 
tidningen kontakta personer och be att få publicera bloggposter som debatt-
inlägg i tidningen. Detta förhållande gav skribenterna en annan position i 
förhållande till tidningsredaktionen, där de i viss mån kunde ställa krav och 
styra förutsättningarna för sina texters publicering.167

När det gäller litterära texter råder det däremot ingen brist på aspiranter 
som söker sig till de traditionella bokförlagen. I en artikel i Göteborgs-Posten 

 
165 Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet, 2002, 9f. 
166 Karimi, Shahla, 2002, Nätet och det skrivna ordet – En studie av ungdomars skrivande och 
publicering på nätet, http://www.abm.uu.se/publikationer/2/2002/136.pdf, s. 5ff. 
167 Se inlägget “Ny bloggdebatt i Internetworld” Annica Tigers Blog 2005-01-12, 
http://www.tiger.se/blog/archives/001422.html (2005-05-11). I kommentarerna finns bland annat en 
vädjande uppmaning från Internetworlds chefredaktör Mikael Zackrisson: ”skriv till oss så publicerar vi 
era åsikter”. 
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ges en lägesbeskrivning där det talas i termer av ”anstormning” när det gäller 
antalet manus som inkommer till förlagen. ”Skrivboom” är ett annat uttryck 
som förekommer för att beskriva det ökade trycket på förlagen från dem som 
vill bli utgivna, och många som förr skrev mer i smyg för byrålådan sägs nu ha 
satt sig vid datorn för att få ut sina texter. Tidsandan och ”den nya vanan att 
göra sitt liv offentligt via egna hemsidor” antas bidra till ”tron att också 
omvärlden är intresserad”.168

Förlagen och mediernas utbud verkar också ha påverkats av denna tidsanda 
och dessa publiceringsvanor. Nyligen gavs pseudonymen Belle de Jours blogg 
om hennes liv som call girl ut i bokform. Linda Skugge, författare och en av 
skribenterna på Expressen med egen blogg, har länge publicerat 
självbiografiska texter, men förra året kanske det kan sägas ha tagits ett steg 
vidare när hennes privata dagböcker gavs ut på förlag. Poeten Bob Hanssons 
Här är vi, presenterad som en ”dokudikt” där ”allt hänt på riktigt”, publicerad 
direkt i pocket, är även det ett exempel i liknande riktning.169 Det är givetvis 
inget nytt fenomen att självbiografiskt material ligger till grund för det som 
publiceras, däremot kanske det självbiografiska i många fall tagit en annan 
form och glidit från självbiografiskt till dokumentärt. 

3.5 Gränsland 
Gränsland är den avslutande dimensionen i detta avsnitt om bloggen som social 
och kulturell företeelse. Här behandlas hur blogganvändningen problematiserar 
vissa traditionellt uppställda gränser. 

Internets intåg har i många av de tidiga studierna på området antingen 
omskrivits i mycket okritiska eller dystopiska ordalag. Författarna till Digital 
Borderlands påpekar att de vill behålla en känsla av ambivalens, därför har de 
valt att inte tala så mycket om upptäckter och erövringar i samband med 
internet. Istället har de valt att använda den som de anser mer komplexa termen 
”borderland”, här översatt till gränsland. Denna term är tänkt att indikera att 
vissa sedan länge dragna gränser utmanas av senare tids medieutveckling. Det 
handlar om en fortgående och dynamisk process i vilken gårdagens öppna 
områden övergår till morgondagens begränsade strukturer. De talar om gräns-
land i tre med varandra förenade betydelser. Den första typen är frizoner (”free 

 
168 Samuelsson, MarieLousie, “Många känner sig kallade – men få är utvalda” Göteborgs-Posten, 2005-
05-12, http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=121&a=215357 (2005-05-22). 
169 Se Anonym, 2005, Belle de Jour; Skugge, Linda, 2004, Men mest av allt vill jag hånga med nån – 
Linda Skugges dagbok 91-93; Hansson, Bob, 2004, Här är vi. 
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fields”), i meningen intellektuella frizoner eller tillflyktsorter, som befinner sig 
mellan sådant som är etablerat och fastlagt. Det andra gränslandet går under 
benämningen slagfält (”battlefields”), och representerar områden där kampen 
mellan stridande uppfattningar sker och gränslinjer dras. Det tredje gränslandet 
kallas utvecklingsområden (”cultivation fields”) och handlar om hybridisering, 
där sådant som på andra ställen separeras sätts samman i ett överlappande 
collagebygge. Dessa tre sidor av gränslandsbegreppet hänger samman med 
varandra, och precis som när det gäller andra gränsland, så pendlar digitala 
gränsland mellan dessa positioner.170

3.5.1 Frizonen 
Många nyare former av internetmedier verkar erbjuda gränsland för tillflykt 
från restriktivt tänkande. Digitaliserad media kombinerar gamla och nya 
former för kommunikation. När en ny medieteknologi först introduceras 
öppnar det för nya potentiella områden för social och kulturell innovation. 
Dessa tenderar sedan att bli absorberade av vardagsrutiner och ledande 
institutioner på området, och vid det laget kommer allmänhetens nyfikenhet 
och kreativitet redan att ha investerats i någon annan uppdykande 
medieform.171

