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Abstract: The aim of this thesis is to investigate the content in Swedish 

library weblogs. We want to examine what the posts contain, 
especially on the subject knowledge organization. Which themes 
do the weblogs have in common? How the weblog authors 
categorize their posts and how the readers use the comment 
function, are other questions we seek answers to in the thesis. We 
have performed content analysis where we created the code units 
during the process. Regarding the content in the analyzed 
weblogs we have come to the conclusion that it is not as closely 
tied to the specific libraries as we had thought. We can also see 
that the themes are reoccurring with minor variations. The 
number of categories differs between the analyzed weblogs. In 
many cases the category names are very similar. When it comes 
to the readers’ usage of the comment function it is clear that the 
posts seldom end up being commented. We have seen that the 
library weblog often is perceived as an excellent communication 
channel where the library can interact with their patrons. At the 
same time we feel that the potential of the library weblog is not 
fully used. The future of library weblogs is yet unknown and 
there are still many functions of the library weblogs left to 
explore. We believe that the most important thing for the survival 
of the library weblog is to get readers to the blog and to 
encourage them to interact. For what is a weblog without its 
readers? 

 
Nyckelord: Bloggar, bloggning, biblioteksbloggar, innehållsanalys, internet, 

bibliotek, bibliotekarier 
 
 

 



Innehållsförteckning 
 

1 Inledning..........................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ...............................................................................................................................1 

1.2 Problemformulering..............................................................................................................2 

1.3 Syfte .......................................................................................................................................2 

1.4 Frågeställningar ....................................................................................................................2 

1.5 Avgränsningar och urval .....................................................................................................3 

1.6 Disposition ............................................................................................................................3 

2 Litteraturgenomgång .....................................................................................5 

2.1 Innehållsanalys på webben .................................................................................................5 

2.2 Bloggens innehåll och användningsområde .....................................................................5 

2.3 Om vad ska biblioteken blogga och varför? ......................................................................6 

3 Bloggen .........................................................................................................12 

3.1 Introduktion av bloggen.....................................................................................................12 

3.2 Bloggens historia................................................................................................................13 

3.3 Olika typer av bloggar ........................................................................................................15 

3.4 Bloggning som social aktivitet..........................................................................................15 

3.5 Bloggens framtid ................................................................................................................16 

4 Internet som forskningsfält .........................................................................17 

4.1 Nya interaktionsmöjligheter ..............................................................................................17 

4.2 En ny verklighets- och identitetssyn ................................................................................18 
4.2.1 Verklighet..........................................................................................................................18 
4.2.2 Identitet .............................................................................................................................19 

4.3 En ny världssyn ..................................................................................................................20 

4.4 Internet – ett hybridmedium ..............................................................................................20 

5 Metod och material .......................................................................................21 

5.1 Förhållningssätt ..................................................................................................................21 

5.2 Att analysera text ................................................................................................................21 



5.3 Innehållsanalys ...................................................................................................................22 
5.3.1 Tolkning och kodschema..................................................................................................22 

5.4 Kvalitetsaspekter ................................................................................................................22 

5.5 Metoddiskussion.................................................................................................................23 

5.6 Material ................................................................................................................................24 
5.6.1 Blogg 1 Mimaroben ..........................................................................................................25 
5.6.2 Blogg 2 Humaniorabloggen: Oden/Svea..........................................................................26 
5.6.3 Blogg 3 Länsbibliotek Uppsala Blogg...............................................................................27 

5.7 Tillvägagångssätt................................................................................................................27 

6 Bloggarnas innehåll .....................................................................................29 

6.1 Mimaroben...........................................................................................................................30 
6.1.1 Mimaroben: Resultat av innehållsanalys..........................................................................30 
6.1.2 Mimaroben: Bloggens kategorier .....................................................................................32 
6.1.3 Mimaroben: Bloggens kommentarer ................................................................................32 

6.2 Humaniorabloggen .............................................................................................................33 
6.2.1 Humaniorabloggen: Resultat av innehållsanalys .............................................................34 
6.2.2 Humaniorabloggen: Bloggens kategorier .........................................................................36 
6.2.3 Humaniorabloggen: Bloggens kommentarer....................................................................36 

6.3 Länsbibliotek Uppsala Blogg ............................................................................................37 
6.3.1 Länsbibliotek Uppsala Blogg: Resultat av innehållsanalys ..............................................37 
6.3.2 Länsbibliotek Uppsala Blogg: Bloggens kategorier ..........................................................39 
6.3.3 Länsbibliotek Uppsala Blogg: Bloggens kommentarer.....................................................39 

7 Analys med reflektion ..................................................................................41 

7.1 Jämförelse av innehållsanalyserna ..................................................................................41 

7.2 Bloggarnas kategorier........................................................................................................46 
7.2.1 Jämförelse av bloggarnas kategorier ...............................................................................47 

7.3 Bloggarnas kommentarer ..................................................................................................48 

8 Diskussion ....................................................................................................50 

9 Slutsats..........................................................................................................54 

9.1 Förslag till vidare forskning...............................................................................................55 

10 Sammanfattning ...........................................................................................56 

11 Referenser.....................................................................................................57 

12 Bilaga.............................................................................................................61 



 1 

1 Inledning 

Detta kapitel inleds med uppsatsens bakgrund och problemformulering. Vi presenterar 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter motiverar vi uppsatsens relevans för 
biblioteks- och informationsvetenskap. Sedan presenteras de avgränsningar och det 
urval som har gällt för vårt arbete. Slutligen redogör vi för uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är frågeställningar som rör 
förmedling av information i fokus. En central fråga är hur man kan skapa 
bibliotekstjänster som kan matcha användarnas informationsbehov med 
informationsutbudet i samhället (Höglund 2000, s. 2). En inriktning av B&I är 
ämnesområdet kunskapsorganisation som rör insamling, lagring och återvinning av 
information. Internet har skapat nya möjligheter för kunskapsorganisatoriska frågor. Det 
finns idag åtskilliga sätt att kommunicera oavsett tid och rum. En av dessa nya 
kommunikationskanaler är webbloggen, hädanefter kallad bloggen. Bloggen ger i 
princip vemsomhelst möjlighet att publicera vadsomhelst.  
 
Att blogga liknar på många sätt bibliotekariens arbete, att söka information, sovra, 
kategorisera och göra den tillgänglig. Även om mycket av den litteratur som finns på 
området framhåller bloggen som ett användbart och passande verktyg för biblioteken 
finns det studier som tyder på att få bibliotek har en officiell blogg. Vanligare är att 
bibliotekarier har hakat på bloggtrenden i privat regi (Clyde 2004b, s. 86). Detta 
överensstämmer väl med våra egna iakttagelser av den svenska ”bloggosfären”. I vårt 
sökande efter svenska biblioteksbloggar fann vi ett femtontal bloggar, alla med relativt 
kort historia. Många bloggar startade under 2006 och i ett flertal av dessa har 
uppdateringarna avtagit helt. Om detta beror på att det inte finns tid eller kraft eller om 
mottagandet inte var vad biblioteken hoppades vet vi inte.  
 
Den här studien fokuserar på tre av de bloggar som fortfarande är aktiva, Humaniora-
bloggen, Mimaroben och Länsbibliotek Uppsala Blogg. Vad innehåller de tre 
biblioteksbloggarna och hur används de? Bloggarna räknas till kategorin 
biblioteksbloggar vilket i detta fall innebär att de på ett eller annat sätt är knutna till 
folkbibliotek. Ofta innefattar definitionen biblioteksbloggar även privata bloggar som 
författas av bibliotekarier, men när vi i denna uppsats talar om biblioteksbloggar menar 
vi att bloggens avsändare är bibliotek.  
 
I takt med att samhället förändras måste biblioteken följa med i utvecklingen för att 
möta biblioteksanvändarnas förändrade beteende, vanor och förväntningar i 
informations-sökningsprocessen. Kan bloggen vara ett sätt för biblioteken att nå även 
nya användare? Vi ser att bloggen har stora möjligheter att nå ut till en stor 
användargrupp samtidigt. Bloggen kan användas till att snabbt informera användare om 
nyförvärv, nya söktjänster och nya databaser. Ett annat exempel på användningsområde 
skulle kunna vara virtuella referenssamtal som genom bloggen är tillgängliga för alla. 
Man skulle också kunna tänka sig att läsarna genom bloggens inlägg och kommentarer 
kan utbildas i informationssökning. Men för att vi ska kunna diskutera 
biblioteksbloggens framtid måste vi först ta reda på hur bloggen utnyttjas för 
kunskapsorganisatoriska frågor idag. 
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1.2 Problemformulering 

Folkbibliotek är ett centralt forskningsområde inom B&I och det är intressant att titta på 
hur de använder sig av ny teknik i sin verksamhet. Frågan är i många fall om 
biblioteken ska anamma nya tekniska lösningar, men det är också viktigt att följa upp de 
fall då de har valt att göra det. Hur används tekniken och utnyttjas den till fullo? 
Eftersom bloggen är ett nytt fenomen i biblioteksvärlden är en studie av detta slag 
intressant.  
 
Vi vet att det i dagsläget finns svenska bibliotek som har bloggar i sin verksamhet. Vad 
dessa bloggar innehåller har ännu inte studerats. Ett fåtal intervjustudier har gjorts om 
bloggen och dess användningsområden. Inom ramen för B&I har som exempel Angelica 
Swedman (Swedman 2006) och Therese Ekstrand (Ekstrand 2006) gjort studier där de 
har diskuterat blogganvändning med bibliotekarier, men för att få en inblick i 
biblioteksbloggarnas faktiska innehåll behövs kompletterande studier. 
 
Genom att läsa biblioteksbloggarna kan man få en inblick i det ”aktuella 
biblioteksklimatet”. Med det menar vi att det som skrivs i bloggen på något sätt speglar 
vad biblioteken tycker är viktigt och hur de arbetar med kunskapsorganisatoriska frågor. 
 
Studien kan ses som en utvärdering av bloggen i biblioteksverksamheten. Genom att se 
hur bloggen används idag kan man få en fingervisning om huruvida den är relevant som 
arbetsredskap för biblioteken eller ej. Studien kan belysa vad som kan utvecklas och 
förbättras. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att innehållsmässigt analysera tre biblioteksbloggar. Vi är 
intresserade av att titta på vad det bloggas om, framför allt inom ämnesområdet 
kunskaps-organisation. Kunskapsorganisation handlar om att organisera information 
och därför är det också av intresse för oss att titta på hur blogginnehavarna har valt att 
strukturera sina blogginlägg, det vill säga vilka kategorier som förekommer. Kan man se 
att det finns någon samstämmighet bloggarna emellan? I vårt intresse ligger dessutom 
att titta på hur kommentarfunktionen i bloggarna utnyttjas. 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för vår undersökning: 
 

� Vad innehåller blogginläggen, främst med avseende på ämnesområdet 
kunskapsorganisation? 
o Vilka teman återkommer i en jämförelse av bloggarna? 

 
� Hur har blogginnehavarna själva valt att kategorisera sina blogginlägg? 

 
� Hur utnyttjas kommentarfunktionen i bloggarna? 
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1.5 Avgränsningar och urval 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att gälla svenska biblioteksbloggar. Studier 
liknande vår har gjorts på engelskspråkiga bloggar vilket väckte vårt intresse för de 
svenska förhållandena. När vi sökte efter biblioteksbloggar var majoriteten av de vi fann 
kopplade till folkbibliotek, därför valde vi att avgränsa oss till dessa. Efter att ha rensat 
bort bloggar som var rena boktipsbloggar, som bara var till för internkommunikation 
eller som endast riktade sig till målgruppen barn och ungdom bestod vårt urval av 10 
bloggar. Dessa var knutna till bibliotek i Ystad1, Sickla2, Västerås3, Sandviken4, 
Sollentuna5, Stockholm6, Uppsala7, Kalmar8, Vallås9 och Nykvarn10. Då vi vill 
undersöka hur bloggarna är ämnesindelade har vi begränsat bloggarna till de som har 
kategoriserats. Då återstod: Ystad, Västerås, Sollentuna, Stockholm och Uppsala. 
Eftersom Västerås och Ystad, vid tidpunkten för studien, endast hade 11 respektive 18 
inlägg och därmed skilde sig från de andra som hade ett betydligt större antal inlägg 
gallrades också dessa bort. De tre återstående bloggarna (Sollentuna -Mimaroben, 
Stockholm -Humaniorabloggen och Uppsala -Länsbibliotek Uppsala Blogg) är föremål 
för vår studie.  
 
Vi har valt att studera innehållet i de 60 senaste inläggen, för respektive blogg, vid 
tidpunkten eftersom en totalundersökning inte vore möjlig inom tidsramen för detta 
arbete.  
  

