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Abstract:  The aim of this study is about how school librarians use 
  weblogs as a working tool. I wanted to examine how some 
  school librarians use weblogs as a working tool and why they 
  are using them. I also wanted to know the advantages and 
  disadvantages they see with this tool. I believe that children and 
  teenagers are interested in social media- tools and also are big 
  users and consumers of these tools. Therefore I thought it might 
  be interesting to examine how school librarians who have 
  children and young people as their main target group, work with 
  weblogs which is one of many social media tools. 
 
  The methodology used for this study is interviews. I did 
  three face-to-face interviews and two interviews by sending the 
  interview guide with questions to the participants. The interview 
  guide was sent by e-mail as a wordfile-document. The answers 
  were written by the participants directly in the word-document 
  and then sent back to me in the same way. Farkas (2007) divide 
  the use of weblogs into different kinds of blogs. I used this 
  division to present and analyze my result. 
 
  The conclusions of this study are that school librarians use 
  weblogs as News Blogs, Readers’ advisory blogs, Book Club 
  blogs, Marketing blogs, Blogs to build community, Blogs to 
  supplement workshops and as reference blogs. They use 
  weblogs as a working tool to inform, to market the library, to 
  reach out to their users, to tip about books etc. Some of the 
  advantages of weblogs according to my respondents are its 
  simplicity, its rapid way to disseminate information on and its 
  ability to allow users to participate and communicate. Some of 
  the disadvantages of weblogs as a working tool are that it takes 
  time to blog, it’s hard to get readers and that there are few 
  people who give comments on the blog. 
 
 
 
Nyckelord: Blogg, bloggar skolbibliotek, skolbibliotekarie, skolbibliotekarier, sociala 
medier, social mjukvara  
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1. Inledning  

I detta kapitel beskriver jag bakgrunden till uppsatsen. Jag presenterar 
problemformulering, mitt syfte med undersökningen samt mina frågeställningar. 
Dessutom redogör jag över hur ämnet har avgränsats. Avsnittet avslutas med en 
diskussion om studiens relevans för biblioteks- och Informationsvetenskapen. 

    1.1 Bakgrund 

Dagens barn och unga har vuxit upp i ett informationssamhälle, vilket gör att datorn 
och Internet idag är naturliga inslag i deras liv. Greg Byerly (2010) skriver i artikeln 
Teaching Generations and Generations of Teachers, Part 2 att Internet och webben har 
skapat en ny generation av digital natives (s. 32). Digital natives är de barn och unga 
som är födda efter 1980 och har vuxit upp med digital teknologi för nöje, 
kommunikation och utbildning (Lupa, 2009, s. xxii). Det fysiska biblioteket är inte 
längre nödvändigtvis den plats där barn och unga idag söker information på. Det 
betyder att biblioteken och bibliotekarierna måste tänka om och utvecklas för att möta 
användarnas nya behov. Ross J. Todd (2010) diskuterar i artikeln ”To Be or Not to Be:” 
School Libraries and the Future of Learning om skolbiblioteken i framtiden kommer 
att behövas eller inte. Todd refererar till en studie av Rowlands och Nicholas (2008) 
och menar att studenter/elever använder det fysiska biblioteket mindre nu, sedan de 
började använda informationssökningsverktyg och söka på Internet (s.16). I artikeln 
ställer Ross J. Todd (2010) frågorna: Hur ser framtidens hållbara och livskraftiga 
skolbibliotek ut? Behövs verkligen skolbiblioteken? (s.16). Todd gjorde tillsammans 
med Hay (Todd och Hay, 2010) en studie i bloggform för att ta reda på vilka tankar 
bibliotekarier hade kring skolbibliotekets varande och framtid, samt hur skolbiblioteken 
bör se ut i framtiden. Studien visade att informanterna som till största del var 
skolbibliotekarier ansåg att skolbiblioteken behövs, nu mer än någonsin (2010, s. 16).  
 
Trots att en otroligt stor mängd information finns på nätet, är det inte självklart att 
eleverna vet hur de ska söka, hitta och använda informationen som finns. Att 
skolbiblioteket är väsentligt för elevernas lärande och utveckling, får dessutom stöd av 
den nya skollagen som säger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek 
(Skollagen, 2010:800).  
 
I och med den nya teknikens framväxt och utveckling, måste skolbiblioteken också 
utvecklas och hänga med i samhällsutvecklingen, för att möta dagens barns behov. Om 
det nu är så att eleverna är ute på nätet, då kanske skolbiblioteket också får vara där. 
Skolbiblioteken finns i huvudsak för elevernas skull och därför bör skolbiblioteket 
anpassa och utveckla sina tjänster för just dem.  
 
Informationstekniken har utvecklats mycket de senaste åren och idag kan användarna 
på Internet vara lika mycket producenter av innehåll som konsumenter. Sociala medier 
har gett användarna en större möjlighet till delaktighet, kommunikation och interaktion 
på nätet. Blogg har de senaste åren blivit mer och mer populärt hos människor. 
Meredith G. Farkas (2007) menar att bibliotekarier bör känna till olika sociala medier 
som till exempel blogg, eftersom många användare idag ägnar sig åt dessa. Genom att 
bli varse om de verktyg som användarna ägnar sig åt, kan biblioteken utveckla och 
skapa tjänster för sina användare (s. 8).  
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1.2 Problemformulering 

Enligt Internetbarometern 2008 från Nordicom är barn och unga den grupp av 
användare som använder sociala medier, såsom blogg, facebook och chatt flitigast 
(Nordicom 2008). Blogg är ett av de sociala medier som har blivit populärt hos många 
barn och unga. 19 % av 9 – 14 åringar och 32 % av 15 – 24 åringar har besökt en blogg 
en genomsnittlig dag år 2009 (Nordicom 2009). Med tanke på att sociala medier spelar 
en så stor roll i barn och ungas liv, är det viktigt att skolbibliotekarier som arbetar med 
denna målgrupp har kunskap om olika medier och hur de kan användas som ett 
arbetsverktyg. Jag är nyfiken på hur skolbibliotekarier kan arbeta med blogg, ett 
medium som elever har ett stort intresse för. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att studera bloggen som ett arbetsverktyg för 
skolbibliotekarier. Genom att samtala med skolbibliotekarier om deras erfarenheter av 
att arbeta med blogg som ett arbetsverktyg, vill jag få kunskap om bloggens 
användningsområden, möjligheter och utmaningar.  
 
Frågeställningar 

• Hur kan skolbibliotekarier använda blogg som ett arbetsverktyg? 
• Varför väljer skolbibliotekarier att använda blogg som ett arbetsverktyg? 
• Vilka för- och nackdelar finns med blogg? 

1.4 Avgränsning 

En första avgränsning gjordes, då jag skulle välja typ av bibliotekarier. Jag valde att 
intervjua skolbibliotekarier, främst på grund av att det är en grupp som har barn och 
unga som sin målgrupp. Det kan vara intressant att titta på hur just skolbibliotekarier 
arbetar med blogg, eftersom deras målgrupp är flitiga användare av sociala medier.  

Min tanke var från början att undersöka hur skolbibliotekarier arbetar med några olika 
sociala medier, men valde att undersöka hur en av dessa medium, blogg, används som 
ett arbetsverktyg. Anledningen till att det blev blogg, är att det är ett populärt medium 
hos barn/unga. Dessutom har jag observerat att den användas mer och mer av 
skolbibliotekarier.  
 
Det gjordes en tredje avgränsning, då jag valde att undersöka hur skolbibliotekarier 
använder blogg som ett arbetsverktyg och inte hur den används privat.  
 

1.5  Relevansbedömning av ämnesvalet 

Många av bibliotekens användare finns idag utanför det fysiska biblioteket, vilket gör 
att biblioteken måste fundera på och hitta nya sätt att nå användarna på. Jag upplever att 
sociala medier som ett medel för att nå ut till användarna, diskuteras flitigt i artiklar och 
bibliotekstidskrifter. Dessutom har jag observerat att olika typer av bibliotekarier och 
bibliotek har börjat använda sig av dessa medier för att nå ut till sina användare. 
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Bibliotekarier måste hela tiden förnyas och utvecklas för att på bästa sätt kunna erbjuda 
tjänster anpassade efter användarna. Sociala medier, såsom blogg, är kanske ett sätt av 
många att nå dagens användare på. 
 
Som blivande bibliotekarie bör jag känna till fenomenet blogg, hur den kan användas 
och i vilket syfte, eftersom många människor framför allt barn och unga, idag både 
läser och skriver bloggar. Jag är nyfiken på hur sociala medier kan användas för att nå 
en grupp användare som lägger ner mycket tid på dessa. Dessutom anser jag att 
skolbiblioteket bör hänga med i samhällsutvecklingen och erbjuda tjänster som 
användarna är intresserade av. 
 
Eftersom det vad jag vet inte finns några studier om hur just skolbibliotekarier använder 
sig av blogg som ett arbetsverktyg, anser jag att det finns ett forskningsbehov och min 
studie kan bidra till att fylla detta behov. Det kan vara intressant att se om 
skolbibliotekarier använder blogg på ett annat sätt än folkbibliotekarier, även om detta 
inte är syftet med min studie. 
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2. Definition av social mjukvara och blogg 

I detta kapitel beskriver jag vad social mjukvara och blogg är. Dessutom beskriver jag 
hur blogg har uppstått, vad den innehåller och hur den fungerar.  

2.1 Social mjukvara 

Social mjukvara har lett till att webben idag används på ett annat sätt än tidigare. Den 
gör att användarna idag både är konsumenter och producenter av innehållet på Internet 
(Farkas, 2007, s. 1). Social mjukvara kan inkludera många olika verktyg och därför är 
det svårt att definiera begreppet ”social mjukvara”, enligt Farkas (2007, s. 1). Men 
Farkas refererar till Tom Coates definition av social mjukvara, som menar att ”social 
software can be loosely defined as software which supports, extends, or derives added 
value from human social behaviour – message boards, music taste – sharing, photo – 
sharing, instant messaging, mailing lists, social networking” (2007, s. 1).  
 
Social mjukvara gör det möjligt för vem som helst att på ett enkelt sätt skapa innehåll 
på Internet. Utan att ha kännedom och kunskap om HTML och programmeringsspråk, 
kan en person lägga till innehåll på nätet (Farkas, 2007, s. 2). Social mjukvara har enligt 
Farkas gjort det möjligt för människor att uttrycka sig själva och dela innehåll med 
vänner och familj och dessutom bli aktiva utvecklare av World Wide Web (2007, s. 2). 
 
Social mjukvara har också gjort det möjligt för personer att gemensamt skapa innehåll 
på nätet, att samla kunskap från olika människor som blir tillgängligt för alla. Social 
mjukvara gör det dessutom lätt att skapa konversation mellan människor. En blogg kan 
till exempel tack vare sin kommentar – funktion göra det möjlig för författaren att 
kommunicera med sina läsare (2007, s. 3). 
 
Många sociala mjukvaru–verktyg tillåter att gemenskaper skapas genom att personer är 
anslutna i ett nätverk genom deras anknytning till varandra. Genom att bloggare länkar 
till varandra och kommenterar innehållet i varandras bloggar, skapas en gemenskap. 
Dessa bloggare blir då en del i en gemenskap som de själva inte medvetet valt att vara 
med i. (Farkas, 2007, s. 3). 
 
Social mjukvara låter organisationer att förenas med sina kunder på ett mer personligt 
sätt. Företag och bibliotek kan genom blogg och dess informella språk visa att det finns 
verkliga personer bakom företagen, och således knyta an till sina kunder på ett mer 
personligt plan, enligt Farkas (2007, s. 4). 
 
Många av sociala mjukvaru – applikationerna är webbapplikationer, vilket gör att en 
person kan få tillgång till sin blogg och kan skriva i den från vilken dator som helst. Det 
enda som krävs är internetuppkoppling och användaruppgifter till bloggen. Social 
mjukvara gör det möjligt för personer att kommunicera med varandra i realtid och 
dessutom att kommunicera var de än befinner sig (Farkas, 2007, s. 7).  

2.2 Vad är en blogg? 

Enligt Meredith G. Farkas (2007) är det svårt och nästan omöjligt att definiera 
begreppet blogg, eftersom det finns många olika typer av bloggar (s. 11). Våge m. fl 
(2005) definierar blogg utifrån bloggens grundidé och beskriver blogg som en 
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”uppdaterad webbplats vars startsida karakteriseras av förekomsten av ett antal daterade 
texter arrangerade i omvänd kronologisk ordning så att det senast skrivna kommer 
först” (s. 9).  
 
Will Richardson (2006) beskriver blogg som en webbsida som är enkel att skapa och 
uppdatera, samt att författaren kan publicera sitt innehåll omedelbart på Internet från 
vilken dator och vilket nätverk som helst (s. 17).  
 
En annan definition av blogg ger Ellyssa Kroski (2004) som menar att blogg idag har 
blivit ”den nya hemsidan”, där människor skriver om ett speciellt ämne eller tema. Hon 
skriver att en av bloggens viktigaste kännetecknen är dess aktualitet, som inte kan 
konkurreras av traditionella medier (s. 13).  
 
Jag har inte utgått från någon särskild definition av blogg då jag valt mina 
intervjupersoner, eftersom blogg är svårdefinierat. Dessutom ville jag inte studera en 
särskild bloggtyp, utan var mer intresserad av bloggens användningsområden. 

2.3 Bloggens funktioner 

Enligt Farkas (2007) är det lätt att blogga och det behövs inga kunskaper i webbdesign 
för att skapa en blogg (s.12). Bloggarna kan se olika ut och ha olika innehåll, men det 
finns några komponenter som kännetecknar bloggen. Kroski (2004) tar i sin bok Web 
2.0 for Librarians and Information Professionals upp några av de vanligaste 
funktionerna i en blogg (s. 15-16): 

• Bloggpost: Posterna som läggs in i bloggen kan innehålla skriven text, bilder, 
videoklipp och illustrationer. De sorteras i en kronologisk ordning med den senaste 
posten högst upp följt av de föregående. 
• Arkiv: Posterna samlas i ett arkiv, så att användare ska kunna söka efter äldre 
poster. En del bloggar visar bara poster som lagts in en speciell månad och de äldre 
posterna från föregående månader, placeras då i arkiv. 
• Permalänk: Det är en permanent länk till en speciell bloggpost, vilket gör det 
möjligt att länka direkt till en post och inte till själva bloggens huvudsida.  
• Bloggroll: Bloggroll är en lista på länkar som bloggskaparen rekommenderar. 
Länkarna visar sig på bloggens sidofält. 
• Kategorier, nyckelord och tags: Bloggposterna kan tilldelas nyckelord, tags och 
kategorier som deskriptorer. På detta sätt kan bloggskaparen utveckla sin egen 
taxonomi för bloggen, för att det ska bli lättare för användarna att navigera i den. 
Kommentar – funktion: Funktionen gör det möjligt för läsare att kommentera 
innehållet i bloggen.  
• Söktjänst: Funktionen gör det möjligt för läsarna att söka på innehållet i bloggen, 
genom att skriva ett nyckelord i sökrutan. 
• Track – backs: Tack vare denna funktion kan bloggförfattaren hitta en artikel eller 
text på nätet i vilken hans/hennes post har nämnts.  