Bloggar som medium skulle nu kunna tänkas befinna sig i en övergångsfas 
där de inte längre betraktas som frizoner utan går mot att normaliseras, och på 
lite sikt institutionaliseras. De etablerade mediernas intensifierade rapportering 
om ”fenomenet” under våren är ett tecken som tyder på det. Dessutom talas det 
redan mycket om olika typer av vidareutvecklingar och förgreningar av 
bloggandet, som exempelvis ”podcasting” och ”vlogg”, vilket tyder på att 
pionjärerna på området har börjat flytta sina positioner.172

 
170 Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet, 2002, s. 2. 
171 Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet, 2002, s. 2ff. 
172 Se inlägget ”det rör på sig!” Nästa: Bandhagen, 2005-04-15, 
http://www.steffanie.net/archives/2005/04/nu_barjar_det_h.html (2005-05-12), som rapporterar att: ”Nu 
börjar det hända grejer på den svenska podcastingscenen!”; i Mildner, Anders, ”Podcasting förändrar 
radion” Sydsvenskan, 2005-03-26, http://sydsvenskan.se/nojen/article96455.ece (2005-05-12), beskrivs 
podcasting som ”den nya trenden som just nu förändrar både radion och internet”. Podcasting handlar om 
att göra radion till en ”on-demand-tjänst” och gör det möjligt att prenumerera på ljudfiler över internet. 
Mildner beskriver podcasting som ”en vidareutveckling av bloggskrivandet”. När det gäller 
vlogg skriver Computer Sweden i artikeln ”Glöm blogg – nu gäller vlogg!”, 2005-04-24, 
http://www.idg.se/ArticlePages/200504/22/20050422124956_CS/20050422124956_CS.dbp.asp (2005-
05-12), att: ”De nya allemansmedierna på nätet blogg och podcasting, där vem som helst kan föra ut sitt 
budskap i skrift respektive tal och musik, kompletteras av allemansvideo via nätet, kallad vlogg.” 
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3.5.2 Slagfältet 
Begrepp och definitioner blir ofta arenor för en maktkamp mellan företrädare 
för olika intressegrupper. Inom bloggvärlden finns det, som nämnts, de som på 
olika sätt ger uttryck för ett mer eller mindre starkt betonat avståndstagande 
från sammankopplandet av bloggen med dagboken, som så ofta sker i 
traditionella mediers framställningar. De som vill föra fram bloggen som ett 
alternativ till de uttrycksmedier som hitintills har stått till buds, verkar för att 
slita loss den från sammanblandning med ett traditionellt medium med relativt 
sett låg status. Exempel på uttalanden där sådana avståndstaganden gör sig 
gällande är frekventa inom vissa delar av den svenska bloggvärlden. I ett 
inlägg kommenterar exempelvis Erik ett par artiklar som skrivits om bloggar 
med att de är ”två av de mer insiktsfulla alstren om vad det här med bloggar är, 
och en fördjupning av den tidigare lite nedlåtanden inramningen av dem som 
’nät-dagböcker’”.173 På bloggen Frihetens Vingar formuleras synpunkten på 
ämnet i ett inlägg med den talande rubriken ”Svenska Dagboken och 
Dagbokens Nyheter”: 

Det är märkligt att så fort man pratar om bloggar så det första som kommer upp. ”Det är 
liksom en sorts dagbok på nätet”. Undrar fortfarande när man i så fall ska döpa om 
tidningarna till sitt rätta namn (Se rubriken). 

Man kan använda bloggverktyg till att skriva dagbok, samla länkar, projektblogg, som 
en ledarsida eller något annat fantasifullt och gör det möjligt att skapa fri massmedia för 
vem som helst. Det är väldigt tråkigt om blogg ska bli något som begränsar sig till en 
dagbok.174

De förhoppningar som finns kring mediets revolutionerande kraft ryms inte 
riktigt i ett gammalt slitet begrepp som dagbok. Även om det kanske ofta kan 
vara en inte helt missvisande liknelse för vad en majoritet av bloggarna 

                                                 
173 ”IDEALISTISK REVOLUTION ELLER FRAMVÄXANDE SLÖSERI” mymarkup.net, 2005-04-10, 
http://mymarkup.net/blog/archives/006514.html (2005-05-11). Dessutom; i ett äldre inlägg skriver han: 
”Det som gör bloggandet åtminstone lite unikt och lite intressant (till skillnad från, för min del, 
’dagböcker på nätet’) är naturligtvis att det är webben själv (och kanske bara andra webbloggar) som 
utgör källorna för det egna bloggandet. Om du tycker att någon har fel, länka till det! så vi får avgöra. Vi 
får två (och ibland tusen) sidor av en och samma historia. Visst är det viktigt att var och en har blivit sin 
egen publicist […], men viktigare ändå är det nätverk av text-’grejer’ som automatiskt uppstår, med små, 
små länkar emellan sig. Ett nätverk utan centrum. Ren perspektivism!”. Se ”BLOG-DOGMATISM” 
mymarkup.net, 2002-08-19, http://mymarkup.net/blog/archives/000425.html (2005-05-11). 
174 ”Svenska Dagboken och Dagbokens Nyheter” Frihetens Vingar, 2005-03-19, 
http://web.telia.com/~u87219732/blog/2005/03/svenska-dagboken-och-dagbokens-nyheter.html (2005-
05-11). 
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används till, så saknar det korrelation med den potential som många ser i denna 
publiceringsform. 