1.6 Disposition 

I kapitel 1 Inledning ger vi en kort bakgrund till studien och presenterar studiens 
problem-formulering, syfte och frågeställningar. Vi diskuterar studiens relevans för B&I 
och de avgränsningar och de urval vi har gjort. Kapitel 2 Litteraturgenomgång tar upp 
litteratur kring biblioteksbloggen och dess nytta. I kapitel 3 Bloggen ges en introduktion 
till bloggfenomenet. Följande kapitel, kapitel 4 Internet som forskningsfält, redogör för 
hur forskningen skiljer sig när studieobjekten finns på Internet. Kapitel 5 diskuterar 
metod och material. I kapitel 6 redogör vi för resultatet för vår undersökning, blogg för 
blogg. I kapitel 7 Analys med reflektion analyserar vi resultatet och ställer det mot 
resultat av tidigare forskning. I kapitel 8 diskuterar vi studiens resultat och 
genomförande. I kapitel 9 Slutsats återknyter vi till våra frågeställningar och besvarar 
dessa.  Kapitel 10 sammanfattar vi vår studie. I kapitel 11 redogör vi för de källor som 
ligger till grund för vår studie. Kapitel 12 utgörs av en bilaga där innehållet i bloggarnas 
inlägg återges på detaljerad nivå. 
 

                                                 
1  Biblioteket i Ystad 
2  Dieselverkstadens bibliotek 
3  Västerås Stadsbibliotek 
4  Sandvikens folkbibliotek 
5  Biblioteken i Sollentuna 2006-05-12 
6  Stockholms stadsbibliotek 
7  Länsbibliotek Uppsala 
8  Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län 
9  Vallås bibliotek 
10 Nykvarns bibliotek 



 4 

I detta kapitel har vi klarlagt studiens bakgrund och problemformulering. Syfte och 
frågeställningar som ligger till grund för vår undersökning har presenterats. Vi har 
också beskrivit hur vi har avgränsat vår studie. Uppsatsens disposition introducerades 
avslutningsvis för att ge en bild av hur uppsatsen är uppbyggd. 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel redovisar vi källor som behandlar biblioteksbloggens innehåll, 
användningsområden och varför biblioteken ska blogga. Vi vill i detta kapitel även ge 
exempel på studier som antingen utgår ifrån samma metod som vår, innehållsanalys, 
eller har samma studieobjekt, bloggar. Dessutom kommer vi att föra en diskussion kring 
hur vår egen studie förhåller sig till dessa exempel, som mer eller mindre utgör ett 
underlag att jämföra med våra innehållsanalyser. Av de sökningar vi har gjort har vi 
funnit att den svenska bloggforskningen inte är lika utbredd som i övriga världen, som i 
till exempel USA. Inom ramen för B&I har vi funnit tre bloggstudier (Ekstrand 2006; 
Nylund 2005 & Swedman 2006). Ingen av dessa eller några andra av de svenska 
bloggstudier vi har funnit bygger på innehållsanalysen som metod.  

2.1 Innehållsanalys på webben 

Sally McMillan, Advertising Department vid University of Tenessee har gjort en 
metastudie över 19 innehållsanalyser utförda på webben och ställer sig frågan om 
innehållsanalys är en lämplig metod till en föränderlig miljö såsom webben. Hur 
anpassar man metoden till denna miljö och vilka utmaningar finns? Av de analyser hon 
studerade var de flesta deskriptiva medan några syftade till att undersöka en hypotes 
eller utveckla en teori. En vanlig metod för att hitta analysobjekten var att använda 
länklistor eller söktjänster. Majoriteten av studierna gjordes på ett slumpat urval 
webbsidor. Det vanligaste var att analysera innehållet i kategorier. Dock fann McMillan 
att innehållsanalyserna varken utgick ifrån eller skapade några standardlistor över 
kategorier. Innehållsanalyser verkar i stället vara knutna till den enskilda studien. 
Författaren skriver att forskare bör definiera sin webbaserade forskning utifrån tidigare 
teoretisk och empirisk forskning. Hon menar att bara för att webben är en ny 
forskningsmiljö är det inte försvarbart att ignorera etablerade forskningstekniker 
(McMillan 2000). 
 
McMillan gör genom sin studie ett nedslag i internetforskningen då hon undersöker och 
summerar hur innehållsanalyser av webbdokument har utförts. Det här exemplet har vi 
tagit med för att illustrera det vi själva har sett under våra litteratursökningar, att 
innehållsanalyser kopplat till webben kan variera i sitt upplägg. Framför allt har vi 
kunnat se att det inte finns några standardlistor med kategorier att bygga sin 
innehållsanalys på, något som även Mc Millan konstaterar. 

2.2 Bloggens innehåll och användningsområde 

Susan C. Herring, Lois A. Scheidt, Sabrina Bonus och Elijah Wright har gjort en 
innehållsanalys av 203 slumpvis utvalda bloggar, där strukturella och funktionella 
egenskaper identifierades och kvantifierades. Syftet med studien var att kategorisera 
egenskaperna hos bloggen och jämföra dem med offline genrer men också i ett vidare 
internetperspektiv. De ville också bidra till en teoretisk förståelse för hur den 
teknologiska utvecklingen skapar förutsättningar för att nya genrer växer fram. Studien 
visar att bloggen i grunden varken är ny eller unik men den intar tillsammans med andra 
interaktiva webbteknologier en ny position i ”internetekologin” (Herring et al. 2004). 
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Detta är en innehållsanalys som belyser en annan sida av bloggen än den vi har för 
avsikt att undersöka, nämligen bloggens struktur och funktion. I stället för att beskriva 
bloggen utifrån dess innehåll fokuserar författarna på bloggens tekniska egenskaper. 
Förutom att analysens fokus skiljer sig från vårt, handlar det i detta fall även om alla 
möjliga bloggar till skillnad från vår som fokuserar på en viss typ av blogg. Att 
undersökningen nämns i vår uppsats handlar alltså mer om att lyfta fram ett exempel på 
hur innehållsanalys har gjorts tidigare på bloggar. 
 
Johanna Nylund har i sin magisteruppsats ”Från tanke och så rakt ut” Bloggen – ett 
webbpubliceringsverktyg med sociala och kulturella användningsområden utforskat 
webbformen bloggar. Nylund har utifrån 16 intervjuer med blogginnehavare och 
observationer av bloggar och bloggverktyg försökt ta reda på vad som utmärker bloggen 
som uttrycksmedel och publiceringsform samt tittat på bloggen som social och kulturell 
företeelse. Frågan om vad som utmärker bloggen som publiceringsform och 
uttrycksmedium får i undersökningen svaret att formen med dess olika funktioner är vad 
som gör bloggen unik. Författaren sammanfattar bloggens egenskaper i enkelhet, 
omedelbarhet, kontinuitet och personlighet. Hur bloggen fungerar som social och 
kulturell företeelse har Nylund analyserat utifrån dimensionerna: aktivitet, interaktion, 
kontext och gränsland (Nylund 2005). 
 
Av de få svenska studier vi har hittat om bloggar har vi valt att lyfta fram tre 
magisteruppsatser till vilka denna hör. Nylund lägger fokus på bloggens sociala och 
kulturella funktion något som behandlas mer ytligt i vår studie men som ändå finns med 
i periferin. Nylund diskuterar bloggar i allmänhet varför vi inte anser den vara jämförbar 
med vår studie. Dock anser vi att Nylunds och vår studie kompletterar varandra på 
många plan. 

2.3 Om vad ska biblioteken blogga och varför? 

Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano och Michelle Gumbrecht har gjort en studie om 
bloggning där de har fokuserat på bloggar, som skrivs av individer eller grupper, med 
begränsat antal läsare. De har tittat på varför blogginnehavarna bloggar, kvaliteten på 
den sociala interaktiviteten som karaktäriserade bloggarna som de studerade och på 
relationen mellan blogginnehavare och läsare. De intervjuade blogginnehavare och 
gjorde textanalyser på blogginlägg. En egen blogg användes för att föra diskussion 
kring forskningen samt för att forskarna skulle lära sig mer om bloggning (Nardi et al. 
2004a). 
 
Nardi med fleras studie är ett exempel på en aspekt av bloggforskningen som fokuserar 
på varför människor bloggar.  
 
Therese Ekstrand undersöker i sitt magisterarbete Bloggen – ett redskap för byggande 
av identitet och sociala nätverk. En kvalitativ studie av bibliotekariers bloggande 
bloggen som fenomen i relation till bibliotekariens bloggande. Ekstrands övergripande 
frågeställning var: Varför bloggar bibliotekarier på sin fritid?. Fem kvalitativa intervjuer 
utgör den empiriska delen av uppsatsen. Studiens resultat visar att tekniken och dess 
funktioner lockar informanterna. Informanterna menade att de dels kan bygga egna 
arkiv och dels spara information som de kan förmedla till andra vilket liknar deras 
arbetsuppgifter i yrkesrollen. Vidare menade de att de bloggar på grund av att bloggen 
ger dem möjlighet att uttrycka sina åsikter och berätta som sina liv. Nätverkandet med 
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andra bibliotekarier ansågs också vara en viktig anledning till att de bloggar. 
Informanterna använde också nätverket till att både bevara gamla samt att skapa nya 
relationer (Ekstrand 2006). 
 
Ekstrand är det andra exemplet på magisteruppsats med fokus på bloggar som vi har 
valt att ta med. Ekstrands studie ligger nära vår egen på så sätt att den undersöker 
bibliotekariers bloggande. Men vi har valt att dra en gräns mellan bibliotekariers privata 
bloggande och den bloggningen som sker innanför bibliotekets väggar. Vi anser därför 
att Ekstrands resultat inte går att direkt jämföra resultaten från vår studie, även om 
Eskstrands studie är intressant att lyfta fram som ett exempel på ytterligare ett sätt att 
koppla bloggfenomenet till bibliotekarier. 
 
Gunilla Fors som är bibliotekarie vid Lånecentralen i Malmö ser bloggen som en 
"utmärkt möjlighet ... att snabbt, enkelt och utan tekniska kunskaper kunna nå ut till sina 
användare." (Fors 2005, s. 24). Man kan exempelvis, enligt Fors, använda bloggen som 
en länk för att hålla kontakt och sprida information mellan olika bibliotek. Andra 
exempel Fors ger är att använda bloggen som en kanal för att informera 
biblioteksanvändarna om utställningar, nya öppettider eller tips på ämnesresurser. Fors 
framhåller kommentarfunktionen som grunden till en modern läsecirkel där 
bibliotekarier och bloggläsare via bloggen kan mötas och diskutera böcker. Fors ser 
också biblioteksbloggen som ett sätt att stärka bibliotekets varumärke. För att locka 
läsare skulle man, menar Fors, kunna ha återkommande inslag av typen veckans 
författarfråga (Ibid., s. 24f). 
 
Fors är själv bibliotekarie och entusiastisk förespråkare av bloggen som en 
informationskanal för biblioteken. Hennes artikel är en av många vi har funnit där en 
bibliotekarie argumenterar för nyttan av biblioteksbloggar. Vi får anledning att knyta an 
till Fors och hennes idéer längre fram i uppsatsen.    
 
Enligt James LaMee, referensbibliotekarie på Belmont Abbey College, är de två 
viktigaste anledningarna till att ha en biblioteksblogg att kunna marknadsföra 
biblioteket samt att informera omvärlden om biblioteket. Han menar att det inte är så 
många som förstår vad bibliotekarier gör och hur värdefullt biblioteket är för samhället. 
Enligt LaMee kan man se bloggen som ett nyhetsbrev till låg kostnad. Han föreslår att 
man kan använda biblioteks-bloggen för att informera användarna om nya riktlinjer, om 
nyförvärv av tryckta och elektroniska medier, att informera om aktiviteter på biblioteket 
och informera om de bästa källorna tillsammans med instruktioner om hur man 
använder dem. LaMee menar att man genom biblioteksbloggen kan förse användarna 
med information, nöje och en plats där nyfikenhet och kunskap uppmuntras (LaMee 
2005). 
 
Även LaMees artikel får agera exempel på när en bibliotekarie i bibliotekspressen 
uttalar sina tankar om bloggens förhållande till biblioteksvärlden. 
 
Adam Mathes, Graduate School of Library and Information Science, University of 
Illinois Urbana-Champaign, jämför biblioteksbloggen med ett digitalt bibliotek. Han 
skriver att trots att bloggarna generellt sett är en samling länkar med kommentarer är det 
inte samma sak som en digital bibliotekssamling. En del bloggar kategoriserar inte ens 
sina inlägg. En av begränsningarna med de flesta bloggar är att det inte finns någon 
standard för hur inläggen ska kategoriseras och Mathes menar att man eventuellt skulle 
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kunna ta hjälp av redan existerande klassifikationssystem. Mathes skriver vidare att då 
de webbaserade resurserna ökar explosionsartat bör bibliotekarierna använda sina 
färdigheter för att samla, lagra och presentera information online och därmed bidra till 
utvecklingen av bloggen som medium (Mathes 2004, s. 3f). 
 
Mathes har även han ett positivt ställningstagande till biblioteksbloggen som sådan, 
men tillför något nytt, nämligen tankar kring blogginläggens kategorisering.  
 