2.4 Bloggens historia 

Det var Jorn Barger som myntade termen ”weblog”. Han beskrev blogg som ”a 
webpage where a weblogger (sometimes called a blogger, or a presurfer) ‘logs’ all the 
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other webpages she finds interesting” (Farkas, 2007, s. 14). Den första webbsidan med 
blogg – liknande karaktärsdrag anses vara nyhetssidan What’s new, som skapades och 
underhölls av skaparen av Mosaic, den första grafiska webbläsaren (Farkas, 2007, s. 
14). Webbsidan underhölls från 1993 – 1996 och där presenterades länkar till nya 
hemsidor i omvänd kronologisk ordning. Enligt Våge m. fl (2005) kan Tim Berners – 
Lee också ses som den första skaparen av bloggen. Från slutet av 1991 hade han en 
webbsida där han lade ut adresser till alla nya webbplatser. Denna hemsida betraktas av 
många som den första föregångaren till bloggen (s. 10). 

Före år 1999 var det svårt att skapa en blogg om man inte hade kunskaper i 
webbdesign, eftersom man på den tiden var tvungen att bygga upp bloggen från scratch. 
Detta gjorde att det inte fanns så många bloggar före 1999 (Farkas, 2007, s. 14). Men i 
mitten på 1999 blev det mycket enklare att skapa blogg och personer som inte hade 
kunskaper i skapande av html – sidor fick nu möjlighet att på ett enkelt sätt skapa en 
blogg. Det var webbtjänsterna Pitas.com och Blogger som var först med att erbjuda 
gratis bloggmjukvara (Farkas, 2007, s. 15). I och med att det blev enkelt att blogga, 
lockade den en helt ny användargrupp till bloggvärlden som också förändrade 
definitionen av blogg. Från att i början bara lägga upp länkar på webbsidor man hittat 
på nätet, började nu bloggen användas som personliga dagböcker (Farkas, 2007, s. 15).  

Under år 2000 ökade bloggarna på nätet med snabb hastighet. En teknisk innovation, 
permalänken, som introducerades år 2000 förändrade sättet människor bloggade på. 
Permalänken gjorde det möjligt för bloggaren att länka till en specifik post i bloggen 
och posterna fick permanenta länkar. Detta öppnade helt nya möjligheter för bloggarna 
och de kunde nu hänvisa till vad de själva eller andra skrivit. I och med att varje inlägg 
fick en egen webbadress, blev det mycket enklare att navigera i bloggen (Våge m. fl, 
2005, s.15). 

2.5 Bloggtyper 

År 1999 var de två vanligaste typerna av bloggar, den personliga dagboken och bloggar 
där bloggare la upp länkar till andra webbplatser. Idag är det mycket svårare att dela in 
bloggarna i kategorier, eftersom det numera finns flera miljoner bloggar (Farkas, 2007, 
s.16). Farkas (2007) refererar till Herring som år 2004 i en genreanalys av bloggar, 
definierade tre typer av bloggar. Dessa är Filters, som i huvudsak är sådana bloggar 
som länkar till olika webbplatser på nätet, Personal Journals som är dagboks – 
liknande bloggar, där författaren skriver om vardagliga saker och händelser och 
Knowledge logs som används för att skapa kunskapsrelaterad information (Farkas, 
2007, s.16). 
 
En annan indelning kan göras genom att istället utgå från ämnesinnehållet eller 
författaren. En del bloggar är skapade och används av enskilda individer, medan andra 
är skapade av grupper eller organisationer (Farkas, 2007, s. 17). 
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag dels för relevant litteratur för min uppsats, dels presenterar 
jag tidigare forskning kring bloggar och dess användning. Litteraturgenomgången, 
teorierna och den tidigare forskningen i detta kapitel, utgör uppsatsens teoretiska 
bakgrund. Jag kommer att analysera mitt resultat i förhållande till teorier i detta 
kapitel samt i förhållande till tidigare forskningsresultat som jag presenterar. Jag har 
utgått från mina frågeställningar när jag har sökt efter relevant litteratur och tidigare 
forskning i ämnet. Förutom några svenska magisteruppsatser om blogg och dess 
användning av bibliotek/bibliotekarier har jag inte hittat någon svensk forskning i 
ämnet. Därför har jag använt mig av internationell forskning och litteratur. Jag tar upp 
två svenska magisteruppsatser i detta kapitel, som båda handlar om bloggars 
användning av bibliotek/bibliotekarier.  

3.1 Varför ska bibliotekarier bry sig om social mjukvara och sociala 
medier? 

Farkas (2007) menar att social mjukvara kan förbättra bibliotekens sätt att 
kommunicera med sina användare, samt den interna kommunikationen och 
kunskapsdelningen. Vidare hävdar Farkas att biblioteken bör vara där användarna är 
och eftersom många användare idag finns på nätet, bör bibliotekarierna också finnas på 
denna plats (2007, s.8). Farkas menar att det är viktigt att ta reda på vad målgruppen 
gör på nätet, för att biblioteket ska kunna erbjuda tjänster för just sin målgrupp (2007, s. 
8). Hon säger också att biblioteken måste se sociala mjukvaru-applikationer som 
värdefulla verktyg för att kunna behålla sina gamla användare och dessutom nå nya 
(Farkas, 2007, s.8). Social mjukvara kan enligt Farkas (2007) ge biblioteken nya sätt att 
kommunicera på, samarbeta, undervisa samt marknadsföra sina tjänster (s.8). Genom 
att använda ny teknik och social mjukvara kan biblioteken bli mer relevanta för 
människor som anser sig kunna hitta all information på nätet och på det sätt nå en helt 
ny grupp användare (Farkas, 2007, s.8). 
 
Farkas (2007) hävdar att biblioteken alltid har arbetat med att hela tiden försöka hitta 
nya sätt att sprida information på och dra till sig nya användare. Men hon menar att 
bibliotekets statiska hemsida inte är tillräcklig dynamisk för att locka nya användare (s. 
29). Genom att använda bloggar för att till exempel sprida information och berätta om 
bibliotekets aktiviteter, tjänster och nyheter kan bibliotekarierna och biblioteken bli mer 
synliga på nätet (Farkas, 2007, s. 29).  
 
I artikeln To Be or Not to Be: School Libraries and the Future of Learning som jag 
nämnde i uppsatsens första kapitel, diskuterar Ross J Todd (2010) skolbibliotekens 
varande eller icke varande, samt skolbibliotekens förändrade roll i och med 
samhällsutvecklingen. Ross J Todd (2010) skriver i artikeln att skolbiblioteken idag är 
viktigare än någonsin, men att skolbiblioteken och skolbibliotekarierna måste förändras 
och anpassa sig efter samhällsutvecklingen och dagens barn (s. 19). Den nya 
skolbibliotekarierollen ska bland annat möjliggöra kunskapssökande och kreativitet 
(Todd, 2010, s. 19). Todd menar vidare att skolbiblioteket som en fysisk plats måste 
förändras och utvecklas i enlighet med samhälls– och informationsutvecklingen. Todd 
säger att informationssökning idag kan ske dygnet runt från vilken dator som helst, 
vilket gör att skolbibliotekarierna måste gå utanför de fysiska biblioteksväggarna. 
Skolbiblioteken måste byggas om och omplaceras som intellektuella rum och inte 
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begränsas av dess plats, tid och fysiska källor (2010, s.19). Sociala nätverk och sociala 
medier är idag vikiga för många användare och Todd menar att gemensamt lärande, 
sociala förmågor, kreativitet och skapande är något som skolbiblioteken måste hjälpa 
eleverna att utveckla (Todd, 2010, s. 19).  

3.2 Varför bloggar människor? 

Nardi m. fl (2004) undersökte år 2003 vad som driver människor till att blogga och 
fann i sin studie fem motiv till varför människor bloggar, nämligen: 1) för att 
dokumentera sitt liv: några av informanterna bloggade för att informera och uppdatera 
andra om aktiviteter och händelser i ens dagliga liv, 2) att uttrycka sina åsikter, 
tankar och funderingar: en del av informanterna bloggade för att uttrycka sina åsikter 
om något, 3) för att uttrycka och bearbeta sina känslor: blogg användes som ett sätt 
att ”skrika” ut sina starka känslor och på det sätt bearbeta dessa, 4) för att uttrycka sig 
och reflektera genom skrivandet: blogg användes av vissa som ett sätt att thinking by 
writing, 5) för att skapa och upprätthålla forum: genom att skapa forum och 
gemenskaper kunna kommunicera och diskutera med människor med samma intresse 
(Why we blog, s. 43-44). Många av informanterna hade fler än ett motiv till varför de 
bloggade.  
 
Clyde (2004a) refererar till Marylaine Block (2002) när hon försöker svara på frågan 
om varför människor använder blogg i sina yrken. De motiv som hon tar upp är 
samhällstjänst, dela med sig av sin expertis, att ge ett alternativ till facktidskrifter, 
skapa möjligheter för samarbete, att ha kul eller för att tjäna pengar/göra karriär (s. 9). 
Clyde lägger till några motiv, nämligen att marknadsföra, informationsförmedling eller 
kunskapshantering inom en organisation, kommunikation med användare, 
opinionsbildning, prova produkter eller idéer eller skapa möjligheter att utvärdera 
allmänhetens åsikter (2004a, s. 10). 

3.3 Bloggens starka och svaga sidor 

Michael P. Sauers (2006) är författare till boken Blogging and RSS – A Librarian’ s 
Guide. Inför boken intervjuade han några bibliotekarier som bloggar. Genom att skicka 
ut frågor främst via e – mail bad han bibliotekarierna att dela med sig av sina 
erfarenheter av att blogga. Han ställde bland annat frågorna: Vilken är bloggens största 
styrka och vad ser du som det största problemet med blogg? (s. 53). Jag har gjort en 
sammanställning av bibliotekariernas svar om vilka styrkor och problem de ser med 
bloggar. Några av bloggens starka sidor enligt undersökningspersonerna var dess 
omedelbarhet och snabbhet, dess enkelhet, dess informella språk, dess möjlighet att låta 
vem som helst att uttrycka sina tankar och känslor, dess möjlighet att snabbt kunna ge 
och få feedback, dess möjlighet att kunna skapa samarbete och nätverk, dess möjlighet 
att snabbt sprida ny information på, dess möjlighet att dela med sig av sina tankar, 
bilder, videos osv. med resten av världen på ett enkelt sätt, dess möjlighet att 
kommunicera med andra utan att behöva träffas i det verkliga livet (Sauers, 2006, s. 54-
75). 
 
Några av de problem med blogg som undersökningspersonerna i Sauers (2006) studie 
nämnde var att bloggar inte blir upptäckta, dels för att människor inte vet hur de ska 
komma åt bloggar, men också för att en del har fördomar om bloggar och tvivlar på 
dess kvalitet. Bloggars dåliga rykte gör att vissa inte tar detta medium seriöst. Några 
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andra nackdelar med blogg var att det kan vara tröttsamt och tidskrävande att läsa och 
följa bloggar samt att det tar tid att blogga. Någon av undersökningspersonerna menade 
att det är viktigt med aktualitet, det vill säga att bloggen är aktiv och att blogga även 
om när man inte har något att säga. En svaghet med blogg var också enligt en av 
undersökningspersonerna i Sauers studie att det är lätt att vara anonym i en blogg. En 
av undersökningspersonerna nämnde att det finns inaktiva bloggar kvar på nätet, trots 
att bloggskaparen slutat blogga (Sauers, 2006, s.54-75). 
 
Connie Crosby (2010) skriver i boken Effective Blogging for Libraries att tiden som 
man lägger på blogg är det som bekymrar de flesta bloggare. 2009 gjorde Crosby en 
undersökning genom att skicka ut en enkät till bibliotek som har eller har haft blogg. 
Hon fick svar av 81 bibliotek med aktiva bloggar och 7 bibliotek som hade haft 
bloggar. På frågan om vad som inte fungerade, visade det sig att tiden som läggs på att 
blogga sågs som det största bekymret (2010, s. 8). Enligt enkäten som skickades ut till 
biblioteken, rekommenderade respondenterna ett blogginlägg varje dag och som minst 
ett inlägg i veckan. För att en blogg ska vara effektiv är det enligt Crosby viktigt att 
bloggen uppdateras ofta (2010, s.99). 
 
Laurel A. Clyde, professor vid universitet på Island, har publicerat både böcker och 
artiklar inom ämnet bloggar och bibliotek. I en av hennes artiklar, Weblogs- are you 
serious?, påpekar Clyde (2004b) att blogg är något som få bibliotek använder som ett 
arbetsverktyg och att en del av dem som använder blogg inte använder den på ett bra 
sätt. Ett av problemen med biblioteksbloggar är, enligt Clyde, att bibliotekarierna inte 
är aktiva bloggare, vilket resulterar i bloggar som inte uppdateras så ofta (s. 392). Enligt 
Clyde är det inte lönt att ha en blogg som inte uppdateras regelbundet, eftersom 
bloggens styrka är just att dess information är aktuell och up to date (2004a, s.103).  

 
3.4 Magisteruppsatser om bloggar och dess användning 

I magisteruppsatsen Bloggtider för bibliotek och bibliotekarier?- Studie om bloggars 
användbarhet i bibliotekssektorn har Angelica Swedman (2006) undersökt vilken 
betydelse och vilka användningsområden bloggar skulle kunna ha för biblioteken. Hon 
har genom intervjuer med bibliotekschefer och bibliotekarier försökt ta reda på varför 
de valt att blogga och hur bloggarna används som hjälpmedel för information, 
kommunikation och lärande. Syftet var också att ta reda på vilka för- och nackdelar det 
kan finnas med blogg som ett arbetsverktyg. 
  
Angelica Swedman kom bland annat fram till att blogg i huvudsak används som ett 
informations- och kommunikationsverktyg riktat mot både allmänheten och 
bibliotekspersonalen. Studien visade dessutom att blogg användes som ett verktyg för 
att marknadsföra biblioteket och dess tjänster, samt som ett pedagogiskt verktyg för 
undervisning och kompetensutveckling (2006, s. 41). 
 
Fördelarna med blogg var enligt Angelica Swedmans (2006) undersökningspersoner att 
den är enkel, snabb och gratis (s. 42). Studien visade också på andra fördelar med 
blogg. Dessa var att det inte tar så lång tid att blogga och att det går att anpassa hur 
mycket tid man vill lägga ner på bloggandet (s.43).  Fler fördelar med blogg enligt 
Swedmans undersökningspersoner var att man tränas att formulera sig i skrift, att det är 
ett bra sätt att nå ut med information, kommunicera och debattera på (2006, s.43). Att 
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träna på att våga synas genom att skriva i bloggen var också en fördel i Swedmans 
studie (2006, s. 43). 
 