I Att fånga vardagen beskrivs hur namngivandet inte bara ger en etikett i 
största allmänhet. Namnet ger även en symbolisk mening, det anger en relation 
till objektet. Förutom att fungera som etikett på objektet styr namnet meningen 
och relationen till det.175 Om man läser Bourdieu så ger det likaså en 
fingervisning om varför det är så viktigt med vilken betydelse ett begrepp 
behäftas med. Bourdieu menar att klassifikationen inte skulle vara ett så 
avgörande område för kamp om den inte skulle ha någon inverkan på klassens 
existens. Införandet av ett namn, en vedertagen beteckning blir ett mått på den 
fulla sociala existensen av det som betecknas, och innebär därför att det som 
betecknas förvandlas. Hotet som detta innebär för den som anser att 
beteckningen är en devalverande titel är en förlust av symboliska fördelar.176 
Om exempelvis ingen gjorde motstånd mot att bloggar ständigt förknippas med 
nät-dagböcker skulle det enligt detta perspektiv kunna innebära att den rollen 
cementerades, och eftersom dagboken inte har samma status som ett ”content 
management system” eller liknande mer praktiskt och organisatoriskt, skulle 
det antagligen bli svårare att få gehör för vikten av att starta en blogg för 
exempelvis en verksamhets räkning. 

3.5.3 Utvecklingsområdet 
Bloggen i ett perspektiv av utvecklingsområde handlar om dess förmåga att 
förena sådant som tidigare befann sig på olika sidor av en gräns, som 
traditionellt delas upp i olika egenskaper eller fenomen. I detta sammanhang 
bör bloggen till att börja med sättas in i ett internetperspektiv. 

När internet i början diskuterades i traditionella medier fokuserades det 
extrema och annorlunda, antingen det gällde hotbilder eller utopier. 
Användarna sägs själva ha haft sin del i konstruktionen av internet som en 
värld helt skild från världen utanför nätet. Det finns många exempel på hur de 
tidiga internet-användarna strävade efter att markera distans till icke-
användarna. En taktik var att vända på motståndarnas argument, och som 
exempel kallades den ”riktiga” världen för ”The Meat World” och påstods vara 
en dålig kopia av internet, som man menade stod för det autentiska och sanna, 
för tankens frihet från kroppens begränsningar. Som en motbild till internet 
som en overklig kopia fanns således också bilden av en utopisk plats där inga 

 
175 Trost & Levin, 2004, s. 136. 
176 Bourdieu, 1995, s. 239ff. 
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av de begränsningar för människans kreativitet som finns i den fysiska världen 
sades existera. Författarna till Att fånga nätet menar att denna polariserade syn 
på internet successivt tonats ned och alltmer övergått till en syn där internet 
varken uppfattas som en låtsasvärld eller en utopi. Istället är det likheterna 
mellan det som sker utanför nätet och det som händer på nätet som nu 
uppmärksammas.177

Den som inte har en webbförankring finns inte. Det är givetvis ett över-
drivet påstående, men idag fungerar internet inte som en markör för något 
främmande, utan för något som betraktas som allt viktigare och nödvändigare. 
En organisation som inte har en webbplats blir mer otillgänglig och kanske lite 
mer suspekt, än en som har det. Närvaron i cyberrymden, den virtuella världen, 
har fått en potential att skänka status till personer och organisationer i den 
fysiska världen.178 Inte för att det är en utopisk plats – en medvetenhet om att 
bloggosfären inte är moraliskt bättre än andra arenor för social interaktion syns 
i många av reflektionerna på olika bloggar – men för att det är en plats att visa 
upp sina färdigheter och sin personlighet. 

Elisabet Fornell på Stockholms stadsbibliotek resonerar kring biblioteket i 
termer av fysiskt och virtuellt. Bloggen menar hon kan placeras som en brygga 
mellan det fysiska och virtuella biblioteket. Hon talar om att biblioteket har ett 
”ganska begränsat fysiskt utrymme”, och det är i detta som hon menar att 
bloggen kan komma in och skapa ytterligare en yta eller någon form av över-
gång mellan fysiskt och virtuellt bibliotek. Hon säger att ”tanken är någonstans 
att gifta ihop det fysiska med det virtuella biblioteket”. Det är en tanke som 
gäller hela utvecklingsarbetet på Stockholms stadsbibliotek, att man ska ”få 
ihop” dessa två delar, menar hon. 