Terence K. Huwe på The Institute of Industrial Relations Library vid Univerity of 
California uppmärksammar i en artikel bloggens potential. Som svar på frågan varför 
biblioteket ska ha en blogg ger Huwe flera skäl. Den första anledningen menar 
författaren är uppmärksamhetsvärdet. Bloggen hjälper folk att hitta till ditt digitala 
bibliotek och den kan även hjälpa till att förmedla bilden av biblioteket till användarna. 
Dessutom gör bloggen det möjligt att kommunicera med en stor målgrupp och 
därigenom skapa en större kunskap hos användarna om bibliotekets samlingar och 
tjänster. Den andra fördelen bloggen har är interaktiviteten. Författaren ser bloggen som 
ett perfekt verktyg för att föra en dialog med användare för att få reda på deras egentliga 
behov. Det tredje skälet som ges är kopplat till RSS-funktionen. Författaren menar att 
man genom att prenumerera på RSS-flöden dels kan lära sig hur lite man egentligen vet 
om sin omvärld men den skapar också möjlighet för biblioteket att vara först ut med 
nyheter. Vad beträffar innehållet i bloggen framhäver Huwe vikten av att se till 
användarnas behov. Bloggen ska ha samma professionella ton som övriga 
bibliotekspublikationer. Innehållet ska vara sådant material som ingen annan kan 
presentera mer effektivt. Det är viktigt att dra en tydlig gräns mellan det personliga och 
det professionella innehållet (Huwe 2003). Dock menar Blood att en blogg aldrig kan 
bli helt avpersonifierad. Hon skriver att även om en blogg inte innehåller någon 
personlig information kan man ändå över tid få en bild av blogginnehavaren (Blood 
2002, s.xii). 
 
Huwe tillför även han något mer än bara argument för biblioteksbloggar. I sin artikel 
kommer han in på aspekter som blogginläggens innehåll och språk. Något vi har 
anledning att återknyta till vid vår innehållsanalys av blogginlägg. 
 
Angelica Swedman har intervjuat elva bibliotekarier och bibliotekschefer, 
representanter från tretton biblioteksrelaterade bloggar om deras tankar kring 
bloggande. Hon presenterar resultatet i sin magisteruppsats Bloggtider för bibliotek och 
bibliotekarier? -Studie om bloggars användbarhet i bibliotekssektorn (Swedman 2006). 
Swedman ville mer specifikt ta reda på varför biblioteken i studien valt att satsa på en 
blogg, på vilket sätt bloggen kan fungera som verktyg för information, kommunikation 
och lärande, vilka fördelar och nackdelar som finns med den biblioteksrelaterade 
bloggen samt vad kan man säga om framtida förutsättningar för biblioteksbloggen 
(Ibid., s. 7). 
 
Biblioteksbloggen som är ett samarbete mellan lånecentralerna i Malmö, Stockholm och 
Umeå har som syfte att serva bibliotek som inte hinner med omvärldsbevakning genom 
att skriva om biblioteksrelaterade nyheter om exempelvis politiska beslut, intressanta 
utredningar, ny forskning och lyckade projekt. Bloggen ska även vara ett verktyg för 
kompetensutveckling genom att tipsa om databaser och ämnesresurser. Bloggen riktar 
sig till målgruppen bibliotekarier på folk- och gymnasiebibliotek (Swedman 2006, s. 
29f). 
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Länsbibliotek Uppsala Blogg riktar sig till personal vid folk- och skolbibliotek i 
Uppsala län. Syftet med bloggen är enligt en av upphovsmännen att delge 
omvärldsbevakning, ge information och tips samt stimulera läsekretsen att ta del av 
bloggmediet (Swedman 2006, s. 31f). 
 
Medieplanering för barn- och skolbibliotek är en blogg kopplad till biblioteket i Håbo. 
Bloggen är en del i ett projekt som syftar till att utveckla former för planering av media 
samt organisation av biblioteket efter barn och ungdomars behov. Bloggen är tänkt som 
ett forum där deltagarna kan diskutera reflektera och utbyta idéer kring projektet 
(Swedman 2006, s. 32). 
 
Mimaroben är en gemensam blogg för biblioteken i Sollentuna. Målgruppen är 
allmänheten. Bloggen har flera syften enligt upphovsmannen. Den ska fungera som ett 
kommunikationsmedel mellan bibliotek och biblioteksanvändare, som en informations-
kanal för vad som händer inom områdena kultur, bibliotek och informationssökning och 
som en del av marknadsföringen av personalens och bibliotekets resurser och tjänster. 
Bloggen innehåller nyheter från biblioteket såsom nya filmer, böcker eller databaser. 
Bibliotekarierna skriver mycket utifrån egna intressen och tipsar om bland annat 
utställningar, länkar och artiklar (Swedman 2006, s. 32). 
 
Sandvikens folkbibliotek och Den sköna bloggen är två bloggar kopplade till 
Sandvikens folkbibliotek. Bloggarna riktar sig i första hand till allmänheten men också 
till biblioteks-personal. Syftet med bloggen Sandvikens folkbibliotek är att 
marknadsföra biblioteket för att visa vad biblioteket gör. Bloggen ska hjälpa biblioteket 
att framträda tydligare och den ger möjlighet till kontakt med och respons från 
användarna. Den sköna bloggen syftar till att skriva och tipsa om skönlitteratur 
(Swedman 2006, s. 33). 
 
Respondenterna i Swedmans studie lockas av bloggmediet på grund av dess enkelhet, 
snabbhet, de nya möjligheterna mediet innebär, att det är kostnadsfritt och att all 
personal kan delta i bloggandet. Gemensamt för respondenterna är deras nyfikenhet på 
att testa nya kommunikationsvägar. Flera ser bloggen som ett sätt att nå ut med 
verksamheten till nya användare. För respondenten för Mimaroben är bloggen bland 
annat en satsning för att nå nya användare och blogginnehavarna ser bloggen som en 
möjlighet till dialog med besökare. En annan respondent hoppas med bloggen kunna nå 
de unga vuxna som respondenten saknar på biblioteket. Bloggens informella karaktär är 
också något som tilltalar respondenterna. En respondent från Mimaroben tilltalas av att 
kunna använda ett personligt tilltal på bloggen. En respondent från Länsbiblioteket 
Uppsala Blogg menar att man på bloggen tillåts skriva också om sådant som inte platsar 
på en webbsida och att man kan ta upp saker som inte är strikt biblioteksrelaterade 
(Swedman 2006, 33ff). 
 
Många av respondenterna har kopplat statistikverktyg till sina bloggar för att kunna se 
antalet besökare på bloggen, men besökarna förblir anonyma för respondenterna och 
kommentarerna är få. Till exempel räknar Länsbiblioteket Uppsala Blogg med att de har 
i genomsnitt 12-16 besök per dag. Biblioteksbloggen har 150-160 besökare om dagen 
och Mimaroben ca 50 besökare om dagen (Swedman 2006, s. 35f). 
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Swedmans intervjustudie har varit en stor inspirationskälla till vår studie. Framför allt 
eftersom vi kunde se att vi hade gemensamma nämnare bland studieobjekten. Därför 
fungerar författarens resultat som en grund vid jämförelse med vår egna resultat. Våra 
studier anser vi kompletterar och bygger vidare på varandra i detta avseende. 
 
Judit Bar-Ilan har gjort en studie där hon undersökte nyttan av bloggar som verktyg för 
att sprida information. Studiens resultat baseras på bloggar som publiceras av bibliotek, 
bibliotekarier eller informationsspecialister. Bloggarna karaktäriserades utifrån flera 
aspekter (Bar-Ilan 2004b, s.119). I Bar-Ilans studie tittade man på vilka teman som 
förekom i de 256 bloggarna som undersöktes. Temana delades in i fyra underkategorier: 
Allmänt (till exempel bloggning, internetsökning, databaser, böcker, spam m.m.), 
Professionellt (exempelvis konferenser, informationsvetenskap, budget), Annat (till 
exempel lokal information) och Personligt. De vanligaste temana var allmänna (66,0 
%), därefter kom professionella teman (57,0 %), sedan andra teman (42,9 %) och sist 
personliga teman (41,4 %). Bar-Ilan skriver att 52,7 % av bloggarna tillät kommentarer 
och att det var vanligt att de personliga bloggarna fick många kommentarer (Bar-Ilan 
2004b, s. 123f).  
 
Resultaten visade att bloggarna kan fungera som nya informationskanaler både för 
bibliotek och för allmänheten. Nivån skilde sig väldigt mellan bloggarna, en del erbjöd 
information av hög kvalitet, andra samlade länkar och andra hade en mer personlig 
prägel. Bar-Ilan menar att det finns många högkvalitativa biblioteksbloggar och att de 
inte behöver bli flera, men att läsarantalet av de redan befintliga bloggarna behöver öka 
(Ibid., s. 128).   
 
ASIST:s (American Society for Information Science and Technology) professionella 
riktlinjer säger att informationsspecialister ska sträva efter att bredda allmänhetens 
medvetenhet om och uppskattning för informationstillgänglighet. Bar-Ilan menar att 
detta innebär att bibliotekarier och informationsspecialister inte bara ska erbjuda 
information när det efterfrågas och agera mellanhand mellan användare och 
information. De ska också vara uppmärksamma på när det dyker upp nya resurser, 
erbjuda tillgång till dem och underlätta användarnas informationssökning. Bar-Ilan 
menar att bloggen är idealisk för att sprida alla typer av information och bloggaren kan 
få kommentarer, uttrycka åsikter och diskutera. En biblioteksblogg kan användas också 
för att informera om öppettider, om aktiviteter på biblioteket och om nyförvärv (Bar-
Ilan 2004b, s.119f). 
 
Bar-Ilans studie förhåller sig ytterligare ett steg närmre vår egen. Här är det teman i 
biblioteksbloggar som undersöks även om inte alla de undersökta bloggarna klassades 
som biblioteksbloggar. Dessutom omfattar studien ett större antal bloggar än i vårt fall 
och de kategoriseras under mer generella teman än i vårt fall. Dock tror vi att hennes 
resultat på ett eller annat sätt kan låta sig jämföras med vårt. 
 
Laurel A. Clyde utförde 2003 en studie av biblioteksbloggar. Målet med studien var 
bland annat att ta reda på vilka typer av bibliotek som hade en blogg, vilket syfte 
bloggarna tjänade och vad de innehöll (Clyde 2004a, s. 183). Clyde genomförde en 
kombinerat kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av 55 biblioteksbloggar från USA, 
Kanada och Storbritannien. Clyde menar att en stor svårighet var att få tag på bloggar 
till studien på grund av att det saknades sökverktyg och register över bloggar. Detta, 
menar författaren, skapar också problem för biblioteken att nå ut med sina bloggar. Av 
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de studerade biblioteksbloggarna hade 29 ett uttalat syfte (Clyde 2004b, s. 93). 
Majoriteten av bloggarna hade som syfte att tillhandahålla användarna nyheter och 
information men ett stort antal av bloggarna kunde inte ens tillgodose läsaren med en 
länk till bibliotekets webbsida (Clyde 2004a, s. 188). Det näst vanligaste uttalade syftet 
var att tillhandahålla länkar till rekommenderade internetresurser. Övriga uttalade syften 
var bokrecensioner och information om nya böcker, underhållning, nyheter för 
bibliotekarier, bokdiskussioner, nyheter och information för finansiärer, forskningstips 
samt kommunikation mellan bibliotekarier inom ett bibliotekssystem (Clyde 2004b, s. 
93f). 
 
Av innehållsanalysen av samtliga 55 bloggar kunde man vidare se att 41 innehöll korta 
artiklar och nyheter och länkar till dessa, 36 innehöll information om internetresurser, 
25 innehöll information om aktiviteter på biblioteket, 20 skrev om nya böcker och 
resurser på biblio-teket, 14 rapporterade om nyheter på biblioteket, 10 innehöll 
bokrecensioner, nio innehöll lokala nyheter och så vidare. Merparten av bloggarna hade 
en envägskommunikation med läsarna. Endast 16 av bloggarna bjöd in läsarna till att 
interagera. 11 av dessa medgav läsarna att kommentera blogginläggen och sex av 
bloggarna tillhandahöll ett diskussionsforum. Undersökningen visade att 
kommentarfunktionen sällan utnyttjades av läsarna. (Clyde 2004b, s. 94ff). Om detta 
beror på att läsarna inte vill kommentera, inte vet hur man gör eller att de inte vet att 
biblioteksbloggarna existerar förblir oklart (Ibid., s. 104). Eftersom bloggarna i de flesta 
fall inte uppdaterades dagligen fanns det ingen anledning för användarna att göra 
regelbundna besök. Varför bloggen inte har blivit anammad av fler bibliotek tror inte 
Clyde kan förklaras varken med bristande tekniska kunskaper eller mjukvarukostnader, 
då bloggandet är en populär fritidssyssla för många bibliotekarier och då det finns gratis 
publiceringsverktyg såsom Blogger. Clyde tror snarare att det är en fråga om 
prioriteringar på biblioteken. Hon menar också att det krävs mer tid och arbete med en 
blogg än att bara uppdatera den. Mer tid måste läggas till att utvärdera informationen 
som publiceras. Dessutom måste tid läggas på att utvärdera användarnas behov samt 
lära användarna vilken nytta de har av en biblioteksblogg (Clyde 2004a, s. 188). 
 