En svaghet med bloggen var enligt många av Swedmans (2006) respondenter att det 
inte är så många som ger kommentarer i bloggen (s.44). En respondent i hennes studie 
såg spam i kommentarfältet som en nackdel och en annan respondent uppgav att en 
nackdel med bloggen är att de inte vet vem som använder bloggen och hur den 
används. En fjärde svaghet med blogg är enligt Swedmans studie att många är ovana att 
använda sig av bloggverktyget (s.47). Denna uppsats är intressant för min del då den 
undersöker i stort sätt samma sak som jag. Till skillnaden från Angelica Swedmans 
studie som undersöker hur bibliotekschefer och folkbibliotekarier använder bloggar, 
ligger mitt fokus på skolbibliotekariers användning av blogg som ett arbetsverktyg.  
 
Madeleine Andersson och Irina Moilanen (2008) är författarna till magisteruppsatsen 
Ytterligare en dörr till biblioteket- en kvalitativ studie om folkbibliotekets användning 
av Web 2.0-tjänsterna blogg och MySpace. I sin studie kom Madeleine Andersson och 
Irina Moilanen fram till att de undersökta folkbiblioteken använde de sociala medierna, 
blogg och Myspace, för att på ett nytt sätt nå sina användare och för att dessutom ge 
användarna möjlighet att få vara delaktiga på biblioteket (s. 73). När det gäller 
användandet av bloggen, har den framför allt använts till litteraturförmedling. 
Uppsatsförfattarna fann i studien att kommentarfunktionen på bloggarna inte användes i 
så stor utsträckning. Användarna publicerade inte heller egna boktips på bloggen så 
mycket som bibliotekarierna önskade (s. 73). Fördelar med blogg som nämndes av 
respondenterna i Andersson och Moilanens (2008) studie var bloggens möjlighet att 
skapa kommunikation, dess möjlighet att marknadsföra biblioteket och på det sätt nå 
fler användare samt att det är ett enkelt medium att använda (s. 69). 
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4. Analysverktyg 

I detta kapitel presenterar jag Meredith G. Farkas (2007) indelning av bloggars 
användningsområden inom biblioteksverksamheten. Denna indelning kommer jag att 
använda som ett stöd i min analys.   

4.1 Hur kan bibliotek och bibliotekarier använda sig av blogg som ett 
arbetsverktyg? 

Meredith G Farkas arbetar som bibliotekarie och föreläsare på Portland State University 
och San Jose State University. Dessutom är hon chef för Instructional Services på 
Portland State University. Förutom att hon har skrivit boken Social Software in 
Libraries; Building Collaboration, Communication and Community Online (2007), 
skriver hon i spalten “Technology in Practice” för American Libraries. År 2006 blev 
hon utsedd till “a Mover and Shaker” av Library Journal för innovativ användning av 
teknologi som gagnar professionen. 2009 hedrades hon med LITA/Library Hi Tech 
award för hennes utomordentliga kommunikation inom Biblioteks – och 
Informationsvetenskapen (http://meredith.wolfwater.com/wordpress/about-me/ ).  
 
Farkas (2007) hävdar att användandet av bloggar kan se olika ut för biblioteken och 
möjligheterna för användning av dem är oändliga. Farkas (2007) har delat in bloggens 
användningsområden för bibliotek och bibliotekarier i olika typer av bloggar, nämligen: 

• Nyhetsblogg: Biblioteken kan skapa blogg för att informera om nyheter, aktiviteter 
och händelser på biblioteket, till exempel författarbesök. Vissa bibliotek lägger inte in 
sådan information på biblioteks hemsida, vilket gör att man kan missa potentiella 
användare. Det finns användare som inte besöker det fysiska biblioteket så mycket, 
vilket gör att biblioteket inte når dessa användare där. Blogg kan vara ett sätt att fånga 
potentiella användares intressen genom att berätta vad som händer på biblioteket och 
vad som erbjuds (s. 30). 
• Ämnesblogg: Bibliotek och bibliotekarier kan använda sig av blogg för att skriva 
om ett speciellt ämne. Ämnesbloggar är särskilt användbara för specialbibliotek som 
har sitt fokus på ett speciellt ämne, såsom medicin, juridik osv. Ämnesbloggar kan 
också användas av skolbibliotek på så sätt att skolbibliotekarierna skapar en blogg för 
varje ämne i skolan. I dessa bloggar kan skolbibliotekarierna till exempel tipsa om bra 
länkar och informera om ny litteratur inom varje ämne (s. 31). 
• Undervisningsblogg: När bibliotekarier undervisar sina användare i 
informationssökning, är det inte alltid som tiden räcker till för bland annat diskussion. 
Bloggen kan användas som ett komplement till undervisningen, där bibliotekarien kan 
lägga ut tips på länkar som togs upp, skriva om sådant som inte hanns med och fortsätta 
diskussionen på bloggen. Blogg är enligt Farkas (2007) mycket bättre att använda än 
papper, eftersom elever lättare kan slarva bort ett papper. Bloggen kan också användas 
under undervisningen, istället för att använda andra verktyg som t ex powerpoint. På 
detta vis kan eleverna efter lektionen gå tillbaka och titta på bibliotekariens 
anteckningar. Genom att låta användare kommentera anteckningar på bloggen, kan 
bibliotekarien fortsätta att undervisa eleverna långt efter lektionens slut (s. 34). 
• Referensblogg: Bibliotekarier kan använda blogg för att tipsa sin målgrupp om bra 
länkar med kvalitet. Bibliotekarien kan också i bloggen länka till för målgruppen 
intressanta artiklar och annat för målgruppen relevant innehåll på nätet (s. 34). 
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• Bokcirkelblogg: Det finns personer som tycker om att delta i bokcirklar, men av 
olika anledningar inte har möjlighet att delta i fysiska sådana. En bokcirkel på nätet i 
bloggform, kan göra det möjligt för dessa personer att delta i en bokcirkel utan att 
behöva träffa de andra medlemmarna i verkligheten. Den kan också användas som 
komplement till den fysiska bokcirkeln. Människor kan till exempel starta en 
diskussion i bloggen inför en träff eller fortsätta att diskutera en bok efter att de har 
träffats och mötet avslutats (s. 35). 
• Boktipsblogg: Det är många användare som söker hjälp av bibliotekarier för att få 
råd och tips på böcker att läsa. Bloggen kan användas för detta ändamål genom att 
bibliotekarien i bloggen lägger ut bokrecensioner, bästsäljar-listor och en lista på 
böcker sorterade efter olika ämnen och teman (s. 36).  
• Marknadsföringsblogg: Genom att marknadsföra biblioteket och dess tjänster med 
hjälp av en blogg, kan biblioteket locka till sig nya användare (s. 37). 
• Kommunikationsblogg: Blogg kan också användas för att skapa en gemenskap 
och ett forum för diskussion, genom att användare i ett kommentar –fält får möjlighet 
att kommentera. Trots att risken finns att det kommer olämpliga kommentarer från 
användarna, ser Farkas (2007) stora fördelar med att öppna upp bloggen för 
allmänheten och låta användare att ta plats och göra sina röster hörda. För att 
användarna ska skriva kommentarer till inläggen, måste bibliotekarierna tänka på att 
skriva engagerande poster och locka till diskussion (s. 39). 
• Intern verksamhetsblogg: Blogg kan av bibliotekarier också användas för den 
interna verksamheten. Istället för att använda e-mail-listor då man vill informera om 
något eller diskutera viktiga saker, kan informationen skrivas direkt i bloggen så att 
kollegor eller målgruppen kan ta del av den. Det är bra om bloggen kan nås via en länk 
på intranätet, för att det ska vara enklare för målgruppen att läsa den (s. 41). 
• Fortbildningsblogg: Det finns många biblioteksrelaterade bloggar och genom att 
läsa dessa kan bibliotekarier hänga med vad som händer inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen (s. 43).  

4.2 Hur ska denna indelning användas i min analys? 

Jag kommer att utgå från Meredith G. Farkas (2007) indelning av bloggars 
användningsområden när jag ska presentera och analysera mitt resultat. De bloggtyper 
(se ovan) som Farkas tar upp kommer att vara huvudrubriker i min analys. Jag har valt 
att inte ta med den sista bloggtypen, Fortbildningsblogg, eftersom jag vill studera hur 
blogg kan användas av bibliotekarier inte för bibliotekarier. Denna indelning kommer 
att vara ett stöd i min analys för att ta reda på hur blogg används av mina respondenter. 
Jag kan också se om mina respondenter använder blogg på fler sätt än de sätt som 
Farkas (2007) tar upp. Mina frågeställningar kommer i analyskapitlet att vara 
underrubriker till huvudrubrikerna (bloggtyperna), på det sätt att varje huvudrubrik har 
tre underrubriker. Frågeställningarna som är underrubriker till huvudrubrikerna, har 
förkortats till Hur? (Hur kan skolbibliotekarier arbeta med blogg som ett 
arbetsverktyg?), Varför? (Varför väljer skolbibliotekarier att arbeta med blogg som ett 
arbetsverktyg?) och För- och nackdelar (Vilka för- och nackdelar finns med blogg). 
Exempel på detta visas i bilaga 2. 
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5. Metod  

I detta kapitel redogör jag för varför jag valt intervju som metod och hur jag gått 
tillväga för att samla in empirin. Dessutom diskuterar jag uppsatsens vetenskaplighet. 

5.1 Val av metod 

Den metod som jag ansåg var mest lämpad för min studie var intervju, eftersom jag 
ville få inblick i hur blogg kan användas som ett arbetsverktyg och vilka erfarenheter 
skolbibliotekarier har av att arbeta med detta medium. Jag ville få en större förståelse 
för bloggens användningsområden, möjligheter och utmaningar. Detta är enligt mig 
svårt att undersöka med andra metoder än intervju. 
  
Intervju som forskningsmetod används då man vill komma åt människors erfarenheter, 
inre uppfattningar, tankar, attityder samt känslor (Wildemuth, 2009, s. 222). 
Intervjuerna kan vara olika strukturerade och jag har valt att använda mig av 
semistrukturerad intervju. Detta på grund av att jag som intervjuare får en större frihet 
att anpassa frågorna allteftersom intervjun fortgår. Fördelen med semistrukturerad 
intervju är att intervjuaren inte strikt behöver gå efter en intervjumall med 
förutbestämda frågor, utan kan istället formulera om frågor, ändra, ta bort och lägga till 
för att få intervjupersonen att utveckla sina svar och på det sätt tränga ner djupare i 
människors tankar och uppfattningar (Wildemuth, 2009, s.233). Nackdelen med en 
intervju som inte är så strukturerad och ger större frihet för respondenten att tala om 
vad som är av vikt för denne, är enligt Judith Bell (2000) att det inte är säkert att 
intervjuaren får med alla ämnesområden och teman som han/hon tänkt sig att få med (s. 
122). Jag hade en intervjumall (se bilaga 1) med fasta huvudrubriker och underrubriker 
som stöd och försökte vid intervjuerna se till att alla ämnesområden och teman kom 
med. Jag skapade min intervjumall utifrån mitt syfte med studien. 
 
Jag hade först tänkt intervjua alla skolbibliotekarier genom direkta intervjuer, men av 
olika omständigheter fick jag göra två av intervjuerna via e-mail.  

5.2 Urval  

Jag har valt mina intervjupersoner med kriterierna att de ska vara skolbibliotekarier 
som arbetar med blogg som ett arbetsverktyg. Alla förutom en respondent var 
skolbibliotekarier. Min respondent som inte arbetar som skolbibliotekarie, arbetar på en 
pedagogisk central som bibliotekarie och har ett nära samarbete med kommunens 
skolbibliotekarier. Hon arbetade tillsammans med några gymnasieskolbibliotekarier i 
ett läsprojekt där blogg användes som ett av verktygen i projektet. Därför ansåg jag att 
hon skulle kunna svara på mina frågor för denna studie. För att underlätta läsningen i 
uppsatsen, har jag valt att nämna alla mina respondenter som skolbibliotekarier, trots att 
den ena till skillnad från de övriga arbetar som bibliotekarie och inte som 
skolbibliotekarie. Eftersom jag ville göra intervjuer ansikte mot ansikte, började jag 
titta på grundskolor samt gymnasieskolor i kommuner inte så långt att ta sig till från 
min adress. Jag försökte via kommunernas- och skolornas hemsidor hitta bloggar 
skapade av skolbibliotekarier. Tre av mina intervjupersoner hittade jag på detta vis. En 
av skolbibliotekarierna fick jag kännedom om via en vän och en skolbibliotekarie 
hittade jag av en slump när jag surfade på nätet.  
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5.3 Genomförande 

Tre av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte. Enligt Judith Bell (2000) bör 
människor som ställer upp på en intervju få önska plats och tid för intervjun (s. 124). 
När jag skickade mitt första mail till mina intervjupersoner för att fråga om de ville 
ställa upp på en intervju, skrev jag att de fick bestämma plats. Jag hade som förslag på 
deras arbetsplatser, något café eller annat som intervjupersonen önskade. Två av 
intervjuerna gjordes på intervjupersonernas arbetsplatser och den tredje på ett café. De 
intervjuer som genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, spelades in med en I-
phone. Den intervju som genomfördes på ett café, spelades inte in eftersom vi på grund 
av platsbrist fick sitta väldigt nära några andra cafégäster. På denna intervju fick jag 
föra anteckningar under samtalet. Efter intervjun stannande jag kvar på caféet, för att 
renskriva och sammanställa mina anteckningar. Jag ville vara säker på att få med allt 
som min intervjuperson hade pratat om. Att renskriva mina anteckningar, då minnet var 
färskt, ökade chansen att komma ihåg vårt samtal. 
 
Intervjuer kan genomföras på andra sätt än ansikte mot ansikte, till exempel genom 
telefonsamtal eller via e-mail. E-mail intervjuer är enligt Lili Luo och Barbara M. 
Wildemuth särskilt användbara för att nå människor som inte kan nås så lätt vid en viss 
tidpunkt och plats (Wildemuth, 2009, s. 233). Eftersom tidsbrist och geografiskt 
avstånd gjorde det svårt för mig att träffa två av mina intervjupersoner, valde jag att 
intervjua dem genom att skicka frågorna i ett mail till dem. Jag valde denna metod 
framför telefonintervju, för att jag tänkte att det skulle vara mer praktiskt för mina 
intervjupersoner att kunna svara på frågorna när de hade tid och inte behöva vara 
bundna till en viss tidpunkt. Jag valde att inte skicka frågorna direkt i mailet, utan 
skickade istället frågorna i ett word-dokument som jag bifogade i mailet. Anledningen 
till att jag inte skickade frågorna direkt i mailet är att det rörde sig om många frågor. 
Jag ville inte att mina intervjupersoner skulle känna att det var för många frågor att 
svara på. Intervjupersonerna svarade på frågorna i samma dokument och skickade dem 
tillbaka till mig. Orsaken till att dessa intervjuer inte gjordes genom att träffas och 
samtala, var i det ena fallet för stort geografiskt avstånd mellan mig och intervjuperson 
och i det andra fallet svårt att boka in en tid på grund av tidsbrist. Jag kunde i båda 
fallen skicka uppföljningsfrågor om jag ville att intervjupersonerna skulle utveckla ett 
svar. Jag ställde en följdfråga till en av intervjupersonerna via e-mail och fick svar på 
samma sätt. 
  