Konsumtion och produktion är också två företeelser som traditionellt sett 
står på varsin sida om en gräns. Enligt Erik är bloggarna en del i en utveckling 
mot en typ av mer ”deltagande media”. Med det menar han att ”lika mycket 
som att man konsumerar nyheter, eller vad det nu kan vara för någonting, så 
bidrar man till att skapa dem också”. Helle Klein drar en liknande slutsats: 
”Medborgarna vill inte bara konsumera utan skapa själva.”179 Egenutgivning är 

                                                 
177 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 21ff. 
178 Cyberrymd är en översättning av det engelska uttrycket cyberspace, och beskrivs som en vision av ett 
universum av information och kultur, en gemensam, global, av datorer upprätthållen värld som existerar 
parallellt med den fysiska världen. Den engelska termen lanserades 1984 i den amerikanske science 
fiction-författaren William Gibsons roman Neuromancer. Källa: Janlert, Lars-Erik, ”cyberspace”, 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=148888 (2005-03-31). 
179 Klein, Helle, ”Folket skapar sin egen offentlighet” Aftonbladet, 2005-04-18, 
http://www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,632770,00.html (2005-04-18). 
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ingen nyhet. Den stora skillnaden är att förutsättningarna för denna typ av 
verk-samhet ännu en gång har ändrats i och med att nya verktyg för produktion 
och spridning har vuxit fram. I en artikel från 1999 tecknar Karl-Erik Tallmo 
en bild av nätpubliceringens möjliga effekter. Han skriver om att det blivit 
mycket vanligt att ladda upp dagböcker på nätet. Dessa hemsidor är enligt 
honom otvivelaktigt en form av publicering och definitivt något nytt. Här har 
det upp-stått ett sätt att synliggöra sig i världen som skiljer sig från traditionell 
publicering, genom att man inte alltid förväntar sig läsare. Tallmo liknar det 
hela vid ”flaskposten som kastas ut i havet i hopp om att någon ska finna den”. 
Tallmo skriver att detta förmodligen förebådar ett alldeles nytt förhållningssätt 
som kännetecknas av att utgåvor och publikationer inte längre kommer att vara 
lika påtagliga. Istället gör människor sig själva till en kontinuerlig publikation, 
ständigt utställd och tillgänglig i ett mer eller mindre offentligt rum. Första 
steget mot ett konstant tillstånd av publicering gissar Tallmo att hybridformer 
mellan den personliga hemsidan och chatlinjer blir.180 Kanske kan man här foga 
in ordet blogg. Tendenserna i övriga medier till en upplösning av gränserna 
mellan fakta och fiktion, och mellan privat och offentligt, är något som Tallmo 
anser bidrar till denna utveckling. Hitintills har något antingen varit publicerat 
eller också inte. Att något antingen är privat eller offentligt äventyras snart 
enligt Tallmo, som tror att många mellanformer kommer att uppstå, till 
exempel kan alla som hitintills har skrivit för den så kallade skrivbordslådan nu 
istället ladda upp den på nätet. Tallmo resonerar vidare att vi kanske går mot 
en värld där publicering och offentliggörande inte längre nödvändigtvis är de 
aktiva processerna. Publicering skulle i denna värld helt enkelt vara 
normaltillståndet, en självklar biprodukt av normalt arbete, fritid och liv, en 
sorts fjärrnärvaro i olika ständigt disponibla informationsmängder.181 Än så 
länge utgör dock bloggarna ett gränsland och ett utvecklingsområde där det 
privata och offentliga ännu inte genomgått en sådan hybridisering i ett ”jag 
publicerar – alltså finns jag”, som Tallmo antyder.182

 
180 Tallmo, Karl-Erik, ”Self-publishing – publicera själv eller publicera sig själv? ” Human IT 3/1999, 
http://www.hb.se/bhs/ith/3-99/ket.htm (2005-03-15). 
181 Tallmo, 1999, http://www.hb.se/bhs/ith/3-99/ket.htm. 
182 I vägen för detta ligger hinder som att det kan ses som problematiskt utifrån exempelvis arbetsgivares 
eller anhörigas synvinkel att ge det privata offentligt uttryck. Ett uppmärksammat exempel är hur 
journalisten Per Gudmundson under hösten 2004 blev tvungen att välja mellan att fortsätta skriva på sin 
blogg och att behålla sitt jobb på SVT. Se hans avskedsinlägg på bloggen, ”Den stora illusionen”, 2004-
11-29, http://gudmundson.blogspot.com/2004/11/den-stora-illusionen.html, (2005-05-27). 
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4. Slutord 

Utgångspunkten för denna studie har varit att undersöka vad en blogg är och 
vad bloggar och eget bloggande kan användas till. 