Bloggar hjälper till att föra fram röster och åsikter som inte får komma till tals i 
traditionella medier. Många menar att bloggar kan ses som en läsarhjälp eftersom den 
hjälper till att sammanfatta och understryka användbar information. De kan också skapa 
sammanhang åt exempelvis artiklar genom att ställa dem i förhållande till andra. 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att bloggen kan uppmärksamma läsare på 
material som de annars skulle missa. Samtidigt bidrar bloggarna själva till att öka det 
informationsöverflöd de försöker vara behjälpliga i (Clyde 2004b, s. 4). 
 
Clydes undersökning liknar på många sätt vår undersökning och vi kommer att jämföra 
våra resultat mot hennes, även om studierna inte har identiska förutsättningar.  
 
I detta kapitel har vi tagit upp källor som berör vår metod innehållsanalys, bloggar i 
allmänhet och biblioteksbloggar i synnerhet, biblioteksbloggens användningsområden 
och varför biblioteken ska blogga. Dessutom diskuterade vi hur vår egen studie 
förhåller sig till dessa exempel. Vi reflekterar över att de källor vi har funnit är positiva 
till biblioteksbloggen, vilket givetvis inte innebär att dessa källor för alla bibliotekariers 
talan. Vår ambition var att hitta motargument till varför bibliotek ska blogga för att 
skapa balans. Bara för att vi här uteslutande tar upp positiva källor betyder det inte att 
vi inte ställer oss kritiska till både litteratur och i vår analys.  
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3 Bloggen 

Detta kapitel syftar till att redogöra för och skapa förståelse för bloggen som fenomen 
då detta är en central del i vår uppsats. Vi har koncentrerat oss på aspekter som 
bloggens kännetecken, bloggens historia, olika typer av bloggar, bloggning som social 
aktivitet och bloggens framtid. 
 

3.1 Introduktion av bloggen 

Ordet blogg är idag något som finns i de allra flestas vokabulär men hur ska man 
beskriva ett fenomen som kan se ut på så vitt skilda sätt? Lars Våge ger en god 
definition av det som kan sägas vara bloggens grundidé när han skriver att den är ”en 
ofta uppdaterad webbplats vars startsida karakteriseras av förekomsten av ett antal 
daterade texter arrangerade i omvänd kronologisk ordning så att det senast skrivna 
kommer överst” (Våge 2005, s. 9). Bloggfenomenet introducerades i mitten av 1990-
talet och har från 1999 och framåt utvecklats explosionsartat. Bloggarnas innehåll kan 
variera och rapporterar om allt från nyheter till rent skvaller. De senaste åren har även 
varianter såsom ljud-, video- och fotobloggar vuxit fram (Ibid.). Det är snabbare och 
enklare att publicera nya texter i en blogg än att skapa webbsidor.  
 
Bloggarnas utseende kan variera väldigt men ett antal element finns hos nästan alla 
bloggar. Alla bloggar har ett namn eller en titel och ofta förekommer också en undertitel 
som ger en indikation om innehållet. Dessa uppgifter finns alltid högst upp på 
bloggsidan. Ibland finns en logotyp eller bild i anslutning till titel och 
innehållsbeskrivning. Bloggens startsida brukar bara visa ca 10-20 inlägg för att sidan 
inte ska bli för lång (Våge 2005, s. 26f). Oftast ger bloggsystemet möjlighet att ge varje 
inlägg en titel. Många bloggare utnyttjar möjligheten och anstränger sig för att 
formulera titlar som lockar till läsning. Inläggens längd skiftar väldigt. Det är vanligt att 
en bloggare håller sig till en viss längd som är typisk för just deras blogg men längden 
kan också variera i en och samma blogg. Susan Herring med flera presenterar i artikeln 
Bridging the Gap medellängden för inläggen i ett antal slumpmässigt utvalda bloggar. 
Inläggen i denna studie var i snitt 210 ord långa, hade 16 meningar och var indelade i 
3,5 stycken (Herring et al. 2004, s. 9). I anslutning till varje inlägg finns vanligtvis ett 
skiftande antal metadata, till exempel det datum då inlägget publicerades. I de fall då 
bloggarna uppdateras väldigt ofta anges även klockslag. Bloggens författarnamn kan 
vara författarens riktiga eller något påhittat. Vanligt är också att det finns en separat sida 
med information om bloggaren. Under inlägget brukar det finnas en kommentarlänk 
vilken läsare kan använda för att läsa de kommentarer som gjorts på inlägget samt 
skriva en egen kommentar. Vissa bloggare väljer att visa upp alla kommentarer redan 
vid inlägget, men det kan innebära problem om det finns många kommentarer eftersom 
det blir nödvändigt att scrolla för att hitta nästa inlägg (Våge 2005, s. 28f). I många 
bloggsystem ges bloggaren möjlighet att kategorisera inläggen med hjälp av ett 
ämnesord eller begrepp. Ofta saknar bloggarna en kategorisering av inläggen trots att 
detta underlättar mycket för läsarna då de letar efter inlägg som intresserar dem (Våge 
2005, s. 29 ff). De bloggar som ingår i vår studie har dock alla kategoriserade inlägg 
vilket också var ett kriterium vid urvalet. 
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Bloggens fördelar är, förutom att man snabbt kan publicera nya texter, att man kan 
skapa sin egen webbpublicering utan att kunna html, att bloggen kan uppdateras både 
via e-post och via mobiltelefon samt att det finns många kostnadsfria bloggtjänster. Det 
senare gör att bloggandet ökar i fattigare länder och i länder där de har begränsad 
yttrandefrihet  
(Ibid., s. 10). En del bloggar har vunnit status som viktiga informationskällor inom 
deras ämnesområde. Bloggar såsom LISNews och Library Stuff är steget före tryckta 
tidningar med att diskutera nyheter inom biblioteksvärlden (Clyde 2004b, s. xvii). 
Andra bloggar är mer viktiga för skaparna själva än för läsarna (Clyde 2004b, s. xix). 
Blogginnehavarna redogör sällan för bloggens exakta syfte och även om de gör det så 
ändrar sig innehåll och form med tiden (Bar-Ilan 2004a, s. 28). Det har blivit populärt 
att bibliotekarier startar egna bloggar på sin fritid. Dock verkar inte biblioteken i samma 
utsträckning ha hakat på trenden.  
 

3.2 Bloggens historia 

I detta avsnitt ger vi en kortfattad genomgång av bloggens bakgrund för att ge en 
förståelse för hur man tidigare har sett på bloggen och i vilken fas bloggen befinner sig i 
nu. 
 
Även om bloggen idag fortfarande känns som ett nytt fenomen har den en lång historia. 
I slutet av 1991 skapades en webbsida med adresser till alla nya webbplatser av 
webbens upphovsman Tim Berners-Lee. Denna webbplats ses av många som bloggens 
föregångare eller kanske rentav som den första bloggen. En annan man som har haft stor 
betydelse för bloggens utveckling är Dave Winer. Han skapade bloggprogrammet Radio 
Userland. På webbplatsen Scripting.com skrev Winer i bloggform om sina program, 
nyheter, kommentarer och han länkade även till andra webbplatser varför denna blogg 
räknas som en ”äkta” blogg (Våge 2005, s. 10f). 
 
Ordet blogg (på engelska blog) kommer från ”weblogs”. Ordet ”weblog” myntades av 
Jorn Barger som använde ordet för att beskriva sin egen Robot Wisdom och andras 
liknande webbsidor (Våge 2005, s. 11 f). Barger definierade termen weblog som en 
webbsida där ”a Web logger ’logs’ all the other Web pages she finds interesting.” 
(Blood 2004, s. 54). Tidigare hade man benämnt bloggformen som ”news sites”, ”links 
with commentaries” eller ”filters”. Personer som hade denna typ av webbsidor skapade 
snart ett socialt nätverk där de länkade till varandra. 1998 fanns ungefär 30 sådana 
webbplatser. De menade att de hade skapat en ny typ av webbsida där syftet var att 
länka till de nya webbplatser de hade hittat. Weblogs fungerade som en loggbok över 
sitt eget surfande där man pekar ut intressanta upptäckter för sina läsare. Detta skiljde 
sig mot den trend som rådde då där man till varje pris ville behålla sin besökare på 
webbplatsen. Med Cameron Barrett uppkom blogrollen, en lista med bloggar som 
bloggaren själv gärna läser. Många menar att detta länkande mellan bloggar är vad som 
utmärker formen. Så småningom förkortades weblogs, via wee-blogs, till blogs (Våge 
2005, s. 11f). 
 
Första gången det skapades ett gränssnitt där inga specialkunskaper krävdes av 
användarna var 1999. Webbtjänsten Pitas.com var gratis och gav vem som helst 
möjlighet att starta en blogg där (Våge 2005, s. 13f). Som tidigare nämnts var bloggen 
från början ett forum för att förmedla länkar men i och med uppkomsten av 
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lättillgängliga publiceringsverktyg såsom Blogger.com började man se andra 
möjligheter med bloggar (Blood 2004, s. 55). Den nya generationen bloggare skrev om 
allt från vägen till jobbet till gårdagens fest och detta väckte till en början stark kritik 
från de gamla bloggarna som menade att bloggar handlar om länkar, inte 
dagboksskrivande (Blood 2004, s. 54). Numera sätter fantasin inga gränser för vad man 
kan blogga om och publiceringsverktygen automatiserar allt fler funktioner vartefter det 
finns ett behov hos bloggaren, vilket gör bloggandet mer och mer lättillgängligt (Blood 
2004, s. 55). 1999 skapades också den första portalen för bloggar, Eatonweb Portal, som 
bland annat hade en webbkatalog där bloggar delas in efter språk, ämne och land. 
Samma år uppmärksammades bloggarna på allvar också i media (Våge 2005, s. 13f).  
 
Bloggandet växte enormt under år 2000 och under våren 2000 introducerades 
permalänken av Blogger.com, vilket gjorde det lättare för bloggarna att hänvisa till vad 
de själva eller andra bloggare hade skrivit (Våge 2005, s. 14f). Permalänken gör så att 
varje blogginlägg får en egen adress till en permanent plats där man lätt kan nå den 
(Blood 2004, s. 55). Därefter följde möjligheten att kunna kommentera det en bloggare 
hade skrivit. Denna funktion blev snabbt populär eftersom den möjliggjorde 
interaktivitet mellan bloggare och läsare. Bloggarna och deras läsare (i många fall även 
de bloggare) skapade nu sociala nätverk, så kallade ”communities”. 2002 kom 
funktionen ”trackback”, ett protokoll som gjorde att man per automatik kunde 
uppmärksamma en annan bloggare om att man hade kommenterat den andra bloggarens 
inlägg i sin egen blogg (Våge 2005, s. 14f).  
 
2001 kommenterades och diskuterades bloggar mer än någonsin. Traditionella medier 
frågade sig om de borde känna sig hotade eller om dem skulle anamma bloggtrenden. I 
och med terroristattackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 uppkom en 
mängd bloggar som spred information om händelsen. Journalister och forskare började 
analysera bloggfenomenet (Våge 2005, s. 16ff).  
 
Dave Winer hade i mars 2000 skapat Weblogs.com där man dels kunde skapa bloggar 
men också se vilka bloggar som uppdaterats senast. Winer gjorde en viktig förändring i 
oktober 2001. Fram till dess kunde man abonnera på en tjänst som kontrollerade 
bloggen en gång i timmen och sedan visades eventuella nya inlägg på Weblogs.com. Nu 
blev processen automatisk. Bloggsystemen själva skickade ett meddelande, en så kallad 
ping, till Weblogs.com med hjälp av ett protokoll, för att komma med på listan över de 
senast uppdaterade bloggarna. Detta gjorde att bloggarna kom med på listan omedelbart. 
Winer har i sina programvaror också byggt in att ett blogginlägg, samtidigt som det 
publiceras i den vanliga html-versionen, också tillgängliggörs i XML-formatet RSS. En 
RSS-läsare kan sedan automatiskt leta efter nya artiklar på de webbplatser som har 
RSS-publicering och därmed ständigt presentera de senaste rubrikerna för användaren. 
Under 2001 uppstod också söktjänster där man kunde söka i bloggarnas innehåll. 
Cameron Marlowe presenterade i juli 2001 Blogdex, där en topplista visades över de 
webbsidor som flest bloggare hade länkat till. Hans idé var att utforska vad som 
omtalades mest i blogg-världen och kallade sitt Blogdex för ett ”weblog diffusion 
index” (Våge 2005, s. 16ff).  
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3.3 Olika typer av bloggar 

Det finns många olika typer av bloggar och nya sorters bloggar uppkommer hela tiden. I 
majoritet är de helt eller huvudsakligen textbaserade bloggarna. Bloggar som uppdateras 
med hjälp av mobiltelefoner särskiljs ibland från andra bloggar och kallas mobloggar 
(eng. moblogs). Den vanligaste typen av blogg är antagligen den personliga bloggen, 
vilken används med syftet att blogga om sitt vardagsliv och om hur man upplever 
händelser på nätet eller i omvärlden. Webbloggen i sin ursprungliga form centrerades 
kring länkar och denna typ av blogg förekommer än idag. De länkcentrerade bloggarna 
delas vanligtvis in efter ämnesområde eller funktion. De bloggar som är tydligt 
ämnesinriktade kallas ibland filterbloggar, vilket kan upplevas lite förvirrande eftersom 
alla bloggar i princip fungerar som filter. Bloggaren filtrerar då den väljer ut vissa 
webbsidor och inte andra att kommentera och länka till (Våge 2005, s. 31f).  
 