5.4 Bearbetning och analys av empiri 

Som jag nämnde tidigare spelades två av intervjuerna in, vilka jag valde att 
transkribera. Trots att transkriberingen var tidskrävande, anser jag att det var värt 
mödan. Eftersom det rör sig om fem intervjuer är det lättare att jämföra, sammanställa 
och analysera resultaten om intervjuerna finns på skriven text. Vid transkriberingen 
skrev jag ner allt ordagrant. Jag valde dock att inte skriva ner ljud som skratt, hosta, 
andning, för att jag ansåg att sådana ljud inte var av betydelse för min undersökning. 
 
Jag valde att utgå från min intervjuguide när jag bearbetade min empiri, dels för att jag 
trodde att det skulle vara lättare att hantera all empiri inför resultatredovisning och 
analys, dels för att två av mina respondenter själva hade svarat på frågorna i 
intervjuguiden. När det gäller de direkta intervjuerna valde jag att först läsa genom alla 
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intervjuer i skriven text för att sedan stryka under det som jag ansåg vara relevant för 
min studie. Därefter valde jag att placera betydelsebärande ord och meningar från 
samtalen under ”rätt” rubrik i intervjuguiden. Som jag nämnde i kapitel 4, valde jag att 
utgå från Farkas (2007) indelning av bloggens användningsområden, vid analys av mitt 
resultat. 

5.5 Generaliserbarhet  

Det min studie visar är hur några skolbibliotekarier arbetar med blogg som ett 
arbetsverktyg, varför de valt att använda blogg som ett arbetsverktyg samt vilka för- 
och nackdelar de sett med att arbeta med detta medium. Med denna metod kan jag inte 
dra några generella slutsatser om blogg och dess användning. Jag kan bara uttala mig 
om hur de fem bibliotekarier som jag har intervjuat har använt blogg som ett 
arbetsverktyg och vilka uppfattningar och erfarenheter de har av att arbeta med den. 
Men studien kanske ändå kan säga något om möjliga tendenser som delas av en större 
grupp, eftersom jag jämfört min studies resultat med andra liknande studiers resultat.   

5.6 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på om olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen 
ger samma eller ungefärligen samma resultat (Holme & Solvang, 1997, s. 163). När det 
gäller reliabiliteten i min studie, är det svårt att säga om en liknande undersökning 
skulle ge samma svar. Tekniken förändras hela tiden och blogg har förändrats mycket 
från dess födelse till idag. Om blogg förändras ytterligare kan detta påverka 
reliabiliteten i min undersökning, på det sätt att intervjupersonerna i en ny studie 
kanske använder blogg på andra sätt, vilket också påverkar mina två andra 
frågeställningar.  
 
Två av de skolbibliotekarier som intervjuades av mig hade skapat och arbetade med 
blogg tillsammans med andra bibliotekarier eller lärare. Men det var endast mina 
respondenters åsikter, tankar och uppfattningar som jag fick ta del av, vilket kan 
påverka reliabiliteten i min undersökning.  
 

5.7 Validitet 

Validitet är ett mått på om den metod som man valt för sin undersökning gör att man 
undersöker det man tänkt att man skulle undersöka (Kvale, 1997, s. 215). Syftet med min 
uppsats var att undersöka hur några skolbibliotekarier har använt blogg som ett 
arbetsverktyg, varför de valt att satsa på detta medium och vilka för- och nackdelar de ser 
med blogg. Jag valde att undersöka detta genom att använda mig av metoden intervju. Jag 
skapade en semi-strukturerad intervjumall. Med hjälp av en semi- strukturerad intervju ger 
man intervjupersonen större möjlighet att berätta hur de såg på en viss sak eller händelse. 
Det gav också mig större frihet att ställa följdfrågor för att få intervjupersonen att utveckla 
sina svar. Eftersom jag ville ta reda på hur några personer uppfattade blogg som ett 
arbetsverktyg, ansåg jag att intervju var en lämplig metod att använda.  

 
Det som kan ha påverkat validiteten i min undersökning är att jag använde mig av två 
olika metoder. På grund av geografiskt avstånd och tidsbrist kunde två av intervjuerna inte 
göras ansikte mot ansikte. Jag valde då att skicka den intervjumall jag använda vid mina 
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intervjuer ansikte mot ansikte, till de två andra skolbibliotekarierna. Frågorna skickades i 
ett word-dokument till deras e-mailadresser. Frågorna besvarades direkt i samma 
dokument och skickades tillbaka till mig via e-mail. Att jag har intervjuat tre 
skolbibliotekarier ansikte mot ansikte och fått svar på ett annat sätt när det gäller de andra 
två, kan ha påverkat mitt resultat. Detta eftersom de sistnämnda skolbibliotekarierna inte 
fick samma möjlighet till att utveckla sina svar. Dock anser jag att svaren på frågorna i 
word-dokumenten var tillfredställande. I ett av fallen ställde jag en följdfråga, eftersom 
jag ville att respondenten skulle utveckla sitt svar. Svaret skickades tillbaka till mig via e-
mail. 

5.8 Forskningsetiska överväganden 

Jag tog kontakt med alla mina respondenter genom att skicka dem ett mail och fråga om 
de ville ställa upp på en intervju. Jag var tydlig då jag presenterade mig själv och syftet 
med min undersökning. Jag förklarade vad jag ville undersöka och varför, samt hur 
deras svar skulle användas i min studie. Konfidentialitet betyder i forskning enligt 
Steinar Kvale (1997) att ”privata data som identifierar undersökningspersonerna inte 
kommer att redovisas” (s. 109). Mina intervjupersoner fick veta att de och deras svar 
skulle behandlas med konfidentialitet. Mina respondenter har i denna uppsats fått 
fingerade namn som ett sätt att behandla personerna med konfidentialitet. Då jag har 
citerat någon av skolbibliotekarierna i min studie har jag valt bort sådan data som skulle 
kunna identifiera mina respondenter. Respondenternas svar kommer endast att 
användas för studiens ändamål. Respondenterna fick veta att de kommer att vara 
anonyma inför läsarna av studien.  
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6. Resultat och Analys 

Kapitlet börjar med en kort presentation av respondenterna, som följs av 
resultatredovisning och analys. Jag utgår från Meredith G Farkas (2007) bloggtyper 
då jag redovisar och analyserar mitt resultat, på det sätt att bloggtyperna är 
huvudrubrikerna i detta kapitel och mina frågeställningar finns som underrubriker till 
varje huvudrubrik. Frågeställningarna har förkortats till Hur? (Hur arbetar 
skolbibliotekarierna i min studie med blogg som ett arbetsverktyg?), Varför? (Varför 
har skolbibliotekarierna i min studie valt att arbeta med blogg?) och För- och 
nackdelar (Vilka för- och nackdelar finns med blogg?). De för- och nackdelar som tas 
upp under varje bloggtyp/användningsområde behöver inte vara kopplat till den 
specifika bloggtyp som den står under, utan kan kopplas till flera olika.  Jag har valt att 
ge mina intervjupersoner fingerade namn, för att underlätta läsningen. 

6.1 Presentation av respondenterna 

Bodil arbetar som skolbibliotekarie på en F-9 skola i en medelstor kommun. Hon har 
tillsammans med några lärare på skolan arbetat med blogg i ett läsprojekt som gick ut 
på att eleverna skulle läsa så mycket som möjligt inom en viss tid. Skolbibliotekarien 
informerade i bloggen bland annat hur mycket eleverna hade läst och eleverna 
recenserade lästa böcker i bloggen.  
 
Greta arbetar som bibliotekarie på en pedagogisk central i en stor kommun och hon har 
ett nära samarbete med kommunens skolbibliotekarier. Hon har tillsammans med några 
skolbibliotekarier på olika gymnasieskolor arbetat med blogg i ett projekt som gick ut 
på att eleverna skulle läsa en bok och sedan se filmatiseringen av boken. Bloggen 
användes som en bokcirkel i bloggform, där elverna skulle diskutera bokens innehåll 
med varandra genom att svara på frågor och dessutom kommentera varandras svar. 
 
Sara arbetar som skolbibliotekarie på en gymnasieskola i en medelstor kommun. Hon 
har tillsammans med några andra gymnasieskolbibliotekarier i kommunen skapat en 
boktipsblogg, där skolbibliotekarierna recenserar böcker de läst.  
 
Vera arbetar som skolbibliotekarie på en gymnasieskola i en stor kommun. Hon 
började blogga för några år sedan. Hon har en blogg för att bland annat marknadsföra 
biblioteket och informera om händelser och aktiviteter på biblioteket. 
 
Anna arbetar som skolbibliotekarie på två olika F-6 skolor i en medelstor kommun. I 
bloggen lägger hon ut information om vad som händer på skolbiblioteket, boktips och 
annan information som hon anser att hennes målgrupp bör ta del av. 
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6.2 Resultat och Analys 

Nedan redovisar och analyserar jag mitt resultat utifrån Farkas indelningsmodell av 
bloggars användningsområden. En och samma blogg kan mycket väl passa in på fler 
än en bloggtyp. 

6.2.1 Nyhetsblogg  

6.2.1.1 Hur? 

Två av mina respondenter använder blogg som en informationskanal. Bloggen används 
för att informera om aktiviteter, händelser och om annat som kan vara relevant för deras 
målgrupper. Anna beskriver innehållet i sin blogg så här:   
 
 ... så innehåller den mest information om den dagliga verksamheten på skolans skolbibliotek. 
 Vilken saga som jag berättar för ettorna, om jag har informationssökning med någon klass 
 eller bokprat på något tema och så vidare. (Anna) 
 
Angelica Swedman (2006) fann i sin studie precis som jag att blogg bland annat 
användes som ett informationsverktyg (s. 54 ). Madeleine Andersson och Irina 
Moilanen (2008) kom fram till att bibliotekarierna i deras studie använde blogg och 
MySpace som kommunikationsverktyg, marknadsföringsverktyg och 
litteraturförmedling (s. 67 ). I deras studie användes blogg i huvudsak inte som ett 
informationsverktyg, men jag anser att blogg i deras studie ändå till viss del fungerade 
som en informationskanal. I och med att bloggen användes som marknadsföring av 
bibliotekets verksamhet, kan man tänka sig att den således också användes som en 
informationskanal, för att sprida information om bibliotekets verksamhet och tjänster.  

6.2.1.2 Varför? 

Bloggen används för att informera om aktiviteter, händelser och om annat som kan vara 
relevant för deras målgrupper. Respondenterna har satsat på Nyhetsblogg för att det är 
ett enkelt sätt att sprida information på. Anna uttryckte att hon blev förvånad över hur 
enkelt det var att blogga. 
 
 Jag började efter att ha varit på Skolbiblioteksdagen i … där en bibliotekarie … visade hur 
 vansinnigt enkelt det var att komma igång. Men hur jag först kom i kontakt med bloggar kan 
 jag omöjligt säga. Det var väl något som vällde över oss alla på bred front i mitten på 00-
 talet. (Anna) 
 
Att blogga för att sprida information, finns inte med bland de motiv som Nardi m. fl 
(2004) fann i sin studie om varför människor bloggar. Anledningen till detta kan vara 
att Nardi m. fl (2004) undersökte varför privatpersoner valde att blogga och inte varför 
bibliotekarier satsade på blogg som ett arbetsverktyg. Men blogga för att sprida 
information skulle kunna jämföras med ett Nardis m. fl (2004) motiv att dokumentera 
sitt liv (s. 43). Skolbibliotekarierna i min studie informerar inte om aktiviteter och 
händelser i deras egna liv, men två av respondenterna informerar om aktiviteter och 
händelser på biblioteket. Därför anser jag att deras motiv ligger nära motivet ”att 
dokumentera sitt liv”. Ett av motiven till att använda blogg i sitt yrke är enligt Clyde 
informationsförmedling (2004a, s. 10), vilket stämmer väl överens med det jag kommit 



 23

fram till i min studie om varför en del skolbibliotekarier använder blogg som ett 
arbetsverktyg. 

6.2.1.3 För- och nackdelar: 

Fördelen med att använda blogg för att sprida information på är att det är ett enkelt och 
snabbt sätt att göra det på. Dessutom har människor möjlighet att kommentera i 
bloggen. Fördelen med att använda blogg för att sprida information på är enligt Anna 
”snabbheten, enkelheten och öppenheten” (Anna). Vera tycker att det ”är bra när man 
får feedback från andra bibliotekarier och läsare” (Vera). 
 
Att det är enkelt att blogga och ett snabbt sätt att sprida information på, sågs som 
fördelar även i Michael P. Sauers (2006) undersökning, där tre av styrkorna med blogg 
enligt hans undersökningspersoner var just bloggens omedelbarhet, snabbhet och 
enkelhet (s.54-75). Farkas (2007) menar också att det är lätt att blogga (s.12) och att det 
inte behövs kunskaper i webbdesign eller HTML för att komma igång. I Swedmans 
(2006) studie uppgav undersökningspersonerna att det är enkelt att blogga och att det 
inte behövs tekniska kunskaper för att skapa och arbeta med blogg (s. 42), vilket 
stämmer överens med mitt resultat om bloggens fördelar. 
 
En svårighet när det gäller användning av blogg som en informationskanal är enligt 
några av mina respondenter att det är svårt att få läsare. Vera menar att hon inte stött på 
så många problem i arbetet med bloggar, men ”svårigheten att få läsare” är ett problem, 
enligt Vera. Anna ser också detta som en svårighet. 
 
 Och jag är inte helt nöjd med hur många som läser den över huvud taget. Men förutom det 
 tycker jag att jag når mitt syfte: jag sprider informationen jag vill sprida. (Anna) 
 
Tiden som läggs ner på att skriva i bloggen är också en av utmaningarna när det gäller 
att använda sig av blogg som en informationskanal. Vera säger: 
 
 Jag bloggar på arbetstid. Fast ibland på kvällar och så…Jag bloggar absolut inte varje dag för 
 tiden finns inte. Men jag försöker blogga efter varje utläst bok och om något speciellt är på g 
 på skolan, på bibblan eller runt om i … som kan intressera. (Vera) 
 
Andersson & Moilanen (2008) fann i sin studie att tiden till Web 2.0- tjänsterna var 
begränsad och att detta påverkade tjänsterna negativt. En av svårigheterna i arbetet med 
blogg och MySpace var för respondenterna i deras studie att det inte ingick tid för dessa 
tjänster i de vanliga arbetsuppgifterna (s.54). Tiden som en nackdel nämndes inte av 
undersökningspersonerna i Swedmans (2006) studie. Det var dessutom en respondent 
som menade att det går snabbt att skriva bloggposter och att det kan göras i samband 
med infotjänstgöring (s. 43).  
 
När det gäller svårigheten att få läsare har inte respondenterna i Swedmans (2006) 
studie uppgett detta som en nackdel. Men i studien framkom det att några respondenter 
upplevde att allmänheten och bibliotekspersonalen inte riktigt vet hur de ska använda 
bloggverktyget och att det är få som tar chansen till dialog (s.47).  
 