Weblogs are a party, damn it, and sometimes they’re publications too, or instead, and 
sometimes they’re tools for self-promotion, sometimes they’re moneymaking ventures, 
sometimes they’re monuments to ego, sometimes they’re massive wanks, sometimes 
they’re public services, sometimes they’re dedications of faith, sometimes they’re 
communities. Always, they are a public face, one chosen and crafted to varying degrees, 
of the people who write them. They are avatars, masks, or revelations of our deepest 
selves. They are political or philosophical, merrily inebriate or senteniously sober. Do not 
listen to those who would tell you what they are not.183

I definitioner av bloggen sker ofta en sammanblandning mellan verktyget som 
sådant och användningen av det. Användningen får då bestämma verktygets 
hela spektrum, och uppmärksamhet och strid riktas mot vilken användning som 
är den korrekta. Ett betydligt intressantare perspektiv i diskussionen kring 
bloggen som företeelse borde istället vara att se till dess möjligheter och 
begränsningar inom olika användningsområden. Enligt min mening är det först 
då bloggens fulla potential kan skönjas och kanske också utvecklas. Bloggen är 
varken enbart ett slags dagbok eller en form av tidning. Det är ett 
publiceringsverktyg för webben med sociala och kulturella 
användningsområden, som bland mycket annat kan användas till att publicera 
sin dagbok elektroniskt eller för att producera tidningslika webbprodukter. 

Bloggen är dessutom en artefakt i process, vilket gör dess användnings-
område dynamiskt, anpassningsbart och till föremål för vitt skilda 
tillämpningar. Att diskutera bloggens betydelse i mer generella termer anser 
jag därmed som relativt problematiskt. Istället menar jag att betydelsen av 
bloggen är avhängig de olika användningsområden som antas på initiativ av 

 
183 Stavros the Wonderchicken, EmptyBottle.org, “Never Mind The Bollocks, Here’s The  
Wonderchicken”, postad 2004-01-20 (citatet är hämtat ungefär halvvägs in i texten), 
http://www.emptybottle.org/glass/2004/01/never_mind_the_bollocks_heres_the_wonderchicken.php. 
Texten funnen via mymarkup.net, ”IT’S A FUCKING PARTY, POPS, AND YOU’RE INVITED”, postad 2004-
01-20, http://mymarkup.net/blog/archives/003554.html.  
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såväl privatpersoner, som personer verkande i anslutning till olika 
verksamheter. 

Bloggen är ett webbpubliceringsverktyg som erbjuder en relativt enkel 
hantering av ett antal funktioner gällande sådant som interaktion och sam-
ordning av material, vilket kan nyttjas för vitt skilda syften. När det exempelvis 
gäller bibliotekssammanhang menar jag att bloggar och RSS-teknik kan vara 
mycket användbara verktyg och arbetsredskap till sådant som utformande och 
upprätthållande av olika projekt, omvärldsbevakning, och som alternativ och 
komplement till andra kanaler för informationsspridning. 

I såväl privata som yrkesmässiga sammanhang finns intressanta 
användningsområden för bloggar, eftersom det är verktyg som genom sin 
användarvänlighet och sina funktioner lämpar sig väl för användning av 
information på ett kreativt, systematiskt och socialt sätt, för syften som i denna 
studie bland annat visat sig innehålla inslag av inspirerande, förmedlande samt 
kontakt- och nätverksbyggande. 
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5. Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att utforska den webbform som kallas 
bloggar, som på senare tid blivit alltmer vanligt förekommande. Avsikten har 
varit att försöka förstå och belysa företeelsen utifrån i huvudsak två 
frågeställningar, där den första handlar om att ta reda på vad som utmärker 
bloggen som uttrycks-medel och publiceringsform, och den andra rör bloggen 
som social och kulturell företeelse. 

Undersökningen har avgränsats till att gälla de förhållanden som råder på 
området i Sverige. Den kvalitativa metodinriktningen som tillämpats gör att det 
inte handlar om att ge en heltäckande bild; istället rör det sig om att försöka 
förstå bloggens egenskaper, och framträdande drag i användningen, utifrån ett 
material som begränsats till 16 intervjuer med blogginnehavare, samt olika 
observationer av bloggar och bloggverktyg. Studien utgår ifrån ett användar-
perspektiv där ett urval blogganvändares erfarenheter satts i fokus och utgör 
underlag för beskrivningen. För att både få en mer allmän bild av företeelsen, 
och en belysning av hur bloggen kan fungera i ett mer specifikt biblioteks- och 
informationsvetenskapligt sammanhang, har såväl privatpersoner med bloggar, 
som representanter för biblioteksorienterade bloggar intervjuats. Analysen av 
materialet har skett med utgångspunkt i en tolkningsrepertoar bestående av 
teorier och begrepp hämtade från symbolisk interaktionism, internetkultur-
forskning, biblioteks- och informationsvetenskap, samt Pierre Bourdieu och 
Donald Broady. 

Studiens resultat kan sammanfattas med utgångspunkt i de två 
inledningsvis uppställda huvudfrågorna. När det gäller vad som utmärker 
bloggen som publiceringsform och uttrycksmedium visar undersökningen att 
innehållet är det som framhålls stå i fokus, men att det är formen med dess 
olika funktioner, vilka driver bloggen och gör att den fungerar på ett visst sätt, 
som är det speciella, och som gör denna webbpubliceringsform unik. Det 
handlar om en form som ska vara så enkel att hantera att användaren kan 
koncentrera sig på innehåll, samtidigt som kommunikation, lagring och 
återvinning av information främjas. Bloggens egenskaper kan sammanfattas 
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som: enkelhet med lättillgänglighet för såväl innehavare som besökare, 
omedelbarhet, där steget mellan tanke och publicering blir kort, kontinuitet, där 
innehållet är ett ständigt pågående och förnyat flöde, samt personlighet i 
uttrycket, där avstamp tas i den egna specifika kontexten, vilket gör bloggen 
till ett slags subjektivt filter gentemot omvärlden. 