Kunskapsbloggar, k-logs (k från eng. knowledge) eller ibland klogs är bloggar som 
sprider kunskapsrelaterad information. I de sammanhang som de bloggarna används i 
undervisningssammanhang kallas de edublogs (från engelskans education). Då en blogg 
används inom företagsvärlden för att förenkla den interna kommunikationen kallas 
bloggen på engelska corporate blogs. I de fall som bloggen utgör ett diskussionsforum 
där många personer erbjuds plats att uttrycka sig kallas bloggen en community blog 
(Våge 2005, s. 33). Vår studie fokuserar på kollaborativa biblioteksbloggar. En 
kollaborativ blogg är för det mesta författad av flera personer. En del drivs av ett litet 
antal personer medan andra är öppna för vem som helst att registrera sig och sedan 
medverka i bloggen (Våge 2005, s. 33). I vår studie rör det sig om det tidigare. De 
bloggar som fungerar som kanaler där det propageras för en viss åsikt kan kallas war 
blogs, pundit blogs eller blog pundits (Våge 2005, s. 33).  
 

3.4 Bloggning som social aktivitet 

Att bloggning hjälper folk att få sin röst hörd har tidigare varit inne på. Bloggning ses 
ofta som gräsrotsjournalistik, ett nytt sätt att skapa demokrati utanför massmedia och 
partipolitiken (Nardi et al. 2004c, s. 41). Biblioteksbloggar, som tidigare nämnts, 
förespråkas av många som ett socialt verktyg och flera röster vill se biblioteksbloggen 
som en mötesplats mellan bibliotek och användare. Men hur uppstår communities och 
vad är det som driver människor att vilja blogga? Bloggen i sig formar sin publik men 
det motsatta gäller också bland annat bloggförfattarna skriver sina inlägg med en viss 
läsare i åtanke, genom att läsare talar om för bloggförfattarna vad de vill läsa om och 
även genom att diskussioner kan fortsätta mellan parterna även utanför bloggmediet. 
Många startar sina bloggar på vänners begäran och många fortsätter att blogga även när 
de saknar motivation för att inte göra sina läsare besvikna (Nardi et al. 2004a, s. 3). 
Enligt en undersökning baserad på intervjuer med bloggare har Nardi med flera kommit 
fram till att det i huvudsak finns fem motiv till varför folk bloggar. Många ser bloggning 
som ett sätt att dokumentera sitt liv på, antingen som en form av dagboksskrivande eller 
för att informera familj, vänner och kollegor om vad som händer. En del ser till och med 
bloggning som ett sätt att bevisa sin existens, jag bloggar, alltså är jag (Nardi et al. 
2004b, s. 5f). En annan anledning till att blogga är för många att ge sin åsikt om ett visst 
ämne eller göra folk uppmärksamma på saker som annars kanske går obemärkt förbi. 
Ett tredje motiv kan sägas vara att bloggare vill ge utlopp för sina känslor och tankar 
och att bloggen på så sätt fungerar som ett sätt att lätta på trycket. En fjärde anledning 
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till att blogga är att många tänker genom att skriva. Bloggning ger en möjlighet att testa 
sina idéer på andra, och många får en kick av att de kan ha en stor läsarkrets (Ibid., s. 
7ff). Som ett femte motiv ger Nardi med flera att man genom bloggen kan forma 
communities. Författarna nämner bland annat arbetsplatsbloggar där kommunikation 
sker internt mellan kollegor som något som de tror kommer bli allt mer vanligt. Bloggen 
kan fungera som en mötesplats för folk som inte känner varandra men som exempelvis 
delar samma åsikter. Bloggen kan fungera som ett sätt att komma i kontakt med 
likasinnade. Den kan också ge fortsatt närhet till ett ställe man har flyttat ifrån. Värt att 
poängtera är dock det Nardi med flera skriver om att bloggar inte automatiskt genererar 
communities utan att det krävs att bloggförfattaren själv uppmuntrar läsarna att 
kommentera och själv kommenterar andras bloggar (Ibid., s. 10ff).  
 

3.5 Bloggens framtid 

Hur ser framtiden ut för bloggen som medieform? Man brukar tala om ”hypekurvan” 
som ett mönster för hur ny teknik tas emot av samhället. Först introduceras den nya 
innovationen och får stort genomslag i media och debatt, innovationen klättrar uppåt på 
hypekurvan tills den når ”de uppblåsta förväntningarnas topp”. Därefter grusas ofta de 
högt ställda förväntningarna på innovationen och den dalar ner i ”desillusioneringens 
träsk”. Därifrån finns två vägar: antingen tar den sig uppför ”hypekurvan” och etableras 
i ett begränsat område eller så sjunker den nerför kurvan och glöms bort. Det som talar 
för att bloggen är här för att stanna är information kan spridas och växa mellan 
människor oberoende av stora medieföretag och ekonomiska förutsättningar (Nygren 
2005, s. 96f). Enligt Greg Schwartz är biblioteksbloggens potential ännu inte helt 
utforskad. Han tror att det kommer ske en utveckling av biblioteksbloggen och 
framtiden är så gränslös som fantasin hos de bibliotekarier som utvecklar bloggarna 
(Schwartz 2005-02-22). 
 
I detta kapitel har vi gjort en närmare presentation av bloggen och dess utmärkande 
egenskaper. Vi har gett en kort sammanfattning av bloggens uppkomst och utveckling 
för att ge en bild av var bloggmediet befinner sig idag. Vi ger exempel på olika typer av 
bloggar för att visa på mediets bredd och konstaterar att bloggarna i vår studie 
framförallt kan klassas som kollaborativa. Vi försöker utröna vad det är som driver 
människor att starta egna bloggar och hur communities uppstår och avrundar kapitlet 
med några tankar kring bloggmediets framtida utveckling.



 17 

 

4 Internet som forskningsfält 

Internets framväxt, med nya möjligheter att interagera och nya kulturella fenomen, har 
skapat förutsättningar för och behov av ett nytt forskningsfält (Sveningsson et al. 2003, 
s. 7). Vår undersökning baseras på biblioteksbloggar vilka har inbjudit till ett nytt sätt 
att interagera på.  Användare kan nå biblioteket dygnet runt, användare kan nå 
biblioteket hemifrån och referenssamtal kan ske virtuellt.  
 
Det nya forskningsfältet kallas av Sveningsson med flera för internetkulturforskning. 
Denna forskning utvecklades i och med de nya tjänster för informationssökning och nya 
kommunikationsmiljöer som följde med internet. Internetforskare kommer ifrån många 
olika områden eftersom det finns många aspekter av internet att studera. Att studera hur 
människor umgås, studerar, bildar gemenskaper och uttrycker sina identiteter samt hur 
språket och kommunikationssätten förändras är några exempel. Sveningsson med flera 
menar att vi ännu inte har några speciellt utvecklade metoder för forskning på internet 
utan vi får utgå från de metodologiska verktyg som redan finns. Det finns dock vissa 
aspekter gällande internet som man bör titta närmare på innan man börjar med sin 
forskning (Sveningsson et al. 2003, s. 11ff).  
 
Steven Jones menar å andra sidan att vi kontinuerligt måste skifta fokus och metoder för 
internetforskning och inte stirra oss blinda på en utstakad väg, för att undvika att 
misslyckas med att fånga den föränderlighet som är utmärkande för internet (Jones 
1999, s. xi). Han skriver vidare att det inte finns en väg för att studera internet precis 
som det inte finns en väg för att studera sociala relationer och processer (Ibid., s. xiv). 
 
Enligt Sveningsson med flera kan framför allt tre aspekter sägas vara dem som särskiljer 
datormedierad kommunikation ifrån tidigare mediers kommunikation. Datormedierad 
kommunikation erbjuder helt nya möjligheter för överföring och lagring av information, 
utvecklade interaktivitetsmöjligheter och en annan typ av anonymitet (Sveningsson et 
al. 2003, s. 11ff). Detta gäller i högsta grad biblioteksbloggen.  

4.1 Nya interaktionsmöjligheter 

Tidigare fokuserades många studier om teknikens effekter på samhället på tekniska 
beståndsdelar, men har på det senaste mer kommit att handla om hur människor 
interagerar med varandra eller med teknik. IT (informationsteknologi) kallas ofta för 
IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi) nuförtiden vilket visar på denna 
förändring (Sveningsson et al. 2003, s. 13). I vår undersökning tar vi hänsyn till i hur 
stor utsträckning användarna väljer att kommentera det som skrivs i 
biblioteksbloggarna. 
 
I Att fånga nätet nämns medieforskaren James Slevin som diskuterar tre olika 
interaktions-typer: interaktion ansikte mot ansikte, medierad interaktion och 
kvasimedierad interaktion. Interaktion ansikte mot ansikte är då individer som samtidigt 
befinner sig i samma tid och rum kommunicerar. I denna interaktionstyp kan deltagarna 
både sända och ta emot informationen. Deltagarna har tillgång till många olika 
kommunikativa resurser. I den medierade interaktionen är dessa resurser begränsade 
och här skiljs sändning och mottagning av information åt. Deltagarna närvarar inte 
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samtidigt i tid och rum. Några exempel på medierad interaktion är att skriva brev eller 
prata i telefon. Den medierade kvasiinteraktionen handlar om de sociala relationer som 
massmedia etablerar i form av böcker, tidningar och TV. Denna interaktion är vanligtvis 
enkelriktad och mottagarna utgörs av ett obegränsat urval. Vad Slevin kommer fram till 
är att dessa tre typer av interaktion inte längre är lika självklara eftersom den interaktion 
som sker på internet innehåller alla tre. Internet kan ge en liknande känsla av samtidig 
närvaro som interaktion ansikte mot ansikte ger eftersom tid och rum överbryggs på 
internet. Samtidigt ges inte möjligheten att använda kroppsspråket vilket associeras med 
medierad interaktion. Precis som den kvasimedierade interaktionen kan internet nå 
otaliga mottagare. Interaktionen kan vara både dubbel- och enkelriktad och användarna 
kan vara både avsändare och mottagare av information. Som synes är interaktionen på 
internet svår att greppa. Sveningsson, Lövheim och Bergquist menar att vi kan tala om 
internet som ett ”hybridmedium” (Sveningsson et al. 2003, s. 13ff) ett begrepp som 
förklaras närmare i kapitel Internet –ett hybridmedium. 
 
Interaktion handlar om att bilda communities och relationer. Interaktivitet däremot är ett 
mångtydigt begrepp och innefattar social interaktion, teknisk interaktion och textuell 
interaktion. Social interaktion är ett mediums förmåga att möjliggöra interaktion mellan 
individer eller grupper. Teknisk interaktion är ett mediums förmåga att låta användare 
manipulera en maskin via dess gränssnitt. Den textuella interaktionen är den kreativa 
och tolkande interaktionen mellan användare och text. Dessa interaktionstyper är ofta 
samman-länkade (Fornäs et al. 2002, s. 22f). Det är nästan omöjligt att sortera ut 
interaktiv media från annan media på ett enkelt sätt och interaktivitet är knappast ett 
utmärkande karaktärs-drag för alla, eller endast för, digitala medier. Vad vi kan säga om 
digitala medier och interaktivitet är dock att digitala medier erbjuder möjligheten att 
kombinera den sociala, den tekniska och den textuella interaktionen i samma apparat 
och genre (Ibid., s. 24). 
 

4.2 En ny verklighets- och identitetssyn 

Nya globala sammanhang och hur internet har kommit att påverka våra vardagsliv 
påverkar inte bara hur vi ser på omvärlden utan också hur vi ser på oss själva 
(Sveningsson et al. 2003, s. 21).  

4.2.1 Verklighet 

Begreppet ”virtuell” är omdiskuterat. I början av 1990-talet pratades det mycket om 
Virtual Reality (VR) och att det rörde sig om simulerade, artificiella världar. När 
internet intog en allt större plats lånade man många begrepp från VR-terminologin. Man 
använde ord som virtuell och verklig (eng. ”virtual” och ”real”) för att skilja mellan 
miljöerna i datorn och världen utanför datorn. Detta blev problematiskt eftersom många 
använde det mångtydiga ordet ”virtuell” utan att fastställa vad de egentligen 
(Sveningsson et al. 2003, s. 21f).  
 
Dahlgren skriver om två skilda tolkningar av den virtuella världen. Den ena tolkningen 
säger att det vi upplever på nätet är snarlikt det vi upplever i verkligheten i och med 
möjligheterna till snabb kommunikation men också till simulation genom grafik, ljud 
och text. På detta sätt skulle det som sker på nätet vara så gott som detsamma som det 
som sker offline. Den andra tolkningen motsäger detta och menar att det virtuella är det 
oäkta. Här betraktas simulering misstänksamt. Anhängare av denna tolkning menar att 



 19 

eftersom det är en avkroppsligad nätkommunikation är den per definition inte autentisk 
(Dahlgren 2002, s. 29). Jones skriver att internet inte fungerar isolerat. Han menar att 
internetanvändare utgör en lika stor del av cybervärlden som av den fysiska världen, om 
inte ännu större i cybervärlden då de inte är begränsade till plats och identitet i samma 
utsträckning som i den fysiska världen (Jones 1999, s. xii). 
 