Både Sauers (2006, s. 60 ) och Crosbys (2010, s. 8) studier visade att tiden som läggs 
på att blogga var ett av bekymren med blogg. Clyde (2004b) menar att bloggarna inte 
uppdateras så ofta, vilket gör att bloggarna inte är så aktiva (s. 392). Enligt Clyde 
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(2004a) är det inte lönt att ha en blogg som inte uppdateras regelbundet, eftersom 
bloggens styrka är just att dess information är aktuell och up to date (s.103). 
Anledningen till att respondenterna i min studie inte är nöjda med hur många läsare de 
har, kan bero på att de inte lägger ner tillräckligt mycket tid på bloggarna. Eftersom ett 
av bloggens styrkor är att informationen i den är aktuell och up to date (Clyde, 2004a, s. 
103), vill läsarna hitta ny information när de besöker bloggen. Om läsarna inte hittar ny 
information då de besöker bloggen, kan följden bli att de inte återvänder till bloggen 
och bloggen förlorar sina läsare. Vera och Anna uttryckte båda missnöje med hur 
många läsare de har, samtidigt som de sa att de inte bloggar varje dag.  
 
Publicering av bilder kan också vara ett problem. Detta problem nämndes inte som en 
svaghet av undersökningspersonerna i Sauers (2006) studie om bloggens svagheter och 
styrkor. Anledningen till detta kan vara att Sauers (2006) undersökningspersoner inte 
arbetar som skolbibliotekarier och har inte barn och unga som sin målgrupp.  
 
 Om man har elever på bilderna måste man ha tillstånd från föräldrar och så vidare, det är 
 ganska krångligt. (Anna) 

6.2.2 Bokcirkelblogg 

6.2.2.1 Hur?  

En av mina respondenter använde blogg som en bokcirkel i bloggform. Elever på två 
olika gymnasieskolor skulle läsa en gemensam bok och diskutera innehållet i boken 
genom att träffas i grupper i skolan.  Dessutom skulle eleverna diskutera boken i 
bloggform genom att svara på givna frågor och kommentera varandras svar. Farkas 
(2007) menar att blogg kan användas som ett komplement till den fysiska bokcirkeln (s. 
35). Gretas blogg användes på detta sätt. Eleverna träffades i ett fysiskt rum för att 
diskutera bokens innehåll, men fick också möjlighet att mötas i bloggen för att 
diskutera boken. Bloggen användes också som ett reflektionsverktyg, på det sätt att 
eleverna skulle skriva i bloggen och få igång sina tankar inför de fysiska träffarna. 
 
 Inför varje boksamtal fick eleverna ett antal frågor som de skullle besvara på bloggen. I regel 
 rörde det sig om tre till fyra frågor per gång och de fick cirka en vecka på sig att svara. Varje 
 boksamtal inleddes sedan med att eleverna fick läsa upp sina svar för gruppen. De andra 
 eleverna i gruppen och samtalsledaren fick därefter möjlighet att kommentera och ställa 
 frågor.  (Greta) 
 
Ingen av respondenterna i Swedmans (2006) eller Anderssons & Moilanens (2008) 
studier använde blogg som en bokcirkel. Anledningen till detta kan vara att 
respondenterna i deras studier var folkbibliotekarier eller bibliotekschefer, inte 
skolbibliotekarier. Skolbibliotekarier arbetar på skolor och har ett nära samarbete med 
elever och lärare. Därför tror jag att skolbibliotekarier i större utsträckning än 
folkbibliotekarier arbetar med läsfrämjande aktiviteter, som till exempel bokcirkel, för 
att öka läslusten hos eleverna och utveckla läsförmågan. 

6.2.2.2 Varför? 

Skolbibliotekarien Greta valde att använda blogg dels för att skapa samarbete mellan 
skolbibliotekarier och lärare, dels för att motivera eleverna till att skriva. Greta ville 
också att eleverna genom att skriva i bloggen skulle börja reflektera över innehållet i 
boken. 
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 Tanken med bloggen var att den skulle inspirera elever till att skriva. Vetskapen om att alla 
 över hela jorden skulle kunna läsa det som skrevs hoppades vi skulle motivera eleverna att 
 vilja skriva. De skulle skriva för att vem som helst skulle kunna läsa, inte bara deras lärare i 
 svenska. Men framför allt var intentionen att de skulle skriva för sin egen skull. (Greta) 
 
 Jag och min kollega hade pratat mycket om att kombinera böcker med något digitalt verktyg 
 och vi hade pratat i flera år om blogg. … det hade talats så många år om att vi måste försöka 
 få till stånd samarbete mellan bibliotekarier och några lärare för att forskning visar att 
 måluppfyllelsen blir större om man kan samarbeta. (Greta) 
 
I sin studie om varför människor bloggar, fann Nardi m. fl (2004) att ett av motiven var 
att människor vill uttrycka sig och reflektera över olika saker genom skrivandet (s. 44), 
vilket stämmer överens med motivet till Gretas användning av blogg. Hon ville 
använda blogg bland annat som ett reflektionsverktyg och få igång tankar hos eleverna 
inför de fysiska träffarna. En av respondenterna i Swedmans (2006) studie uppgav att 
blogg ger möjligheter till samarbete (s.44), vilket stämmer överens med Gretas motiv. 

6.2.2.3 För- och nackdelar: 

En av fördelarna med bokcirkel i bloggform är enligt Greta att vissa elever anstränger 
sig mer när de formulerar sig i skrift på bloggen. Hon ser dessutom bloggen som ett 
kontrollverktyg. 
 
 Fördelarna är att det är ett kontrollverktyg. Det är ju tråkigt men så är det. Lärarna har koll på 
 att det händer något i elevernas hjärnor om de går in och är aktiva på bloggen. (Greta) 
 
Andra fördelar som Greta såg med blogg var att den kan fungera som ett 
reflektionsverktyg, att få igång tankar hos eleverna.  
 
 …att för att deras tankar ska komma igång, de får ju bättre tankar om de sitter och skriver 
 först, det är ju där tankarna kommer. (Greta) 
 
Bloggen kan också vara en fördel för de elever som inte vågar uttrycka sig i tal. Greta 
berättade att en kille som var med i projektet hade sagt ”Bloggen är bra för såna blyga”. 
Om detta sa Greta: ”Så är det säkert”. (Greta) 
 
Några av fördelarna med blogg som nämndes i Swedmans (2006) studie var bland 
annat att man tränar på att formulera och uttrycka sig i skrift, samt att man tränar på att 
våga synas (s.43). Detta stämmer överens med mitt resultat. 

 
De fördelar med blogg som Greta nämnde, stämmer väl överens med Sauers (2006) 
undersökning som visade att några av bloggens styrkor enligt hans 
undersökningspersoner var möjligheten att uttrycka sig och kommunicera utan att 
träffas i verkligheten, samt att människor har möjlighet att dela med sig av och uttrycka 
sina tankar och känslor (s.62 och s.75). Däremot märker jag en skillnad när det gäller 
fördelarna med blogg som ett kontrollverktyg och att eleverna genom att skriva i 
bloggen anstränger sig mer när de formulerar sig. Dessa fördelar togs inte upp i Sauers 
(2006) studie om bloggens styrkor och svagheter. Anledningen till detta kan vara att 
mina respondenter är skolbibliotekarier och Sauers undersökningspersoner är andra 
typer av bibliotekarier. Greta nämnde kontrollverktyg som ett medel för lärarna att 
kontrollera att det händer något i elevernas hjärnor. Greta sade att lärarna pratade 
mycket om måluppfyllelse och att de måste kunna bedöma elevers kunskaper. Frågan är 
om bibliotekarier har samma behov av att kontrollera och bedöma sina användare. 
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      Greta tyckte att det var svårt att motivera eleverna till att skriva och kommunicera i 

bloggen. Men Greta skyller lite på sig själv för att det inte gick som hon hade tänkt sig.  
 

 Ovana att hantera olika medier… vi tog inte till oss det själva …det märks hos eleverna 
 ...tanken var att de skulle börja prata där…kommentera varandras svar men det är lite där 
 som vi kände att det funkade inte så bra och då handlade inte  om eleverna utan det handlade 
 faktiskt om hur vi hade presenterat det …och hur aktiva vi själva var. (Greta) 
 
En annan anledning till att vissa elever inte ville skriva i bloggen var enligt Greta att de 
hade dålig svenska och ville inte visa för alla att de inte var duktiga på att skriva. Greta 
menar att de inte var tydliga med målet och vad som var meningen med bloggen. Enligt 
henne upplevde eleverna att det var dubbelarbete, att diskutera bokens innehåll i 
bloggen först och sedan igen vid träffarna på skolan. 
 
 … att nämen vad ska det vara bra för…varför blogga när vi lika gärna kan skriva med papper 
 och penna?…tyckte att det var dubbelarbete…de samtalade om boken i fysik miljö, och då 
 skulle de också blogga och diskutera bokens innehåll utifrån givna frågor…vi ville att 
 tankarna skulle komma när de skrev först sedan diskutera …vi hade inget tydligt mål med 
 bloggen och kunde inte motivera eleverna att använda bloggen. (Greta)  
  
 Det måste finnas en mening för dem, så länge de inte ser en mening med det det gör, så är det 
 meningslöst. (Greta) 
 
Greta anser att hon lade ganska mycket tid på bloggen. Greta upplevde att eleverna var 
ovana vid bloggar och skulle behöva mer tid för att lära sig bloggverktyget bättre, men 
hon menar att ”tiden och resurserna räcker helt enkelt inte till för att tillfredställa 
elevernas behov”. (Greta) 
 
 Jag lade relativt mycket tid på utformandet och layouten. Jag lade även ganska stor energi på 
 att gå igenom andra liknande bloggar för att få inspiration och idéer … Min ambition var att 
 skapa snygga och ”proffsiga” bloggar och avsikten med detta var att det skulle skapa ett 
 större engagemang hos eleverna, samt att motivera dem att verkligen ta uppgiften på allvar. 
              (Greta) 
 
En av svagheterna med blogg är enligt Sauers (2006) undersökning, att det är 
tidskrävande att blogga (s. 60). När det gäller tid, ansåg Greta att eleverna behövde mer 
tid för att bekanta sig med bloggen för att den skulle kunna fungera på ett bättre sätt. 
Men Greta kände att det inte fanns så mycket tid för just detta. 
 

6.2.3 Boktipsblogg 

6.2.3.1 Hur? 

Farkas (2007) menar att biblioteken kan använda blogg för att tipsa sina användare om 
böcker och dessutom lägga ut bästsäljarlistor och liknande för att underlätta för 
användarna då de vill ha tips på böcker att läsa (s.36). Sara har en boktipsblogg som 
hon tillsammans med några andra gymnasieskolbibliotekarier har skapat och 
upprätthåller. Skolbibliotekarierna recenserar lästa böcker för att tipsa sin målgrupp, 
främst elever på skolan, om böcker.  
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Vera, Anna och Bodil använder också blogg som en ett verktyg för att tipsa om böcker. 
Bodil skapade blogg i ett läsprojekt som i kort gick ut på att eleverna på skolan skulle 
läsa så mycket som möjligt. Om de läste en viss mängd text, vann de ett pris. Bloggen i 
projektet användes dels för att Bodil skulle visa hur mycket eleverna hade läst, dels för 
att eleverna skulle recensera de böcker de läst. På detta vis kunde eleverna tipsa 
varandra om de böcker de läst.  
 
Veras och Annas bloggar används också för att tipsa om böcker. I bloggarna recenserar 
och tipsar de om böcker. 
 
En övervägande del av mina respondenter använder blogg som litteraturförmedling, 
vilket stämmer överens med Anderssons och Moilanens (2008) resultat eftersom blogg 
i deras studie användes främst som litteraturförmedling av deras respondenter (s. 73).  

6.2.3.2 Varför? 

De flesta av respondenterna i min undersökning som använde blogg för att tipsa om 
böcker, såg bloggen som ett nytt, modernt medium som var ”inne”. Många av 
bibliotekarierna i min studie ville testa blogg som ett arbetsverktyg för att det var nytt 
och bloggen diskuterades i media och på möten på deras arbetsplatser. En del av 
bloggarna skapades efter olika möten där blogg varit ett centralt diskussionsämne.  
 
 Vi pratade om det på ett möte ... Jag tror att det var ett test, vi ville prova … kan vi använda 
 blogg och hur kan vi använda den i så fall. Sen har det väl bara  blivit, tycker jag, kanske lite 
 tråkigt med uppräkning av böcker som vi har läst.  (Sara) 
 Bloggen är ett enkelt och snabbt kommunikationsmedel. När jag började – 2006 – kändes det 
 ganska nytt och modernt också. (Anna) 
 
Några av mina respondenter nämnde att lärarna på skolorna där de arbetar använder 
bloggar i undervisningen och att det därför var ganska naturligt för dem att också börja 
använda blogg. I en av skolorna var dessutom rektorn och IT-pedagogen aktiva 
bloggare. Bodil menade att blogg är ett medium som är inne och som många unga läser. 
Därför kan det vara ett sätt för skolbibliotekarier att nå sin målgrupp, enligt henne. 
 
De flesta skolbibliotekarier i min undersökning ville på olika sätt nå sina användare via 
bloggen. Bodil ville med hjälp av bloggen i läsprojektet framför allt nå killarna på 
skolan. Hon kände att just killarna kom till biblioteket mindre efter att skolans elever 
fått låna bärbara datorer under sin studietid. Eftersom vissa inte kom till biblioteket, 
ville hon komma till dem. Bodil sade att pedagoger måste ta till sig nya medier om de 
vill nå dagens barn och unga, eftersom de är flitiga användare av nya medier och är ute 
på nätet mycket. Både Vera och Anna ville nå sin målgrupp via bloggen genom att 
informera, tipsa och ge möjlighet till kommunikation. Vera ville dessutom ”ge boktips 
för att öka läslusten hos eleverna” (Vera). 
 
När det gäller motiven till varför mina respondenter använder blogg som boktips, 
märker jag en skillnad mellan min studie och Nardis m. fl (2004) studie om varför 
människor bloggar. Inga av de motiv till varför bibliotekarierna i min studie använder 
blogg som boktips överensstämmer med Nardis motiv till varför människor bloggar. 
Anledningen till detta kan vara som jag nämnt tidigare att Nardi m. fl (2004) har 
undersökt varför privatpersoner använder blogg och inte varför skolbibliotekarier 
bloggar i sina yrken. Om jag jämför motiven till boktipsblogg med Clydes (2004a) 
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motiv till varför människor bloggar i sina yrken, märker jag en del likheter. Enligt 
Clyde (2004a) bloggar människor i sina yrken för att bland annat förmedla information 
och för att prova produkter eller idéer (s.10). Eftersom några av mina respondenter 
uppgav att de ville prova något nytt och något som var inne samt att de ville tipsa om 
böcker, stämmer det väl överens med några av Clydes motiv. 
 