Frågan om hur bloggen fungerar som social och kulturell företeelse har 
analyserats utifrån dimensionerna; aktivitet, interaktion, kontext och gränsland. 
Begreppet blogganvändning är centralt i sammanhanget och innefattar såväl 
produktion av den egna bloggen, som konsumtion av andras alster. Dessa två 
aspekter av användningen har visat sig hänga nära samman; de flesta som har 
en blogg ägnar mycket tid åt att läsa andras bloggar, och de som börjat följa 
bloggar tar i stor utsträckning användningen ett steg vidare och börjar blogga 
själva. I detta menar jag att företeelsen anknyter till en form av Do It Yourself-
kultur, som egenutgivning i form av fanzine- och zinemakande är exempel på, 
och där rollen som konsument och producent förenas till en aktivitet. 
Utmärkande för denna aktivitet är att den är under ständig process, och att den 
ofta sker parallellt med och som en del i andra sysselsättningar, som 
exempelvis internetsurfande och bibliotekariers och informationsspecialisters 
omvärlds-bevakning. Blogganvändningen kopplas också av ett flertal 
informanter till kompetensutvecklande gällande språk och skrivande, 
allmänbildning och mer specialinriktade ämneskunskaper, samt webbteknik 
och utforskande av olika internetbaserade resurser. 

När det gäller bloggproduktionen har undersökningsresultatet visat att 
denna aktivitet kan denna delas in i tre huvdsakliga funktioner. Den första 
handlar om att skriva och göra blogginlägg, antingen för att uttrycka sig eller 
för att förmedla information om något. Den andra handlar om att möjliggöra 
social interaktion, vilket sker genom att bloggen kontinuerligt uppdateras och 
utvecklas, samt fungerar som en kanal för distribution av meddelanden i form 
av bloggposter och kommentarer. Bloggandets tredje funktionen är att 
organisera det man upplever, och material man hittar, i meningsfulla och 
användningsbara strukturer för återvinning, förmedling och arkivering. 

Interaktion är centralt för bloggen som företeelse, både när det gäller att 
synliggöra identiteter och att skapa och underhålla kontakter i ett slags nät-
verksbyggande. Undersökningen har också visat att bloggen fungerar inom ett 
antal kontexter med betydelse för dess användning och hur innehåll utformas. 
Avslutningsvis har bloggen behandlas utifrån olika gränslandsbegrepp, där det 
konstaterats att företeelsen befinner sig i en övergångsfas från att vara ett slags 
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frizon till att bli normaliserad, och att det pågår en kamp om definitionen där 
företeelsens status står på spel. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguiden  
Detta är den intervjuguide som tjänat som utgångspunkt för studiens samtliga intervjuer, frågorna har 
sedan anpassats efter respektive blogg och blogginnehavare. 
 
Bloggens bakgrund: 
• Hur kommer det sig att du/ni startade bloggen? 
• Vad är idén/syftet med bloggen? Har det ändrat sig något under ”bloggandets” gång? 
• Till vem eller vilka riktar sig bloggen? 
Bloggars egenskaper: 
• Hur kommer det sig att du/ni valde att genomföra den här idén med hjälp av, eller i form av, en 

blogg? 
• Vad anser du/ni är fördelarna, styrkorna med bloggen som form? Jämfört med andra typer av 

webbaserade verktyg? (Hemsidor, E-postlistor, Intranät, Diskussionsforum…) 
• Vilka egenskaper och funktioner är viktiga när det gäller bloggen som redskap? 
• Sköter du eller har du skött någon hemsida? Hur tycker du att det skiljer sig från, och liknar, att 

arbeta med en blogg? 
• Deltar du eller har du deltagit i någon e-postlista eller något diskussionsforum/community? Hur 

tycker du att det är jämfört med bloggandet? 
Bloggandets praktik: 
• Hur gick det till att starta bloggen rent praktiskt?  
• Hur såg steget från tanke till handling ut?  
• Vilka överväganden gjordes?  
• Val av redskap – varför blev det just det? Vad tycker du är detta bloggverktygs för- och nackdelar? 
• Val av namn? 
• Utarbetades någon typ av ”bloggpolicy”?  
• Hur fungerar arbetet med bloggen? 
• Hur mycket tid tar bloggen i anspråk per vecka, ungefär? 
Bloggens innehåll: 
• Vad skriver du/ni mest om? 
• Vilken typ av information vill du/ni ha på bloggen?  
Bloggandets funktion: 
• Fungerar din/er blogg i första hand som ett informations- eller ett diskussionsverktyg? Hur vill du/ni 

att den ska fungera? 
• Hur fungerar bloggen för dig/er som arbetar med den? Vad upplever du/ni som positivt, respektive 