De senaste åren har denna motsättande syn på internet minskat. Istället uppmärksammar 
man det som överensstämmer mellan det som händer på och utanför nätet. Forskare kan 
till exempel studera olika sätt att interagera eller vilka normer som förekommer inom en 
social värld. Det handlar i större utsträckning om att förstå hur det som vi uppfattar som 
sanning skapas än om att avgöra vad som är sant eller falskt (Sveningsson et al. 2003, s. 
23f). Detta går i linje med att vi med vår undersökning vill ta reda på vad 
biblioteksbloggarna innehåller och tar inte ställning till huruvida innehållet kan anses 
sanningsenligt eller inte. 

4.2.2 Identitet 

Den nya synen på identitet är viktig inom internetkulturforskningen. Det är viktigt att 
fundera över hur vi ska förhålla oss till observationer i en miljö där allt sker genom 
skriven text (Sveningsson et al. 2003, s. 28). 
 
Konceptet identitet förutsätter vanligtvis någon slags stabilitet och samband, en identitet 
är ett kulturellt meningsfullt uttryck för det som binder samman en person eller en grupp 
i tid och rum. Ingen identitet är dock definitiv, det finns alltid en viss grad av flexibilitet 
(Fornäs et al. 2002, s. 35). 
 
På internet kan användarna välja hur de vill framställa sig själva vilket skapar andra 
förutsättningar vid kommunikation. Det är svårt för oss att veta vem vi kommunicerar 
med när vi inte ser varandra. Identifikation är problematiskt på internet. Vi har inte 
tillgång till syn- och hörselintryck och det är lätt att glömma bort någons användarnamn 
(Sveningsson et al. 2003, s. 25). Denna aspekt är intressant med avseende på vår 
undersökning eftersom de urval bibliotekarier som skriver inlägggen i biblioteksbloggen 
skriver bakom en identitet i form av en institution, nämligen biblioteket de arbetar på. 
Kan det som skrivs i biblioteksbloggen sägas spegla hela bibliotekets ståndpunkter och 
alla de involverades åsikter? 
 
En annan aspekt av identitet på internet är relationen mellan internetanvändares 
användar-identiteter och deras liv utanför nätet. Det är lätt att använda falska 
personligheter och ljuga om sin identitet på internet. Att kunna kontakta människor över 
hela världen och vara anonym i en större utsträckning har banat väg för möten 
oberoende av kön, ras, utseende eller klass (Sveningsson et al. 2003, s. 24ff). En del 
användare ser en chans att göra sin röst hörd, att kommunicera på lika villkor och med 
samma förutsättningar. Man kan anpassa bilden av sig själv när det gäller karaktär, 
kulturell eller social tillhörighet, utseende, status eller intressen beroende på vad man 
vill visa och inte (Meldré 2002, s. 80).  
 
Digitala medier erbjuder en ny uppsättning arenor för identitetsskapande, men dessa 
arenor är kopplade till tidigare kommunikationsformer. Relationen mellan identiteter 
online och offline kan ta sig olika uttryck i olika arenor och genrer på internet (Fornäs et 
al. 2002, s. 35). 
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4.3 En ny världssyn 

Hur vi uppfattar vår omvärld och skapar mening i vårt vardagsliv påverkas av det sätt vi 
interagerar på. Sveningsson med flera skriver att många undersökningar visar på det 
faktum att vi ser annorlunda på världen nu när vi kan stå i kontakt med den dagligen. Vi 
skapar platsoberoende småsamhällen, ”communitys”, där våra gemensamma intressen 
förbinder oss. Sveningsson med flera menar att det ökar vår individualitet och att vi 
samtidigt ges möjlighet att bekräftas kollektivt eftersom det alltid finns någon annan i 
världen som delar våra intressen även om de är små eller udda (Sveningsson et al. 2003, 
s. 15f).  
 
Många anser att internet kan bidra till en alltmer uppkopplad och förenad värld, där de 
gränser som finns mellan mäniskor, kulturer och länder ersätts av en global kultur. Det 
diskuteras dagligen huruvida internet kan sägas påverka globaliseringen och hur denna 
process ser ut. Begreppet globalisering kopplat till internet representeras av flera olika 
inriktningar. Ett av dem är kulturell globalisering som innefattar människors 
kommunikation över lokala, etniska, religiösa och nationella gränser. Resultatet är 
enligt många en multikulturell värld med ett öppnare och mer tolerant samhälle. Andra 
forskare motsäger sig detta och menar att resultatet blir det motsatta eftersom internet 
domineras av ett fåtal starka kulturer vilka kan stärka sin position ytterligare. En tredje 
variant kan vara att internet mynnar ut i en gemensam ”tredje kultur”, en kultur som är 
bekant för de flesta men inte ”ägs” av någon (Sveningsson et al. 2003, s. 16f).  

4.4 Internet – ett hybridmedium 

De senaste åren har en ny syn på internet vuxit fram, där internet sägs samla flera 
teknologier för kommunikation. Varje kommunikationsmedium på nätet har sin 
motsvarighet utanför nätet. E-posten kan jämföras med vanliga brev, chatten med 
telefonen och diskussionslistor med insändarsidan i en tidning. Samtidigt är medierna på 
internet nya och har karaktärsdrag som inte går att jämföra med tidigare medier. 
Exempelvis möjliggör internet att vi kan kommunicera med många fler människor än 
tidigare, och detta utan betydelse av tid och rum. Olika varianter finns, kommunikation 
en med en, en med många eller många med många. Med tidigare medier har vi tvingats 
välja mellan att nå många (massmedia) eller en enda person (telefon eller brev). På 
internet kan vi få båda två samtidigt, internet kombinerar på ett nytt sätt de gamla 
mediernas egenskaper. Internet som ett hybridmedium betyder å ena sidan just detta 
men också att vi kan använda oss av flera kommunikationskanaler samtidigt. Framför 
datorn kan vi samtidigt ha igång e-postprogrammet, ordbehandlingsprogrammet, 
chattprogrammet och internetradion (Sveningsson et al. 2003, s. 29f). 
 
Kapitlet Internet som forskningsfält syftar till att uppmärksamma att forskning på 
internet skiljer sig från traditionell forskning. Vi tar upp aspekter som är värdefulla att 
ha i åtanke under studier av vårt slag. 
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5 Metod och material 

I detta kapitel diskuterar vi först vårt förhållningssätt. Därefter kommer vi in på 
metoden vi har valt följt av ett resonemang kring varför denna metod passar vår 
undersökning. Därefter presenterar vi material och tillvägagångssätt. 

5.1 Förhållningssätt 

Liksom Göran Bergström och Kristina Boréus liknar vi tolkningsprocessen vid den 
hermeneutiska cirkeln (Bergström & Boréus 2000, s. 26). Med det menar vi att vi för att 
kunna förstå textens helhet måste förstå innebörden av dess olika delar och vice versa. 
Enligt Bergström och Boréus kan man dela upp tolkningen utifrån strategier: en 
uttolkarorienterad, en avsändar-orienterad, en mottagarorienterad och en 
diskursorienterad (Ibid., s. 25) Vår förståelse ligger närmast den uttolkarorienterade. 
Den har som grundtanke att texten betyder det som uttolkaren ser att den betyder. För 
att en tolkning ska kunna vara möjlig krävs en förförståelse. Det innebär att vår egen 
världsuppfattning, den sociala kontexten vi ingår i, våra kunskaper om textgenren i sig 
och så vidare påverkar tolkningen. En text har en föränderlig betydelse eftersom den 
kan tolkas olika av olika människor och vid olika tider. Det är alltså viktigt att ha i 
åtanke att uttolkaren inte kan svära sig fri från tolkningsprocessen (Ibid., s. 26f).  

5.2 Att analysera text 

Textanalys har idag blivit en väl beprövad metod inom samhällsvetenskapen och 
framför allt inom massmediaforskning. Att metoden är populär kan enligt Bergström 
och Boréus bero på den informationsålder vi lever i idag. Allt fler personer vill göra sin 
röst hörd i skrift och texterna får då de läses konsekvenser för läsarnas tankar och 
handlingar (Bergström & Boréus 2000, s. 12f). Genom att se vad som argumenteras för 
i texten, de olika värderingar som texten relateras till och hur den kan ses i ett större 
sammanhang kan man lära sig något om samhället (Ibid., s. 10f).  
 
När man talar om textanalys är det tre begrepp som återkommer; text eller språk, 
diskurs och kontext. Språket kan sägas ha två funktioner, reflektion och handling. Dels 
kan språket ge uttryck för inre upplevelser, tankar och idéer, dels är det ett redskap för 
att socialisera, ge order, skämta och så vidare. Med diskurs menar man den uppsättning 
utsagor i skrift eller i tal som förekommer i ett visst socialt sammanhang. Till diskursen 
hör även de för samman-hanget mer eller mindre explicita regler för vad som kan eller 
inte kan sägas eller skrivas. Kontexten är den miljö, situation, handlingar och händelser 
där texten uppkommer och mottas (Bergström & Boréus 2000, s. 16ff).  
 
I vår studie intresserar vi oss mest för den första funktionen av språket, det vill säga vad 
som faktiskt sägs. Vår ambition är att kartlägga vilka innehållsliga teman som 
förekommer i texterna och inte göra någon skillnad på om texterna är informerande, 
argumenterande, underhållande och så vidare. Angående diskursen har vi funnit att det 
inte finns några uttalade regler för vad som kan eller inte kan skrivas i en blogg, såsom 
det kan göra för andra textgenrer. Dock tror vi att det finns outtalade lagar för innehållet 
på bloggarna men att de till stor del formas av den enskilde bloggaren och den enskilde 
bloggen. Med detta menar vi att den enskilde bloggaren under tiden som bloggen 
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formas kan förnya sin syn på vad man kan blogga om. I vårt fall, biblioteksbloggen, 
finns det en kontext som styr texten och innehållet, nämligen de bakomliggande 
auktoriteterna folkbiblioteket och kommunen. Biblioteksbloggens innehåll påverkas 
således indirekt av de direktiv som finns för vad man får och inte får säga i biblioteks- 
och kommunala sammanhang.  

5.3 Innehållsanalys 

Innehållsanalys som är en inriktning av textanalysen handlar om att systematiskt 
beskriva en texts innehåll och brukar vanligtvis delas in i kvantitativ innehållsanalys och 
kvalitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus 2000, s. 44). Denna studie är inte 
renodlat kvalitativ utan har kvantitativa inslag. Vi kommer till viss del att kvantifiera de 
teman vi ser i våra källor, men vi anser själva tolkningen vara mer komplex än att räkna 
förekomster av exempelvis ett visst ord. En innehållsanalys kan göras på vilken text 
som helst och vad som helst kan räknas, men för det mesta handlar undersökningarna 
om textens innebörd (Ibid., s. 45). När man gör en innehållsanalys ser man till det 
manifesta i texterna, det vill säga det som explicit uttrycks, men det förekommer att 
innehållsanalyser även går in på det latenta i texterna och att innehållsanalysen således 
kan likna idéanalys och andra analysformer (Ibid., s. 47). 

5.3.1 Tolkning och kodschema 

Det är vanligt att man vid analysen använder sig av ett kodschema, i vilket man 
bestämmer vilka företeelser, kodningsenheter, som man vill räkna (Bergström & Boréus 
2000, s. 50). I vår studie utgör kodningsenheterna det vi kallar teman. Vid utformandet 
av ett kodschema bör man vara noga med att undvika överlappningar av kategorier, att 
kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande, att alla tänkbara kategorier är med och att 
det finns tydliga instruktioner för schema och analys (Bryman 2002, s. 202).  
 
Då vårt forskningsområde är nytt har vi inte kunnat finna färdiga kodscheman att 
applicera på våra källor. Vi får i stället tillämpa den analysmetod som Maj Klasson 
beskriver som att bygga underifrån. Med det menas att vi låter vårt schema med teman 
växa fram under tiden vi bearbetar materialet (Klasson 1990, s. 25).  

5.4 Kvalitetsaspekter 

Då syftet med vår studie är att se mönster och till viss mån jämföra källorna är det 
viktigt att bedömningen sker konsekvent (Bergström & Boréus 2000, s. 51). Sally 
McMillan som har gjort en metastudie över innehållsanalyser av webben ser en stor 
utmaning i att få två kodare att koda samma text identiskt (McMillan 2000, s. 19). 
McMillan menar att det är viktigt att man av reliabilitetsskäl ska utforma sin 
undersökning så att den vid en upprepning av annan forskare ger samma resultat (Ibid., 
s. 12). Bergström och Boréus menar att reliabilitetsbegreppet kan vara relevant även vid 
studier där avsikten inte är att mäta eller räkna. Det handlar främst om att vara noggrann 
för att undvika felkällor (Bergström & Boréus 2000, s. 37).  
 