Swedman (2006) kom också i sin studie fram till att blogg bland annat användes för att 
det var ett nytt sätt att nå ut till sina användare (s. 34). I Anderssons & Moilanens 
(2008) studie hittades också detta motiv (s. 51). 

6.2.3.3 För- och nackdelar: 

Möjligheter med boktips i bloggform, är enligt två av mina respondenter att bloggen 
kan fungera som ett minnesverktyg. Sara menar att hon bättre kommer ihåg böcker om 
hon skriver några rader om böckerna. Hon kan dessutom hänvisa till boktipsbloggen 
när eleverna vill ha tips på böcker att läsa. Vera tycker också att bloggen kan fungera 
som ett minnesverktyg. Hon tycker att hennes boktips på bloggen är ett bra sätt för 
henne att komma ihåg böcker hon läst. 
 
 Det är också bra för mig som skriver boktipsen inför ett bokprat (så att man kommer ihåg vad 
 man tyckte och tänkte) och jag kan hänvisa elever dit som vill ha boktips. (Vera) 
 
 För mig handlar det nog blivit mer som att jag kommer ihåg böcker bättre om jag liksom har 
 skrivit några ord om dem, även om det inte är mycket så kan jag  ibland referera till någon 
 elev ... så det kanske har blivit mer som ett minnesverktyg, faktiskt. (Sara) 
 
Bodil tyckte att arbetet med bloggar gav upphov till att på ett naturligt sätt undervisa 
eleverna i källkritik och framför allt upphovsrätt. När de lade upp bilder i bloggen dök 
frågor upp som: Kan jag använda den här bilden? Kan man skriva så? Får jag lov att 
kopiera bilder och lägga in i bloggen? Bodil kunde i sin tur fråga om var de fått 
informationen de valt att använda och om de angett källan. Bodil tyckte att de blev bra 
diskussioner om etik, upphovsrätt och källkritik.  
 
Sara menar att ”dilemmat med bloggar är att det är många fler som skriver än de som 
läser” (Sara). Hon tycker inte att det behöver vara en nackdel, för bloggen kan ändå ha 
en funktion för den som bloggar. Men enligt henne kan det bli tråkigt i längden att ha 
en blogg med boktips. Det blir som ett eget bibliotek och då har den kanske inte en 
större funktion för andra, sade hon. Hon skulle vilja låta eleverna bli mer delaktiga i 
bloggen. Något annat som hon känner att hon måste bli bättre på för att få fler läsare är 
att marknadsföra sin blogg. Hon nämnde att bloggen finns på skolans intranät, men att 
hon inte gjort så mycket mer för att visa upp bloggen. ”Ibland har jag sagt till lärarna att 
vi har en blogg och då blir det lite förbluffade” (Sara), berättade Sara. 
 
Sara tycker också att det är svårt att hitta tid till bloggen. Hon lägger in boktips i 
bloggen, men skriver oftast väldigt kort och inte så ingående så att det inte ska ta för 
lång tid. Hon berättade att det ibland går ganska långt mellan gångerna hon skriver i 
bloggen. Hon prioriterar eleverna som är ute i biblioteket, och blogga gör hon när det är 
lugnt på biblioteket och när hon har lite tid över. Men det betyder att bloggen kan 
upplevas inaktuell eftersom det inte kommer in ny information i bloggen så ofta. Sara 
hade hoppats på att fler av gymnasiebibliotekarierna skulle vara aktiva för att det i 
bloggen skulle bli ett större urval samt att den skulle vara mer aktuell. Men ”det har 
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med tiden att göra, på vissa håll har det varit neddragningar och nedskärningar så det är 
klart då har man mindre tid” för bloggen (Sara). 
  
 Det kan gå ganska lång tid mellan gångerna jag skriver ... det finns ingen press på mig att 
 skriva, jag kan inte ha någon press att skriva … det får komma när det kommer … Jag 
 prioriterar eleverna ute i biblioteket….när det är lugnt då kan man hålla på med blogg. (Sara) 
 
Anledningen till att Sara inte har så många läsare av bloggen (enligt henne själv), kan 
bero på att hon inte prioriterar bloggen. En annan anledning kan vara att hon inte har 
marknadsfört bloggen tillräckligt mycket. Hennes målgrupp måste ju veta om att den 
finns för att de ska hitta och läsa den. Den finns på skolans intranät, men det är inte en 
garanti på att elever och lärare hittar och läser bloggen. 
 
Ett problem som uppstått i Bodil blogg, är att det var en elev som skrev olämpliga saker 
i kommentarfältet. En av respondenterna i Swedmans (2006) studie stördes av spam 
och som hon kallade det, ”idiotkommentarer”, vilket ledde till att kommentarfunktionen 
stängdes av (s. 44). Bodil stängde däremot inte av kommentarfunktionen, utan valde 
istället att lösa problemet genom att hon först tog bort kommentaren och därefter 
pratades det med den berörda eleven. Detta stämmer överens med Clydes (2004a) åsikt 
att kommentarfunktion inte bara har positiva sidor. Hon menar att 
kommentarfunktionen kan till exempel leda till spam från människor som skriver 
samma meddelanden i tusentals bloggar (xix).  
 
En annan svårighet är att det är få läsare som ger kommentarer i bloggen. 

6.2.4 Marknadsföringsblogg 

6.2.4.1 Hur? 

En av respondenterna, Vera, använder blogg som ett marknadsföringsverktyg för att 
marknadsföra skolbiblioteket och dess verksamhet.  
  
 Syftet med bloggen är att marknadsföra bibliotekets verksamhet … Jag tror jag marknadsför 
 mer nu på bloggen än förut och försöker uppmana elever och läsare att vara aktiva och 
 marknadsför så mycket jag kan. (Vera) 
 
Farkas (2007) säger att bloggen kan fungera som en marknadsföring av biblioteket för 
att kunna locka nya användare (s. 37). Att bloggen kan användas som ett 
marknadsföringsverktyg av bibliotekarier, menar även Swedman (2006) i sin studie om 
bloggars användbarhet i bibliotekssektorn (s. 54). 

6.2.4.2 Varför? 

Vera har valt att blogga för att bland annat marknadsföra biblioteket och dess tjänster 
och verksamhet och på så vis nå ut till sin målgrupp. Detta stämmer överens med 
Clydes (2004) motiv till varför människor bloggar i sina yrken, eftersom Clyde nämner 
att människor använder blogg i sina yrken för att bland annat marknadsföra (s. 10). 
 
 Syftet med bloggen är att marknadsföra bibliotekets verksamhet … Bloggen är en bra kanal 
 för att marknadsföra sig själv. (Vera) 
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6.2.4.3 För- och nackdelar 

Enligt Vera är bloggen ”en bra kanal för att marknadsföra sig själv och skapa 
diskussion” (Vera). Farkas (2007) menar också att biblioteket kan locka till sig nya 
användare genom att marknadsföra biblioteket och dess tjänster via blogg (s. 37 ).  
Nackdelarna är enligt Vera att det inte finns tillräckligt med tid för bloggandet och hon 
tycker dessutom att det är svårt att nå ut med en blogg och få fler läsare av bloggen.  

6.2.5 Kommunikationsblogg 

6.2.5.1 Hur?  

Det mina respondenter har gemensamt är att de alla använder blogg som ett 
kommunikationsverktyg. Greta och Bodil använde blogg i två olika läsprojekt. I Gretas 
projekt användes blogg som ett kommunikationsverktyg på det sätt att eleverna fick 
svara på frågor på bloggen och möjlighet att kommentera varandras svar. I Bodils fall 
användes bloggen som ett kommunikationsverktyg på det sätt att eleverna skrev 
bokrecensioner på bloggen som bibliotekarien, lärarna och andra elever kunde 
kommentera. Mina andra respondenter använder sig också av blogg som ett 
kommunikationsverktyg, eftersom alla respondenter har öppna kommentarfält, så att 
vet som helst kan kommentera ett blogginlägg.  
 
Swedman (2006) fann i sin studie att blogg användes för att skapa gemenskap och 
kommunikation (s.53). Så gjorde även Andersson och Moilanen (2008) i sin 
undersökning (s. 73). Detta stämmer väl överens med mitt resultat, eftersom alla mina 
respondenter använde bloggen som ett kommunikationsverktyg. 

6.2.5.2 Varför? 

Bodil anser att kommentarfunktion är viktig för att ge eleverna en möjlighet att vara 
delaktiga. Bodil upplever bloggen som ett sätt att kunna kommunicera med sin 
målgrupp, speciellt med dem som av olika anledningar inte kommer till det fysiska 
skolbiblioteket.  
  
Eftersom alla bloggar i min studie är öppna för kommentarer visar det att 
skolbibliotekarierna vill skapa diskussion och få deras målgrupp och kanske andra 
läsare att bli delaktiga.  
 
 På den kan man läsa att bloggen skrivs av skolornas skolbibliotekarie och riktar  sig i första 
 hand till föräldrar, lärare och i viss mån elever på våra skolor. Syftet med bloggen är att på ett 
 snabbt och enkelt sätt kommunicera med dessa grupper. (Anna) 
 Jag vill … få mina elever och andra att läsa mer och bli sugna på att läsa de böcker som jag 
 recenserar och ge feedback och diskutera böckerna jag skriver om på bloggen. (Vera) 
 
Nardi m. fl (2004) kom fram till att ett motiv till varför människor bloggar är att skapa 
och upprätthålla forum (s. 43 ), vilket stämmer väl överens med motivet till varför 
respondenterna i min studie valt att använda blogg. Swedman (2006) menar att bloggen 
kan användas av bibliotek för att skapa en mötesplats där användare kan mötas och 
interagera (s. 53). Andersson och Moilanens (2008) visade liknande resultat, då deras 
respondenter önskade en interaktion med sina användare med Web 2.0-tjänsterna blogg 
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och MySpace (s.52). Enligt Clyde (2004a) är kommunikation med användare ett av 
motiven till att människor bloggar i sina yrken (s.10).  

6.2.5.3 För- och nackdelar 

Bodils elever lade ut bokrecensioner i bloggen och det såg hon som positivt, eftersom 
elever hellre vill ha boktips av jämnåriga än av bibliotekarien, enligt henne. En av de 
stora styrkorna med blogg är enligt några av mina respondenter att den ger möjlighet 
för användarna att vara delaktiga genom att kommentera innehållet i bloggen. Bloggen 
ger också möjlighet till att skapa kommunikation dels mellan bibliotekarie och 
användare, men också mellan användarna.  
 
Anna tycker blogg är ett bra verktyg för att kunna kommunicera med sin målgrupp på 
ett enkelt och snabbt sätt. Dock skulle hon vilja att fler av hennes läsare gav 
kommentarer. Vera anser också att kommentarfunktion i bloggen är viktig och ser den 
som en styrka. 
 
 …är det bra när man får feedback från andra bibliotekarier och läsare som har läst liknande 
 böcker eller tyckt till. (Vera) 
 
Dessa fördelar är i enlighet med Sauers (2006) undersökning, vars resultat påvisade att 
några fördelar med blogg enligt undersökningspersonerna i hans studie var möjligheten 
att snabbt kunna ge och få feedback, möjligheten att skapa samarbete och nätverk, 
möjlighet för människor att bli delaktiga i en gemenskap samt möjlighet för människor 
att kommunicera utan behöva träffas i verkligheten (s. 54-75).  
 
Det alla skolbibliotekarier i min studie har gemensamt när det gäller bloggens 
utmaningar, är att de upplever att kommentarfunktionen inte används effektivt. De 
menar att det inte är så många människor som kommenterar innehållet i bloggarna. 
Anna skulle vilja att fler kommenterade inläggen och hon hade hoppats på fler 
kommentarer, i synnerhet från den tänkta målgruppen. Men det händer att någon ger en 
kommentar och då sker en kommunikation och möten, enligt henne.  
  
 Har öppna kommentarsfält och knappar för snabbkommentarer.  Och så försöker jag svara på 
 alla kommentarer (de är ju inte så många, så det är inte så svårt). (Anna) 
 
Vera uppgav också att det är få som kommenterar och de som gör det är oftast samma 
personer. Vera skulle vilja att hennes elever eller andra som läser hennes boktips blir 
sugna på att läsa böckerna hon recenserar och ger henne feedback. Hon skulle vilja att 
det blev en diskussion om böckerna i bloggen. Men enligt henne, är det en bit kvar 
innan hon kommit dit. Greta och Bodil som arbetade med blogg i olika projekt 
upplevde också att det var få elever som valde att kommentera varandras inlägg i 
bloggen. Tanken med bloggen var att eleverna skulle börja prata där. Eleverna skulle 
svara på givna frågor om boken och kommentera varandras inlägg, men enligt Bodil 
fungerade det inte så bra. 
 
 … tanken var att de skulle börja prata där, kommentera varandras svar, men det är lite där 
 som vi kände att det funkade inte så bra. Och då handlade inte om eleverna utan det handlade 
 faktiskt om hur vi hade presenterat det …och hur aktiva vi själva var. (Greta) 
  
Sara får sällan några kommentarer i bloggen och menar att problemet med bloggar är 
att det ”är fler som skriver än läser” (Sara). 
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Mitt resultat visar att det är få som ger kommentarer i bloggarna. Detta är i enlighet 
med både Swedmans (2006, s 44) och Anderssons & Moilanens (2008, s. 69) studier, 
vars resultat också påvisade att kommentarfunktionen användes väldigt lite av läsare.  
 
Att det är få som tar chansen till delaktighet och till att ge kommentarer på bloggen, 
nämndes inte som en nackdel av undersökningspersonerna i Sauers (2006) 
undersökning. Anledningen till detta skulle kunna vara att Sauers 
undersökningspersoner är ”kända” personer inom biblioteksvärlden, vilket gör att deras 
bloggar förmodligen har ganska många läsare. Det ökar chansen till delaktighet och 
feedback, enligt mig.  
 
Ett problem med öppna kommentarfält är att det kan komma olämpliga kommentarer i 
bloggen. Bodil berättade att en av skolans elever skrev något olämpligt i bloggens 
kommentarfält. Spam i kommentarfältet sågs som en utmaning av någon respondent i 
Swedmans studie (2006, s.44). 

6.2.6 Intern verksamhetsblogg 

6.2.6.1 Hur? 

Mina respondenter har inte medvetet skapat bloggar för den interna verksamheten och 
för personalen på skolorna. Men jag anser att några av mina respondenters bloggar ändå 
används som Intern verksamhetsblogg, eftersom målgruppen delvis för vissa av mina 
respondenter är personalen på skolorna. Vera, Sara och Anna har lärarna som en av 
deras målgrupper. Vera och Anna informerar om biblioteksverksamheten och tipsar om 
till exempel böcker som lärarna kan ta del av. Sara har i huvudsak eleverna som sin 
målgrupp, men bloggen finns på skolans intranät och kan lätt nås av lärarna och andra 
intresserade. Sara berättade dessutom att några av bloggens medlemmar var just lärare 
på någon av gymnasieskolorna. Farkas (2007) påpekar att bibliotekariernas bloggar bör 
nås via en länk på intranätet (s. 41) för att målgruppen ska kunna komma åt och följa 
bloggen på ett enkelt sätt. Saras, Annas och Veras bloggar finns på intranätet. 