negativt, i arbetet med bloggen? 
• Hur tror du/ni att bloggen används? 
• Vet du/ni vilka som läser och kommenterar den? Vilken respons har du/ni fått på den? 
• Har bloggen och bloggandet gjort att du/ni knutit olika sorters kontakter med olika personer? 
• Kan man som privatperson/bibliotekarie ha nytta av att ha en blogg och av att läsa bloggar? Hur? 
• Är bloggar intressanta i ett större samhällsperspektiv/ur bibliotekssynpunkt? På vilka sätt? 
Biblioteksbloggandets framtid: 
• Hur ser planerna ut vad gäller bloggen?  
• Hur tror du/ni att framtiden ser ut när det gäller bloggar i stort/biblioteksbloggar?  
Personens bakgrund: 
• Namn, ålder, utbildning, sysselsättning, arbetsuppgifter, särskilda intressen? 
• Internetanvändning: (t.ex. epostlistor, hemsideskapande, deltagande i diskussionsforum/ 
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communities, sökningar och omvärldsbevakning –  i privat resp. yrkesliv/studieliv) 

• Har din internetanvändning förändrats på något sätt sedan du började med bloggar? 
Personens relation till bloggar/bloggande: 
• När, och hur kom det sig att du, fick du upp ögonen för bloggar? 
• Har du, eller har du haft, någon annan blogg?  
• Läser du andra bloggar? Ungefär hur många? Vilka (exempel)?  
• Vad är det som gör en blogg bra/intressant tycker du? 
• Hur skulle du definiera vad en blogg är? 

Bilaga 2 – Presentation av informanter   
Privatpersonsbloggar 
 
Agnes, 16 år, har haft sin blogg Agnes’ blog – mina tankar och funderingar om allt möjligt, 
http://alaurelin.blogspot.com, sedan oktober 2004. Dessutom har hon en bokblogg tillsammans med sin 
bror (Boktipset, http://boktipset.blogspot.com). Bevakar 27 stycken andra bloggar. 
 
Alexander, 18 år, startade Iskall, http://www.iskall.com, som en webbsida 2001, som blogg har den 
funnits sedan april 2004. Största inspirationskälla den nu nedlagda bloggen Ettanolla.com 
(http://web.archive.org/web/*/http://www.ettanolla.com). Läser annars främst bloggen Errata. 
 
Annica, 52 år, har hållit på med hemsideskapande sedan 1996 och har en nybörjarguide till HTML 
(http://www.tiger.se/sida.html). Har skrivit på nätet sedan 1997. Första inspirationskällan var Justin Hall 
(http://www.justin.org) som började skriva dagbok på nätet 1994. Sin blogg  Annica Tigers Blog –
  tankar som förför, berör och upprör, http://www.tiger.se/blog, har hon haft sedan augusti 2003. Läser 
ungefär 20 bloggar om dagen.   
 
Elin, 31 år, har skrivit på nätet sedan 1999. Sin blogg coz.nu (chill out zone) 
http://www.danchan.com/weblog/coz, startade hon hösten 2003. Sedan intervjun gjordes har hon nu bytt 
bloggverktyg och flyttat sitt skrivande till en annan plats. Hon har dessutom en matlagningsblogg 
tillsammans med två vänner. Läser ett 20-tal andra bloggar.  

 
Erik, 31 år, bibliotekarie, har haft sin blogg mymarkup.net –
 Böcker, filmer, musik, politik, webbgrejer, bloggingfenomenet med mera. Subjektivt samtida. ISSN 1651-
7296, http://mymarkup.net/blog, sedan oktober 2001. Bevakar ca 1000 bloggar, läser ett par hundra av 
dessa mer noggrant.  

 
Johnny, 40 år, arbetar i reception, har haft sin blogg stationsvakt, http://stationsvakt.blogspot.com, 
sedan april 2003. Inspirationskällor till att starta bloggen var bloggarna Blind Höna 
(http://kornet.nu/blindhona) och Klocklös i tiden (http://www.mats-andersson.se/blogg). Följer 50-60 
bloggar, varav 10 stycken är särskilda favoriter. 

 
Malte, 29 år, författare och frilansskribent har haft sin blogg Errata – En plats att rätta sig på. Skall 
vara: Plats att räta på sig på. Skall vara: Ett skall. En vara. En privat kultursida och ett offentligt 
anteckningsblock. En utvidgning av den kritiska kampzonen. Eller en blogg om litteratur, helt enkelt… 
(beskrivning som fanns på bloggen vid tiden för intervjun, nu ersatt med: Errata är en webblogg om 
litteratur, kaffefilter och därtill angränsande ämnen), 
http://www.apolloprojektet.com/errata, sedan november 2004. Har även Errata 2, 
http://www.apolloprojektet.com/errata2, engelsk version av bloggen. Inspiration till att börja blogga kom 
från en norsk författarbekant, samt ytterligare ett par utländska bloggar. Läser ett tjugotal andra bloggar. 