Eftersom vi har för avsikt att göra en kvalitativ studie, avskriver vi kravet på absolut 
reliabilitet, men vi kan ändå se vikten av att vara samstämmiga i kodningen för att 
undvika att en typ av innehåll kodas under olika teman. Eftersom vi delar upp ansvaret 
för kodningen är det viktigt att vi redan från början sätter upp klara definitioner av de 
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kodningsenheter som vi undersöker. För att kunna göra en rättvis jämförelse av de 
bloggar vi studerar, är en förutsättning att vi kodar dem utifrån samma principer.  
 
Bergström och Boréus föreslår dubbelkodning som ett sätt att mäta intrasubjektiviteten 
hos den enskilde kodaren alternativt intersubjektiviteten om kodarna är flera. Genom att 
vid olika tillfällen koda samma material ser man hur konsekvent kodningen är. För att 
detta test ska bli pålitligt bör det gå så lång tid mellan tillfällena att man inte kommer 
ihåg hur man kodade gången innan (Bergström & Boréus 2000, s. 51f). Då vi är två 
kodare med begränsad tid har vi valt ett något annorlunda tillvägagångssätt för att testa 
inter-subjektiviteten. Genom att vi gemensamt kodar den första bloggen ser vi till att få 
en samstämmighet. Vi kan därefter dela upp det resterande materialet och koda var för 
sig, men ta hjälp av varandra vid tolkningsbekymmer. 
 
Det finns anpassade varianter för kvalitativ forskning som går ut på att man inte ändrar 
på begreppen validitet och reliabilitet i grunden men anpassar de delar som rör mätning. 
Bryman nämner LeCompte och Goetz som har definierat följande begrepp för att 
bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie: 
 
� Extern reliabilitet. Mäter i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras 

(upprepas). LeCompte och Goetz menar att det i många fall är omöjligt att 
upprepa en kvalitativ studie eftersom miljö och sociala villkor förändras med 
tiden, men att man som kvalitativ forskare bör sträva efter att gå in i en så 
liknande social roll som den tidigare forskaren hade som möjligt. 

 
� Intern reliabilitet. Betyder att man, då man är fler än en forskare, ska komma 

överens om hur det man ser och hör ska tolkas. 
 
� Intern validitet. Innebär att det ska finnas god överensstämmelse mellan de 

observationer man har gjort och de teoretiska idéer man utvecklar som forskare. 
 
� Extern validitet. Mäter i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till 

andra sociala situationer och miljöer. LeCompte och Goetz medger att den 
externa validiteten kan utgöra ett problem eftersom kvalitativa studier ofta görs 
på fallstudier (Bryman 2002, s. 257f). 

 
Dessa punkter kommer vi ha i åtanke under arbetets gång och vi knyter an till dem i 
kapitlet Diskussion. 

5.5 Metoddiskussion 

Innehållsanalys är en lämplig metod om man exempelvis vill se mönster i ett stort 
material eller om man vill sortera texter i kategorier (Bergström & Boréus 2000, s. 46). 
En fördel med innehållsanalysen är att det är en icke-reaktiv metod, det vill säga 
materialet som studeras påverkas inte av forskaren (Bryman 2002, s. 203). Genom att 
göra innehållsanalys kommer vi verkligen åt kärnan i våra frågeställningar och vi får 
ingen forskningseffekt som vi eventuellt hade fått om vi hade intervjuat bloggförfattarna 
om deras bloggande.   
 
Det finns kritiker till innehållsanalysen som menar att man som forskare med sitt 
analys-verktyg endast ser det man på förhand bestämt att man ska se (Bergström & 
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Boréus 2000, s. 79).  Eftersom vår studie inte är en totalundersökning och då vi 
fokuserar mer på vissa teman än andra har vi inte ambitionen att göra en heltäckande 
innehållsanalys. Dessutom är bloggen en dynamisk textkälla och uppdateras och 
förändras hela tiden. Det vi ser idag är därför inte nödvändigtvis det någon annan ser 
imorgon. McMillan skriver att ett problem med innehållsanalys av webben är dess 
snabba tillväxt (McMillan 2000, s. 18). Att undersöka blogginlägg har den fördelen att 
varje inlägg lagras och i princip alltid kan nås via en permalänk. Dock händer det att 
inlägg uppdateras i efterhand och att bloggar raderas av de ansvariga varför vi är noga 
med att ange datum för utskrifterna. 
 
En invändning mot innehållsanalys är att man ofta utgår ifrån att en viss företeelse i en 
text är mer viktig om den återkommer frekvent (Bergström & Boréus 2000, s. 78). Vid 
vår analys tar vi inte för givet att ofta förekommande teman är det som avsändaren 
tycker är viktigast utan vi tror att det lika gärna kan bero på tillfälligheter att ett tema tar 
stort utrymme. Man kan till exempel anta att aktuella händelser i författarens omgivning 
direkt eller indirekt påverkar vad som skrivs. En annan kritik mot innehållsanalysen är 
att den enbart fokuserar på det manifesta i texterna. Det underförstådda kommer aldrig 
till tals (Ibid., s. 79). I de fall där det gör det finns det alltid en risk att man som tolkare 
drar ohållbara slutsatser då man kodar även det latenta (Bryman 2002, s. 204). Vi är 
medvetna om att detta är en risk och därför utger vi oss heller inte för att dra några 
absoluta slutsatser. I vårt fall handlar det emellertid främst inte om att se till 
bakomliggande tankar utan att kartlägga det faktiskt skrivna varför vi anser att 
innehållsanalys som metod ger oss de svaren vi vill ha. Ytterligare en invändning mot 
metoden är att det tar tid och kraft att göra om upplägget under studiens gång 
(Bergström & Boréus 2000, s. 84).  

5.6 Material 

Här följer en kort presentation av de bloggar som ligger till grund för vår 
innehållsanalys. Det finns en diskussion kring bloggens trovärdighet som 
informationskälla. Syftet med vår studie är inte att värdera sanningshalten i de 
analyserade blogginläggen utan enbart att fastställa det som står i klartext. Leth och 
Thurén skriver att en aspekt att ta hänsyn till vid källkritik på internet är källans 
förutsättningar och egenskaper. Frågan är vad man kan och inte kan begära av en källa. 
Man får använda förnuft och fantasi för att kunna få en uppfattning om en källa, var och 
en har en unik karaktär (Leth & Thurén 2000, s. 33f). Eftersom innehållet i 
blogginläggen är föremål för vår analys och inte bloggen som medium menar vi att det 
är oväsentligt för oss att ifrågasätta källans förutsättningar och egenskaper. 
 
För närmare redogörelse kring urval, se kapitel Avgränsningar och urval. 
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5.6.1 Blogg 1 Mimaroben 

 
 
 
I Mimaroben skriver biblioteken i Sollentuna om kultur, bibliotek och 
informationssökning. Bloggen är gemensam för Sollentuna bibliotek, Edsbergs 
bibliotek och Norrvikens bibliotek. Sollentuna bibliotek är det största biblioteket i 
kommunen medan Edsbergs bibliotek och Norrvikens bibliotek är filialbibliotek 
kombinerat med skolbibliotek (Biblioteken i Sollentuna 2007-03-05).  Namnet 
Mimaroben anspelar på en karaktär i Harry Martinssons epos Aniara, och är enligt 
Martinsson ett medium och som en rapportör ur sin egen tid. Syftet med Mimaroben är 
att dela med sig av tankar om bibliotek, kultur och informationssökning samt att berätta 
om vad som händer på det lokala biblioteket samt på bibliotek i stort (Biblioteken i 
Sollentuna 2006-05-12). Bloggen har varit aktiv sedan den 12 maj 2006. Bloggen har en 
kommentarfunktion. De 60 inlägg som vi kommer att analysera sträcker sig från den 19 
maj 2006 till den 16 februari 2007, vilket innebär att bloggen under den perioden i 
genomsnitt uppdaterades var fjärde-femte dag. 
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5.6.2 Blogg 2 Humaniorabloggen: Oden/Svea 

 
 
 
Titel och undertitel på denna blogg är Humaniorabloggen: Oden/Svea. De som bloggar 
är bibliotekarier i Asplundhuset på Stockholms stadsbibliotek. Stockholms 
stadsbibliotek består av två hus: Asplundhuset och Annexet. Asplundhuset, som har fått 
sitt namn efter byggnadens arkitekt Gunnar Asplund, har förutom en vuxenavdelning 
med skönlitteratur och facklitteratur och en barn- och ungdomsavdelning en 
specialiserad verksamhet i form av Ljudbiblioteket och Inläsningstjänsten (Stockholms 
stadsbibliotek Kulturförvaltningen 2007). Humaniorabloggens syfte är inte närmare 
presenterat. Första inlägget skrevs den 1 maj 2006. Inläggen går att kommentera. De 60 
inlägg som vi kommer att analysera sträcker sig från den 30 januari 2007 till den 27 
februari 2007. Humaniorabloggen uppdaterades under denna period i genomsnitt drygt 
två gånger dagligen. 
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5.6.3 Blogg 3 Länsbibliotek Uppsala Blogg 

 
 
 
Länsbibliotek Uppsala Blogg säger sig innehålla information, notiser och omvärlds-
bevakning i Uppsala län. Då länsbiblioteket i Uppsala har till uppgift att stödja de 
kommunala biblioteken är bloggen på så vis knuten till folkbibliotek. Folkbiblioteken i 
Uppsala län finns i kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammar (Kultur i länet, 2007-01-10). På bloggen finns ingen 
ytterligare presentation av varken syfte eller författare. Bloggen har varit aktiv sedan 
den 21 juni 2005. Läsaren tillåts kommentera inläggen. De 60 inlägg som vi kommer att 
analysera sträcker sig från den 25 oktober 2005 till den 18 januari 2007. Länsbibliotek 
Uppsala Blogg uppdaterades under perioden i genomsnitt drygt en gång i veckan. 

5.7 Tillvägagångssätt 

Vårt tillvägagångssätt är inspirerat av det som Clyde tillämpade i sin innehållsanalys av 
bloggar. Det går i stora drag ut på att vi utgår ifrån ett inlägg och noterar dess 
kodningsenheter. Därefter går vi vidare med nästa och så vidare. Var gång en ny 
kodningsenhet påträffas återvänder vi till de redan analyserade inläggen för att försäkra 
oss om att vi inte har missat dessa. Till slut går vi igenom hela listan med 
kodningsenheter för att se att vi inte har noterat samma tema dubbelt (Clyde 2004b, s. 
21). För att underlätta arbetet skrev vi ut blogginläggen på papper. Dessa utskrifter 
gjordes den 27 februari 2007. 
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I vårt metodkapitel tar vi upp vårt förhållningssätt och presenterar och motiverar vår 
metod innehållsanalys. Vi lägger också stor vikt vid att diskutera för- och nackdelar 
med innehållsanalysen. I kapitlet presenterar vi dessutom materialet som ligger till 
grund för vår undersökning, det vill säga de tre bloggarna Mimaroben, 
Humaniorabloggen och Länsbibliotek Uppsala Blogg. Vi beskriver också hur vi går 
tillväga för att koda innehållet i bloggarna.
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6 Bloggarnas innehåll 

Inledningsvis i detta kapitel presenteras de teman som vi skapade i våra 
innehållsanalyser av de tre bloggarna. Därefter presenteras, blogg för blogg, vilka av de 
teman vi har funnit i vår blogganalys som förekommer i respektive blogg, hur 
blogginnehavarna själva har kategoriserat sina inlägg samt hur kommentarfunktionen 
har utnyttjats i bloggarna. 
 
Innehållsanalyserna av bloggarna gav upphov till följande teman, av vilka vi kopplar 
tema  
1-6 till området kunskapsorganisation: 
 

1. Tips på media på biblioteken: Till detta tema hör inlägg i vilka man 
rekommenderar media ur bibliotekets bestånd, såsom böcker, tidskrifter, musik 
och film med mera.  

2. Informationssökning, sökmotorer och databaser: Inom detta tema hamnar till 
exempel inlägg som tipsar om en ny databas.  

3. Uppsökande verksamhet: Här hamnar inlägg som rör alternativa sätt att 
tillgängliggöra bibliotekets bestånd. 

4. Digitalisering: Till detta tema räknas till exempel inlägg som rör arbetet med att 
omvandla böcker till digital form.  

5. Bibliografier: Hit räknar vi inlägg som handlar om förteckningar av dokument, 
exempelvis böcker eller länkar till webbplatser. 

6. Förvärv: Här hamnar inlägg som är tips om nya dokument i 
bibliotekssamlingen, eller inlägg som tar upp frågor om förvärvsarbete. 

7. Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken: Här hamnar inlägg 
som tipsar om utflyktsmål, utställningar, bokträffar och så vidare, som inte sker 
innanför bibliotekets väggar. 

8. Tips på bibliotek och på aktiviteter och händelser på bibliotek: Här hamnar 
inlägg som handlar om vad som händer på biblioteken.  