6.2.6.2 Varför? 

Eftersom skolbibliotekarierna i min studie inte har valt att använda blogg i huvudsak 
för den interna verksamheten, är det svårt att svara på frågan varför de valt att satsa på 
denna bloggtyp. Enligt min mening har det bara blivit så att bloggen används för 
personalen på skolorna, eftersom bloggen finns på intranätet och att biblioteket förutom 
eleverna också används av lärarna. 
 
Ett motiv till att använda Intern verksamhetsblogg skulle kunna vara att sprida relevant 
information för lärarna och annan personal på skolan samt för att tipsa om böcker och 
annan information som kan vara av nytta. 

6.2.6.3 För- och nackdelar 

Några av fördelarna med blogg för den interna verksamheten är att kollegor får 
information och tips på sådant som kan vara relevant för dem. Att kollegor läser och 
följer skolbiblioteksbloggen kan motivera till att fortsätta att blogga.  
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 Men jag har märkt att bloggen läses ganska mycket av kollegor som får tips och idéer, kanske 
 i större utsträckning än av den tänkta målgruppen. Det har peppat mig att fortsätta skriva, 
 men inte ändrat vad jag skriver och inte heller det grundläggande syftet. Det är mer som en 
 bonus. (Anna) 
 
Sara menar att ”dilemmat med bloggar är att det är många fler som skriver än de som 
läser”. Hon tycker inte att det behöver vara en nackdel, för bloggen kan ju ändå ha en 
funktion för den som bloggar.  

6.2.7 Ämnesblogg 

Farkas (2007) menar att skolbibliotek kan skapa bloggar för olika ämnen i skolan (s. 
31). Ingen av mina respondenter använder ämnesbloggar. Då många av mina 
respondenter uppgav att de inte har så mycket tid att lägga på blogg och att detta 
dessutom nämns som en nackdel i den tidigare forskningen, är det troligt att det inte 
finns något tidsmässigt utrymme för att skapa en blogg för varje ämne i skolan. 

6.2.8 Undervisningsblogg 

Farkas (2007) ser stora möjligheter för bloggen som ett komplement till 
undervisningen. Hon menar att bloggen kan användas för att till exempel efter 
undervisningen lägga upp länkar och annat som kan vara relevant för användarna. 
Dessutom kan undervisningen fortsätta efter lektionens slut genom 
kommentarfunktionen (s. 34). Mina respondenter utnyttjade inte bloggen på det sätt 
som beskrivits ovan. Men Bodil och Greta använde bloggen i undervisningssyfte, 
eftersom eleverna på deras skolor var delaktiga i bloggen genom att producera innehåll 
i form av bokrecensioner i Bodils fall och svar på frågor samt diskussion i Gretas fall.  
Bodil tyckte att arbetet med bloggar gav upphov till att på ett naturligt sätt undervisa 
eleverna i källkritik och framför allt upphovsrätt.  
 
Greta menade att blogg fungerade bland annat som ett kontrollverktyg för lärarna och 
dessutom som ett sätt att få tankar igång hos eleverna. Greta menade att vissa elever 
ansträngde sig mer när det gäller språket och formuleringar, eftersom de visste att vem 
som helst skulle kunna läsa det de skrev i bloggen. 
 
Nackdelar som nämndes i av Bodil och Greta är tidsbrist, att det var svårt att motivera 
elever till att skriva i bloggen och att kommentarfunktionen inte användes så mycket. 

6.2.9 Referensblogg 

Bibliotekarier kan använda blogg för att tipsa sin målgrupp om bra länkar med 
”kvalité” på nätet. Bibliotekarien kan också i bloggen länka till för målgruppen 
intressanta artiklar och till annat för målgruppen relevant innehåll på nätet (Farkas, 
2007, s. 34). Ingen av mina respondenter använder blogg i huvudsak för att samla 
länkar som kan komma till nytta för deras målgrupper. Men de skolbibliotekarier i min 
studie som använder blogg som en informationskanal länkar till olika sidor på nätet 
som de tror kan vara relevanta för deras målgrupper. Därför skulle man kunna säga att 
Veras och Annas bloggar fungerar som Referensbloggar.  
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7. Slutsats och diskussion  

I detta kapitel presenterar jag mina slutsatser och diskuterar det resultat jag fått i 
förhållande till tidigare forskning och till annan relevant litteratur i ämnet. Dessutom 
diskuteras mitt metodval. I slutet av kapitlet ger jag förslag på fortsatt forskning.  

7.1 Hur används blogg som ett arbetsverktyg av skolbibliotekarierna i 
min studie? 

Min studie visar att blogg som ett arbetsverktyg för skolbibliotekarier kan användas på 
ett varierat sätt och användningen av dem tycks vara som Farkas säger, oändlig (2007, 
s. 29). En och samma blogg kan användas på olika sätt och för olika ändamål. Enligt 
Farkas (2007) kan biblioteken använda blogg på många olika sätt. Hon har delat in 
bloggens användningsområden i olika bloggtyper: Nyhetsblogg, Bokcirkelsblogg, 
Boktipsblogg, Marknadsföringsblogg, Ämnesblogg, Undervisningsblogg, 
Referensblogg, Kommunikationsblogg, Intern verksamhetsblogg och 
fortbildningsblogg (Farkas, 2007, s. 29-40). Jag valde att inte ha med den sista 
bloggtypen i redovisningen och analysen av mitt resultat, eftersom jag var mer 
intresserad av att ta reda på hur och varför bloggen skapats och använts av 
skolbibliotekarier. Farkas (2007) indelning över hur blogg kan användas av bibliotek 
stämde ganska väl överens med mitt resultat, då mina respondenter använde sig av alla 
bloggtyper i Farkas indelning, förutom av ämnesbloggar. Många av mina respondenter 
uppgav att de inte hade så mycket tid att lägga på sina bloggar och tidsbristen nämns 
också som ett bekymmer för bloggandet i tidigare forskning om bloggens styrkor och 
svagheter. Tidsbristen kan vara en förklaring till varför Ämnesbloggar inte användes av 
respondenterna i min studie. Skolor är ofta inte bemannade med mer än en bibliotekarie 
och kanske något fler på gymnasiet. Därför anser jag att det inte är rimligt för en 
skolbibliotekarie att skapa och hålla igång flera bloggar på egen hand. Det skulle krävas 
mycket tid att skapa och upprätthålla en blogg för varje ämne i skolan. En möjlighet 
skulle dock vara att samarbeta med de olika ämneslärarna och skapa och hålla igång 
bloggarna tillsammans med dem.  
 
Nyhetsblogg användes för att informera om bibliotekets verksamhet, händelser och 
tjänster, samt om annat som kunde vara relevant för målgruppen. Bokcirkelblogg 
användes som en bokcirkel i bloggform, där elever skulle diskutera en vald bok. 
Boktipsblogg användes som litteraturförmedling och för att tipsa om böcker. 
Marknadsföringsblogg användes av en respondent för att marknadsföra biblioteket och 
dess verksamhet. Undervisningsblogg användes på det sätt att bokcirkelbloggen var ett 
komplement till den fysiska bokcirkeln. Den användes också på det sätt att Bodils 
elever recenserade lästa böcker i bloggen och Bodil kunde därmed på ett naturligt sätt 
prata om och undervisa i källkritik, etik och upphovsrätt. Referensblogg användes 
delvis, på det sätt att vissa bloggar innehöll länkar som kunde vara relevanta för 
målgruppen. Kommunikationsblogg användes eftersom alla bloggar var öppna för 
kommentarer. Dessutom användes denna typ av blogg som en kommunikation mellan 
bibliotekarie och användare, samt mellan användare och användare. Greta använde 
kommunikationsblogg på det sätt att eleverna skulle diskutera innehållet i en bok med 
varandra.  
 
Mitt resultat visar att blogg i denna studie inte används på fler sätt än Farkas indelning 
av bloggens användningsområden (se kapitel 4). Därför skulle man kunna dra den 
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slutsats att skolbibliotekarier och andra typer av bibliotekarier använder blogg på 
liknande sätt. Samtidigt är det svårt att dra denna slutsats, eftersom min studie bygger 
på fem skolbibliotekariers arbete med blogg. Det skulle vara intressant att göra en 
större studie med fler deltagande skolbibliotekarier för att ta reda på om blogg används 
på andra sätt av skolbibliotekarier än det som kommit fram i min studie.  
 
Mina respondenter använde blogg främst som ett informations- och 
kommunikationsverktyg, samt som litteraturförmedling. Om jag jämför min studie med 
Swedmans (2006) studie samt med Anderssons och Moilanens (2008) studie visar våra 
resultat att blogg använts i stort sett på liknande sätt. Den skillnad som märks vad gäller 
användning av blogg som ett arbetsverktyg är att bloggen i min studie användes av en 
respondent som en bokcirkel. Denna användning av blogg sågs inte i Swedmans och 
Anderssons och Moilanens studier. Greta som arbetade med bokcirkelbloggen 
samarbetade mycket med lärarna på två gymnasieskolor och arbetade tillsammans med 
dem i ett läsprojekt. Skolbibliotekarier har ett nära samarbete med lärare och elever och 
arbetar därför med läsfrämjande aktiviteter i större utsträckning än andra typer av 
bibliotekarier, enligt mig.  
 
När det gäller Gretas användning av blogg som en bokcirkel, blev jag förvånad över att 
eleverna inte var mer intresserade av att skriva och diskutera med varandra i bloggen. 
Greta nämnde några anledningar till varför det inte hade fungerat så bra med bloggen. 
Eftersom eleverna dels skulle diskutera boken i bloggen och dels på skolan, kände 
eleverna att det blev dubbelarbete, enligt Greta. Andra problem var att några elever 
kände att de inte ville blotta sin dåliga svenska och att Greta och de andra som drog 
igång projektet inte var tydliga med målet och syftet med bloggen. Eftersom en studie 
av Nordicom (2009) visade att barn och unga är flitiga användare av blogg, kan det 
tyckas vara konstigt att de inte var mer motiverade till att skriva i bloggen. Kan det vara 
så att eleverna inte vill ha in dessa medier i skolan utan vill ha dem för sig själva på 
fritiden?  
 
Skolbibliotekariens framtida roll bör vara mer kunskapscentrerad än 
informationscentrerad, enligt Ross J. Todd. Han menar vidare att gemensamt lärande, 
sociala förmågor, kreativitet och skapande är något som skolbibliotekarierna bör hjälpa 
eleverna att utveckla (Todd, s. 19, 2010). Genom att arbeta med blogg och låta eleverna 
producera innehåll i bloggen och mötas för att diskutera och kommunicera, anser jag att 
eleverna kan få möjlighet att utveckla dessa förmågor. Jag tror dessutom att bloggen 
skulle kunna användas mer effektivt om eleverna fick vara med om att skapa bloggen 
och dess innehåll, mål och användning. Detta för att bloggen ska vara meningsfull och 
relevant för eleverna. Ett sätt skulle kunna vara att låta skolbibliotekarien tillsammans 
med några elever skapa och driva en blogg. Kanske skulle bloggen då vara mer 
intressant för eleverna, eftersom skaparna av bloggen skulle vara jämnåriga med 
målgruppen och på det sätt veta mer om vad målgruppen vill ha och behöver.  

7.2 Varför har skolbibliotekarierna i min studie satsat på blogg som 
ett arbetsverktyg? 

Eftersom mina respondenter har arbetat med blogg på många olika sätt, finns det också 
många olika motiv till varför de valt att arbeta med blogg. I min studie fann jag följande 
motiv till varför de valt att använda blogg som ett arbetsverktyg: för att det är ett enkelt 
medium att använda, är/var ett nytt och modernt medium, för att de ville prova att 
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använda blogg, för att nå sina målgrupper, för att tipsa om böcker, för att informera om 
biblioteksverksamheten och annat, för att marknadsföra biblioteket, för att motivera 
eleverna till att skriva och reflektera, samt för att skapa samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarier. Ett annat motiv var att skapa kommunikationsmöjligheter. Dessa 
motiv stämmer ganska bra överens med både Swedmans (2006) studie och Anderssons 
och Moilanens (2008) studie om varför bibliotekarier använder blogg som ett 
arbetsverktyg. Många av mina respondenter uppgav att blogg hade varit ett 
diskussionsämne på interna möten och det gjorde att de blev nyfikna på att prova 
använda den som ett arbetsverktyg. Min slutsats är att några av mina respondenter 
valde att satsa på blogg för att det var ett nytt medium och de ville testa blogg och dess 
potential som ett arbetsverktyg för att nå sina målgrupper. Till skillnad från en vanlig 
hemsida krävs det inte större tekniska kunskaper för att kunna skapa och arbeta med en 
blogg och dessutom finns det många gratisbloggar att använda. Detta gör att många 
bibliotekarier har valt att satsa på blogg som ett arbetsverktyg för att nå sina användare. 
Om man jämför bloggen med en vanlig hemsida kan det finnas många vinster med att 
välja blogg framför en vanlig hemsida. Bradley (2007) menar att det tar lång tid att 
sprida information på nätet via en webbsida, dels för att det oftast krävs att man har en 
del tekniska kunskaper för att lägga ut information på nätet, dels för att det kan ta tid 
för söktjänster att indexera webbsidan (s.43). Genom att använda blogg för att till 
exempel sprida information och berätta om bibliotekets aktiviteter, tjänster och nyheter 
kan bibliotekarierna och biblioteken bli mer synliga på nätet (Farkas, 2007, s. 29). 
Eftersom många barn och unga är ute på nätet, anser jag att blogg som ett arbetsverktyg 
för skolbibliotekarier kan vara ett effektivt sätt att nå ut och kommunicera med denna 
grupp.  
 
De flesta av de motiv mina respondenter hade till att använda blogg som ett 
arbetsverktyg kan hittas i Clydes (2004a) motiv till varför människor bloggar i sina 
yrken (s. 10). När de gäller Nardis m. fl (2004) motiv till varför människor bloggar, 
skiljer sig våra resultat åt ganska mycket. Endast två av Nardis m. fl fem motiv kan 
hittas i min studie om varför mina respondenter valt att använda blogg. Anledningen till 
denna skillnad kan bero på att Nardi m. fl (2004) har gjort en undersökning om varför 
människor bloggar privat och inte varför människor bloggar i sina yrken. Detta visar att 
det kan finnas skillnader på varför människor bloggar på sin fritid jämfört med varför 
människor bloggar i sina yrken. En annan anledning till denna skillnad skulle kunna 
vara att jag endast har tagit del av fem skolbibliotekariers sätt att arbeta med blogg.  
 