 
Muneo, 26 år, kommer från Japan och har läst svenska, isländska och modern litteratur i Sverige, är nu 
åter tillbaka i Japan och studerar i Osaka. Sin svenska blogg Pytt i Panna, http://pannkaka.txt-
nifty.com/pp, har han haft sedan maj 2004. Dessutom har han en japansk (URA-PYTTi, 
http://yaplog.jp/upt) och en isländsk blogg (Lítil dagbók á íslensku, http://ldis.blogspot.com). En  
inspirationskälla som påverkat honom är bloggen http://yaginome.jp, och han läser ungefär 15 andra 
bloggar, varav hälften är gjorda av kompisar. 
 
Pär, 27 år, arbetar som webbutvecklare, har haft sin blogg eskapism.se – PärThernströms tillflykt från 
verkligheten, http://eskapism.se/blog, sedan juli 2004, innan dess hade han en hemsida med nyhetsdel. 
Läser 64 bloggar mer eller mindre regelbundet, främst är det ”info/konsumentbloggar”. 
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Sanna, 28 år, arbetar på en tidning som art director och textredigerare, har haft hemsida, nätdagbok och 
fotodagbok i olika omgångar sedan 1996. Sin blogg YUKIO.SE, http://www.yukio.se/blog, har hon haft 
sedan februari 2004. Som första inspirationskälla fungerade bloggen www.steffanie.net. Läser runt 40 
andra bloggar. 

Sara, 35 år, arbetar som barnombud, frilansskribent och krönikör, har haft sin blogg 
Hedgehog in a storm – En blog om mig själv, mitt skrivande, mitt jobb, media och vackra saker man 
vill ha. Allt jag skriver här skrivs i egenskap av mig själv och är därför enbart personliga tankar och 
åsikter!©, http://www.bloggi.se/index.php?blogId=310, sedan december 2004. Läser ett tjugotal bloggar 
dagligen. 

 
Biblioteksbloggar 
 
Malin Cantwell, 37 år, informationsarkitekt, Karolinska Institutets informationsavdelning, bevakar ca 
200 bloggar per dag, och läser regelbundet 15-20 bloggar om dagen. 
Åsa Jenslin, 34 år, bibliotekarie, Regeringskansliet, UD:s bibliotek, bevakar 100 bloggar, läser ca 10 
stycken mer regelbundet per dag. 
Biblioteksrelaterat – En blogg där Malin och Åsa lagrar artiklar, notiser och företeelser om 
bibliotek i vid bemärkelse, http://malin.typepad.com/biblioteksrelaterat/, startades hösten 2003. 
Inspirationen kom från bloggar i Danmark, Norge och USA. 

 
Elisabet Fornell, 40 år, bibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek. Läser ca 30 andra bloggar. 
Bibliotekarie – fokuserar på det man pysslar med på bibliotek, om det nu är informationssökning, 
kommunikation eller omvärldsbevakning. För folk på bibliotek och andra. Biblioteket är där du är! 
http://bibliotekarie.blogspot.com, startades i mars 2004. Inspiration kom från Biblioteksrelaterat och 
internationella biblioteksbloggar som det länkas till där. Hon betecknar denna blogg som sin privata, som 
kommer att följa med oavsett vilken arbetsplats hon är på, med vinkling efter vad hon sysslar med för 
tillfället. 
Teknikaliteter – En blogg från några teknikbibliotekarier på Stockholms stadsbibliotek. Vi pratar 
böcker, länkar och omvärld. Kommentera gärna och tipsa om inköp och annat, vi vill gärna prata med 
dig!, http://teknikaliteter.blogs.com/blogg, startades i december 2004. 
Denna blogg hör till Stockholms stadsbibliotek (http://www.ssb.stockholm.se), och är ett kollektivt 
projekt, som tre personer samarbetar kring. 
 
Krister Hansson, ”50+”år, enhetschef, Regionbibliotek Stockholm, bevakar 70-80 bloggar. 
Lisbeth Schoultz Káplár, ”55+” år, bibliotekskonsulent med inriktning mot databaser och nätresurser, 
läser 6-7 stycken bloggar regelbundet. 
Biblioteksbloggen – Nyheter, information och praktiska tips för biblioteken i kommunerna. För 
innehållet svarar lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå, http://www.biblioteksbloggen.se/, 
startades sommaren 2004, bland inspirationskällorna nämns Biblioteksrelaterat. 
 
Åsa Larsson, 56 år, bibliotekarie, Biologi och Geobiblioteken, Uppsala universitet 
(http://www.ub.uu.se/linne/bio), läser ca 20 bloggar, av vilka mymarkup.net och några amerikanska 
nämns särskilt.  
Nyheter biologi & geo-biblioteken – Webbresurser och annat från Biologi & Geo-biblioteken, 
http://biogeonytt.blogspot.com, startades i augusti 2003. 
 
Maria Telenius, 32 år, bibliotekarie, Sollentuna bibliotek (http://www.sollentunabibliotek.se), upptäckte 
bloggar och kopplingen till bibliotek via http://mymarkup.net/anna (bibliotekarier som skriver om mode), 
läser ca 10 bloggar regelbundet. 
Mimaroben (under uppbyggnad). 
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