Som jag ser det finns det många vinster för skolbibliotekarier att satsa på blogg som ett 
arbetsverktyg. Många barn och unga befinner sig idag mycket på nätet och använder 
olika sociala medier. Blogg är lätt att använda, den är gratis att skapa och använda, den 
gör det möjligt att snabbt sprida information på och den ger möjlighet till att skapa 
kommunikation. Dessutom kan blogg användas på många olika sätt, beroende på vad 
man vill med den. Dessa fördelar gör bloggen till ett attraktivt medium och det som 
gjort att många bibliotekarier börjat använda den som ett arbetsverktyg, enligt mig. 
Men, det är som Connie Crosby (2010) säger, bara för att alla andra har en blogg, 
betyder det inte att du också måste ska ha det. Det är viktigt att man som bibliotekarie 
har ett tydligt mål och syfte med bloggen och dess användning (s. 3) och inte skapar en 
blogg för att sakens skull och bara för att många andra har det. Det krävs mer än så för 
att fånga läsare idag, eftersom det redan finns så många bloggar tillgängliga på nätet. 
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7.3 Vilka för- och nackdelar finns med blogg? 

Det som kom fram i min studie är att blogg är enkelt medium att handskas med och att 
det är lätt att skapa och upprätthålla en blogg. Att det är enkelt att skapa blogg bekräftas 
av Swedman (2006, s. 52 ) och Andersson och Moilanen (2008, s. 67 ) som båda i sina 
studier fann att en av bloggens styrkor är just att den är enkel att använda. Dessutom är 
detta i enlighet med Farkas (2007) som menar att i princip vem som helst som kan 
hantera en dator, också kan skapa och använda blogg (s. 12). En annan fördel med 
blogg är enligt några av mina respondenter att den gör det möjligt att snabbt kunna 
sprida information. Detta är enligt mig en av bloggens största styrkor jämfört med en 
vanlig hemsida. Till skillnad från en statisk hemsida går det med blogg att lägga ut och 
sprida information på nätet snabbt. Andra fördelar med blogg som ett arbetsverktyg är 
enligt mina respondenter att blogg möjliggör kommunikation, samarbete och 
användardelaktighet. Fördelen med blogg enligt Greta är att den kan fungera som ett 
kontrollverktyg för lärarna på det sätt att lärarna ser att det händer något i eleverna 
hjärnor när de skriver i bloggen. En annan fördel med blogg är enligt Greta att bloggen 
kan fungera som ett reflektionsverktyg, på det sätt att tankar sätts igång genom att 
skriva i bloggen. Ytterligare fördelar med blogg som ett arbetsverktyg är enligt några 
av mina respondenter att den är ett bra verktyg för marknadsföring av 
biblioteksverksamheten och ett sätt att komma ihåg lästa böcker. Att arbeta med blogg 
med elever som producenter av innehåll i bloggen, gör det dessutom möjligt för 
skolbibliotekarier att undervisa i källkritik, etik och upphovsrätt på ett naturligt sätt, 
enligt en av mina respondenter. 
 
Det finns många likheter mellan mitt, Sauers (2006) och Swedmans (2006) resultat när 
det gäller bloggens fördelar.  Bloggens snabbhet, enkelhet, möjligheten att kunna ge 
och få feedback, möjlighet att skapa samarbete, möjligheten att snabbt sprida 
information, användardelaktighet och möjligheten till kommunikation nämndes som 
fördelar i alla de tre studierna. Mina respondenter nämnde ytterligare några fördelar 
med blogg, nämligen att blogg kan fungera som ett kontrollverktyg, ett 
reflektionsverktyg och ett minnesverktyg, samt att blogg gör det möjligt för 
skolbibliotekarien att undervisa elever i källkritik, upphovsrätt och etik.  
 
Bloggens största styrkor tycks vara dess enkelhet, snabbhet och dess möjlighet att skapa 
kommunikation. Det är just bloggens enkelhet som gjort att det idag är fler som bloggar 
än förut. Före år 1999 var det svårt att skapa en blogg om man inte hade kunskaper i 
webbdesign, eftersom man på den tiden var tvungen att bygga upp bloggen från scratch. 
Detta gjorde att det inte fanns så många bloggar före 1999 (Farkas, 2007, s. 14). Men 
idag är det enkelt att blogga och dessutom gratis, vilket gör att fler har möjlighet att 
skapa och använda sig av blogg. 
 
Nackdelar med blogg som ett arbetsverktyg som mina respondenter tog upp i min 
studie är följande: tiden som läggs på blogg, svårigheten att få läsare, svårigheten att få 
kommentarer från läsare, olämpliga saker kan skrivas i kommentarfältet, svårt att 
motivera elever till att skriva i bloggen och att det är krångligt att publicera bilder med 
elever på eftersom det då krävs tillstånd av föräldrar. 
  
Två av de största problemen med blogg som ett arbetsverktyg för skolbibliotekarier 
tycks i min undersökning vara tiden som läggs på bloggarna och svårigheten att få 
läsare. Många av mina respondenter uppgav att de kände att de inte hade tillräckligt 
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med tid för bloggarna. Att tiden är ett bekymmer för bibliotekarier som bloggar 
stämmer överens med Anderssons & Moilanens (2008, s. 69), Sauers (2006, s. 60) och 
Crosbys (2010, s. 8 ) studier. Enligt min mening kan just tidsbristen vara orsaken till att 
några av mina respondenter upplevde att det var svårt att få läsare. Bloggens styrka är 
dess aktualitet och att innehållet i den är up to date (Clyde, 2004a, s. 103). Om 
bibliotekarierna inte lägger ner tid på bloggarna, blir resultatet att bloggarna inte är 
aktuella vilket i sin tur leder till att bloggen tappar dess styrka. Läsare som följer en 
blogg vill hitta ny information i bloggen då de besöker en blogg. Om det inte finns, 
kommer förmodligen läsaren inte tillbaka till bloggen. För att en blogg ska kunna 
fungera effektivt och fånga läsarnas intresse, krävs det enligt mig att bibliotekarier 
lägger ner tid och prioritet på bloggarna och fyller den med aktuell information. Crosby 
menar att det kan ta tid att få läsare, men att det går fortare om man bloggar varje dag 
än om man bara bloggar en gång i veckan (2010, s. 67).  
 
En annan orsak till att några av mina respondenter upplevde att de inte har så många 
läsare, kan bero på den stora mängd bloggar som finns ute på nätet idag. Med tanke på 
att det finns så många bloggar att välja på, betyder det att det är stor konkurrens om 
läsarna. Därför är det viktigt att ha ett tydligt mål med bloggen och lägga ner tid på den 
för att läsare ska välja just den bloggen, framför alla andra. 
 
Tiden som en nackdel nämndes inte av undersökningspersonerna i Swedmans (2006) 
studie. Det var dessutom en respondent som menade att det går snabbt att skriva 
bloggposter och att det kan göras i samband med infotjänstgöring (s. 43). Anledningen 
till att tiden inte sågs som en utmaning och nackdel i Swedmans (2006) studie, skulle 
kunna bero på att de flesta av de bloggar som Swedman har tittat på och undersökt 
drivs av flera bibliotekarier. Det gör att bibliotekarierna kan turas om att skriva och att 
det kommer in ny information ofta, utan att en och samma bibliotekarie skriver hela 
tiden. För att få aktuella bloggar och få fler läsare, skulle ett sätt kunna vara att flera 
skolbibliotekarier går samman och arbetar med en blogg gemensamt. Men det krävs 
ändå att bloggen och dess användning har ett tydligt syfte och mål för att den ska vara 
ett effektivt arbetsredskap.  
 
En annan nackdel med blogg är enligt alla mina respondenter att det är få läsare som 
ger kommentarer i bloggarna. Andersson och Moilanen (2008, s. 69) och Swedman 
(2006, s. 44) har tidigare kommit fram till liknande resultat. För att fler läsare ska ge 
kommentarer i bloggen, menar Crosby att det ska vara fritt att lämna kommentarer utan 
att först behöva registrera sig. Andra sätt att få fler kommentarer på är enligt Crosby att 
ställa frågor till läsarna, att be vänner och andra bekanta att kommentera för att dra till 
sig fler läsare och att alltid svara på en kommentar från en läsare (2010, s.122). Farkas 
(2007) menar att bibliotekarier måste tänka på att skriva engagerande poster och locka 
till diskussion, för att användarna ska skriva kommentarer i bloggen ( s. 39).  
 
Att låta läsare kommentera utan att först registrera sig kan leda till spam och till 
olämpliga kommentarer i kommentar-fältet. Trots att risken finns att det kommer 
olämpliga kommentarer från användarna, ser Farkas (2007) stora fördelar med att 
öppna upp bloggen för allmänheten och låta användare ta plats och göra sina röster 
hörda (s. 39). Jag håller med Farkas, eftersom kommentarfunktionen och möjligheten 
till delaktighet och kommunikation är en av bloggens starka sidor. Om man inte tillåter 
användarna att vara delaktiga och att kommentera, tappar bloggen lite av sin funktion, 
enligt mig. 
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7.5 Fortsatt forskning 

Min studie visade att det är få människor som ger kommentarer på bloggarna, vilket 
också visades i Swedmans (2006) och Anderssons & Moilanens (2008) studier. Därför 
skulle det vara intressant att undersöka varför det är så. Varför ger inte läsare av 
biblioteksbloggar kommentarer? Det skulle dessutom vara spännande att studera hur 
biblioteksanvändare ser på bloggar skapade av bibliotek/bibliotekarier, eftersom det är 
just användarna man vill nå med bloggarna. Det skulle vara givande att titta på vad 
användarna vill ha i en blogg för att skapa bloggar som är relevanta för just dem. Ett 
annat förslag på vidare forskning är att jämföra bloggar som har många läsare med 
bloggar som har få läsare, för att ta reda på vad som gör en blogg populär och läsvärd.  
 
Det hade varit intressant att skicka ut en enkät till skolbibliotekarier för att ta reda på 
fler användningsområden för blogg. Genom enkätsvaren skulle man sedan kunna göra 
djupintervjuer med skolbibliotekarier som använder blogg på andra sätt än de som 
kommit fram i min studie.  

7.6 Diskussion av metod 

Eftersom jag ville undersöka varför och hur skolbibliotekarier har arbetat/arbetar med 
blogg som ett arbetsverktyg, samt vilka erfarenheter de har av att arbeta med detta 
medium ansåg jag att intervju skulle vara den mest lämpliga metoden. Jag ville samtala 
med skolbibliotekarier som hade erfarenhet av att arbeta med blogg, för att få svar på 
mina frågor.  
 
En nackdel med mitt metodval är att jag genomförde intervjuerna på olika sätt, som jag 
beskrivit i kapitel 4. Detta kan ha påverkat mitt resultat, eftersom respondenterna i de 
intervjuer som inte genomfördes ansikte mot ansikte inte fick samma möjlighet att 
utveckla sina svar. Men jag hade möjlighet att ställa följdfrågor och de svar jag fick var 
jag nöjd med. 
 
Några av mina respondenter har arbetat med blogg tillsammans med andra 
bibliotekarier eller lärare. Jag fick endast höra mina respondenters uppfattningar och 
tankar om blogg som ett arbetsverktyg. Detta kan påverka reliabiliteten i min studie, 
eftersom personerna som har arbetat med blogg tillsammans med mina respondenter, 
inte har fått komma till tals i denna studie. 
 
Om jag hade haft mer tid hade det varit intressant att först skicka ut en enkät till 
skolbibliotekarier för att ta reda på fler användningsområden för blogg. Därefter skulle 
man kunna göra djupintervjuer med skolbibliotekarier som använder blogg på andra 
sätt än de som kommit fram i min studie.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor om bloggar som ett arbetsverktyg- semistrukturerad 
intervjumall 
 
Intervjuperson 
 
• Vilken utbildning har du? Bibliotekarieutbildning? 
 
1. Syftet med bloggen 
 
• Varför har du valt att satsa på bloggar?  
• Vad är syftet och målet med bloggen?  
• Är det något du själv valt eller är det din arbetsgivare som vill att du skulle blogga?  
• Har syftet med bloggen förändrats från det att du började att blogga eller är den 
densamma? På vilket sätt har den i så fall förändrats? 
• Vilken inställning har du till bloggar? Bloggar du på fritiden också eller bara i ditt 
arbete? 
• Vad fyller din blogg för funktion? 
 
2. Bloggens innehåll och användning 
• Vad innehåller bloggen? Ge exempel! 
• Hur används bloggen? Som en informationskanal, lärande, mötesplats? Annat? 
 
3. Erfarenhet av och reflektion kring bloggar 
• Hur kom du i kontakt med bloggar? 
• Hur länge har du använt bloggar som ett arbetsverktyg? 
• Hur mycket tid i veckan lägger du ner på bloggen? Bloggar du varje dag?  Ingår det 
tid för att skriva bloggar i din tjänst? 
• Vilka problem har du stött på i arbetet med bloggar? Hur har du löst dem? 
• Skulle du vilja använda bloggen på något annat sätt? Hur i så fall? 
• Vad ska man tänka på innan man som skolbibliotekarie skapar en blogg? 
• Vilka för- och nackdelar finns med bloggen som ett arbetsverktyg? 
• Vet du något om hur många som läser bloggen och vilka läsarna är? 
• Har användningen av bloggar varit som du hade hoppats på? Har du/ni nått det 
resultat ni tänkt er att ni skulle nå? På vilket sätt? Varför inte om ni inte nått det resultat 
ni var ute efter? 
• Vad anser din chef om din blogg? Har han/hon stort inflytande över din blogg? Om 
ja, beskriv hur. 
 
4. Målgrupp 
• Vilken är er målgrupp? 
• Hur tror du att denna målgrupp skiljer sig från andra målgrupper? 
• Hur gör du för att nå just målgruppen barn och unga? 
• Tänker du på något speciellt då du skapar en blogg för just denna målgrupp eller 
hade du bloggat på samma sätt om det hade varit en annan målgrupp? 
• Hur gör du för at skapa kontakt med användarna med bloggen? 
• Vet du någonting om hur användarna använder bloggen? 
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• Kan användarna kommentera dina inlägg? Gör dem det? 
• Lägger eleverna in inlägg själva? Gör ni ngt speciellt för att eleverna ska vara 
delaktiga och lägga in inlägg? 
 
5. Framtiden 
• Hur länge tror du att du kommer att fortsätta att blogga? 
• Hur ser du på framtiden för bloggen som ett arbetsverktyg? Kommer du att 
fortsätta att blogga? 
• Har ni utvärderat och undersökt hur bloggen fungerar? Hur har ni utvärderat? 
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Bilaga 2 

 

Boktipsblogg 
Hur? 

Varför? 
För- och 

nackdelar? 
 

Referensblogg 
Hur? 

Varför? 
För- och 

nackdelar? 
 

Nyhetsblogg 
Hur? 

Varför? 
För- och 

nackdelar? 
 

Fortbildnings-
blogg 
Hur? 

Varför? 
För- och 

nackdelar? 
 

Kommunikations
-blogg 
Hur? 

Varför? 
För- och 

nackdelar? 
 

Undervisnings-
blogg 
Hur? 

Varför? 
För- och 

nackdelar? 
 

Ämnesblogg 
Hur? 

Varför? 
För- och 

nackdelar? 
 

    Marknads-    
föringsblogg 

Hur? 
Varför? 
För- och 

nackdelar? 
 

Bokcirkelblogg 
Hur? 

Varför? 
För- och 

nackdelar? 

 
Bloggens 

användnins-
områden 
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