9. Biblioteket som byggnad: Hit hör inlägg som rör arkitektur, ny- och 
ombyggnationer. 

10. Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare: Här hamnar 
inlägg om litterära sällskap, nomineringar till litteraturpris med mera. 

11. Tips på media utanför biblioteken: Inlägg som handlar om media som inte 
uttryckligen sägs ingå i bibliotekets bestånd, exempelvis aktuella biofilmer 
hamnar här. 

12. Information och händelser för bibliotekarier och branschfolk: Hit hör inlägg 
som direkt riktar sig till biblioteksverksamma. 

13. Utveckling: Inlägg som diskuterar utveckling av bibliotek och bibliotekstjänster. 

14. Politik, debatt och diskussion: Till detta tema hör inlägg som uppmanar till 
debatt eller diskussion i en viss fråga. 
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15. Förlag: Inläggen i detta tema rör information om ett visst förlag. 

16. Övrigt: Här hamnar specifika inlägg som är svårplacerade. De har ingen direkt 
anknytning till biblioteksbranschen eller till varandra. 

 
Ett inlägg kan innehålla flera teman. Vad gäller temat Tips på media utanför 
biblioteken kan ett och samma inlägg innehålla flera tips. 

6.1 Mimaroben 

Under denna rubrik följer resultatet av vår innehållsanalys av bloggen Mimaroben. 

6.1.1 Mimaroben: Resultat av innehållsanalys 

Nedan följer en redogörelse i form av en tabell, ett stapeldigram samt sammanfattande 
text över vilka teman som förekommer i bloggen Mimaroben samt hur många inlägg 
som kopplas till respektive tema. För en detaljerad översikt av inläggen innehåller se 
Bilaga.  
 
Tabell över hur antalet inlägg för respektive tema fördelar sig i Mimaroben 
 
Tema Antal 

Tips på media på biblioteken 8 

Informationssökning, sökmotorer och databaser 2 

Uppsökande verksamhet 0 

Digitalisering 0 

Bibliografier 0 

Förvärv 1 

Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken 15 

Tips på bibliotek och på aktiviteter och händelser på bibliotek 11 

Biblioteket som byggnad 0 

Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare 8 

Tips på media utanför biblioteken 28 

Information och händelser för bibliotekarier och branschfolk 0 

Utveckling 1 

Politik, debatt och diskussion 2 

Förlag 0 

Övrigt 4 

 



 31 

 
 
Vad gäller temat Tips på media på biblioteken nämns i huvudsak böcker och i 
synnerhet barn- och ungdomslitteratur. Handarbetsböcker nämns två gånger. Utöver 
”traditionella” böcker nämns även en ljudbok. Vi ser också exempel på 
målgruppsanpassad media i form av en syntolkad dvd.  
 
Temat Informationssökning, sökmotorer och databaser representeras av ett inlägg 
om sökmotorn Google och ett inlägg om webbplatsen literature-map.com som ger 
förslag på andra författare när man skriver in sin favoritförfattare. 
 
Ett Förvärv nämns i Mimaroben, seriealbumet V for Vendetta. 
 
Temat Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken får i förhållande till de 
andra temana relativt stort utrymme i Mimaroben. Många av aktiviteterna som nämns är 
på lokal nivå, det vill säga i Stockholmsområdet. Ett flertal aktiviteter handlar om konst 
och konstutställningar. Aktiviteter på Kulturhuset och Magasin 3 förekommer tre 
respektive två gånger. Exempel på aktiviteter som kan kopplas till bibliotek eller böcker 
är Novellfesten, Bok & Biblioteksmässan, berättarfesten och bookcrossing, medan 
många övriga exempel är utflyktstips av annan art. 
 
Temat Tips på bibliotek och på aktiviteter och händelser på bibliotek ges utrymme i 
ett flertal inlägg. Många av dessa inlägg handlar om utställningar på Sollentuna 
biblioteks galleri Aniara. Två av inläggen handlar om träffar då man stickar och virkar 
tillsammans. 
 
Under temat Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare ser vi att 
arbetet med Augustpriset följs från nominering till pristagare. Nobelpristagaren däremot 
nämns bara i ett av de analyserade inläggen. 
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I temat Tips på media utanför biblioteken räknar vi till 26 nämnda böcker, åtta filmer, 
nio webbplatser, fem tidskrifter och artiklar och tre radio- eller tv-program. Av de 
böcker som nämns är skönlitteratur i klar majoritet som exempelvis Tusen gånger 
starkare av Christina Herrström, Efter attentatet av Yasmina Khadra och Den som 
vässar vargars tänder av Carina Rydberg. Flera barn- och ungdomsböcker nämns, som 
till exempel böckerna om Harry Potter, böckerna om Lasse-Majas detektivbyrå samt 
Emmas lösa tand. De filmer som nämns är ur olika genrer, exempelvis Letters from Iwo 
Jima, Marie Antoinette och Superman returns. Vad gäller webbplatser nämns allt från 
Centrum för lättlästs webbplats till J.K Rowlings officiella webbplats. Tidskrifter och 
artiklar är också av skilda slag från debattartiklar till Seriefrämjandets tidskrift Bild & 
Bubbla. Av de radio- och tv-program som nämns riktar sig tre av fem till barn och 
ungdom. 
 
Inlägget som hamnade under temat Utveckling i Mimaroben rör Bibliotek 2.0. 
 
I två inlägg i Mimaroben, vilka hamnar under temat Politik, debatt och diskussion, 
uppmanas läsarna att säga sin åsikt dels om kultur i allmänhet och dels om 
mobiltelefoner i biblioteket. 
 
Fyra inlägg i Mimaroben var så specifika att de var svåra att placera och hamnar under 
temat Övrigt. De har ingen direkt anknytning till biblioteksvärlden eller till varandra. 
Exempel är månadens dikt och årets julklapp. I ett inlägg i detta tema anser en av 
bloggens skribenter ett bokomslag särskilt snyggt.  

6.1.2 Mimaroben: Bloggens kategorier 

Blogginnehavarna har kategoriserat blogginläggen i Mimaroben enligt följande: Barn 
och ungdom, Bibliotek, Bloggning, Dans/Teater, Debatt, Film, Förälder, Galleri Aniara, 
IT, Konst/Arkitektur, Kurser/Föreläsningar, Länktips, Litteratur, Populärkultur, 
Sollentuna bibliotek, Tidningar och tidskrifter, Tillgänglighet, Trend samt Utställningar. 

6.1.3 Mimaroben: Bloggens kommentarer 

Av de analyserade inläggen i Mimaroben är 12 inlägg kommenterade, sammanlagt 33 
kommentarer.  
 
Det första inlägget som kommenteras i Mimaroben hör till vårt tema Tips på media 
utanför biblioteken och handlar om amerikanska romaner som hamnat på en bästa-
lista. Inlägget har en kommentar där kommentatorn reflekterar över bästa-listan.  
 
Nästa inlägg som har kommenterats hör till vårt tema Litteratursamfund, 
litteraturpris och litteraturpristagare och handlar om nomineringar till Augustpriset. 
Inlägget har en kommentar vilken rör valet av nominerade. 
 
Ett inlägg som har kommenterats hör till våra teman Tips på media utanför 
biblioteken och Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken och handlar 
om Kulturhusets Novellfesten och om en av de medverkande författarnas böcker. Den 
tillhörande kommentaren tipsar om en novellfavorit. 
 
Nästa kommenterade inlägg hör till våra teman Tips på media utanför biblioteken och 
Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare. Inlägget flaggar för 
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kvällens korande av Augustprisvinnarna samt om webbplatser om Augustpriset. 
Inlägget har fyra kommentarer som är en dialog mellan inläggsförfattare och 
kommentator angående Augustpriset och personliga läsvanor. 
 
Ett annat kommenterat inlägg hamnar också under temat Litteratursamfund, 
litteraturpris och litteraturpristagare. Även detta inlägg handlar om Augustpriset och 
framför allt om Per Nilsson, vinnaren i kategorin bästa barn- och ungdomsbok. 
Inläggsförfattaren har själv närvarat vid prisutdelningen. Inlägget har fem kommentarer. 
Samtliga rör inläggsförfattarens närvaro vid tillställningen, varav två är kommentarer 
från inläggsförfattaren själv.  
 
Ett inlägg som har kommenterats hör till vårt tema Tips på media utanför biblioteken 
och handlar om Lasse-Majas Detektivbyrå, dels som julkalender, dels som bok. Inläggs-
författaren påpekar skillnader i handlingen mellan bok och julkalender. Samtliga tre 
kommentarer till inlägget handlar om denna skillnad. En av dessa är skriven av 
inläggsförfattaren själv. 
 
Nästa kommenterade inlägg hör till vårt tema Övrigt. Inlägget handlar om att dela med 
sig av sina gamla dagböcker. Inlägget har fått sju kommentarer varav tre är skrivna av 
inläggsförfattaren själv. Dialogen handlar om dagböcker i allmänhet. 
 
Ett inlägg som har kommenterats hör till våra teman Informationssökning, 
sökmotorer och databaser och Tips på media utanför biblioteken. Inlägget handlar 
om att Google uppmärksammar Munchs födelsedag genom en logotyp som associerar 
till Skriet. I inlägget finns också en länk till fler Google-logotyper.  Inlägget har en 
kommentar till länktipset.  
 
Ett annat inlägg som har kommenterats hör till vår kategori Övrigt och består av en dikt 
av Kristina Lugn. Inlägget har kommenterats tre gånger, en gång av inläggspubliceraren 
själv. Alla tre kommentarer handlar om Kristina Lugn. 
 
Ytterligare ett kommenterat inlägg hamnar under vårt tema Övrigt. Inlägget handlar om 
ett snyggt bokomslag och har kommenterats två gånger varav en av kommentarerna 
kommer från inläggsförfattaren själv. Kommentarerna handlar om den aktuella boken. 
 
Ett inlägg som har kommenterats hör till vårt tema Tips på media utanför biblioteken 
och handlar om den sjunde och sista boken om Harry Potter. Inlägget har fått en 
kommentar som rör serien om Harry Potter. 
 
Slutligen hamnar ett kommenterat inlägg under vårt tema Tips på aktiviteter och 
händelser utanför biblioteken vilket handlar om tre olika konstutställningar. Inlägget 
har fått fyra kommentarer som är en dialog mellan två kommentatorer och rör 
utställningarna.  

6.2 Humaniorabloggen 

Under denna rubrik följer resultatet av vår innehållsanalys av bloggen 
Humaniorabloggen. 
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6.2.1 Humaniorabloggen: Resultat av innehållsanalys 

Nedan följer en redogörelse i form av en tabell, ett stapeldigram samt sammanfattande 
text över vilka teman som förekommer i Humaniorabloggen samt hur många inlägg som 
kopplas till respektive tema. För en detaljerad översikt av inläggen innehåller se Bilaga.  
 
Tabell över hur antalet inlägg för respektive tema fördelar sig i 
Humaniorabloggen 
 
 
Tema Antal 

Tips på media på biblioteken 1 

Informationssökning, sökmotorer och databaser 8 

Uppsökande verksamhet 1 

Digitalisering 1 

Bibliografier 1 

Förvärv 0 

Tips på aktiviteter och händelser utanför bibliotek 18 

Tips på bibliotek och på aktiviteter och händelser på bibliotek 0 

Biblioteket som byggnad 5 

Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare 4 

Tips på media utanför biblioteken 35 

Information och händelser för bibliotekarier och branschfolk 0 

Utveckling 0 

Politik, debatt och diskussion 0 

Förlag 0 

Övrigt 7 
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Ett inlägg i Humaniorabloggen hamnar under temat Tips på media på biblioteken. I 
inlägget berättas det att biblioteket har en hel del litteratur om Vasaloppet och ett 
exempel på sådan litteratur ges.  
 
Ett flertal av de analyserade inläggen i Humaniorabloggen faller under temat 
Informationssökning, sökmotorer och databaser. De flesta tipsar eller informerar om 
en databas eller sökmotor som exempelvis Gnooks, Boksök och Google Book Search 
men det finns också exempel som inte kan kopplas till böcker eller bibliotek som 
GirjeGilkor, en databas med samiskt material. 
 
Temat Uppsökande verksamhet representeras av ett inlägg i Humaniorabloggen, vilket 
handlar om invigningen av nya bokomater i Stockholm. 
 
Det finns ett inlägg om Google Books Library Projects arbete med att digitalisera 
böcker i Humaniorabloggen som faller under temat Digitalisering. 
 
Ett inlägg, i form av en länksamling på FASS webbplats, hamnar under temat 
Bibliografier. 
 
Temat Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken är vanligt 
förekommande bland de inlägg vi har analyserat i Humaniorabloggen. Många av 
inläggen rör museum eller aktiviteter på museum som till exempel Observatoriemuseet, 
Arkitekturmuseet och San Diego Museum of Art. De flesta museum är svenska och 
ligger främst i Stockholm. De inlägg som rör Arkitekturmuseet handlar om en 
utställning om Stockholms stadsbibliotek och kan på så vis kopplas till 
biblioteksvärlden medan övriga tips är av annan art. Två inlägg kopplas till Skansen, det 
ena handlar om jordekorrar och det andra om Vimmerbydagarna. Övriga inlägg rör 
bland annat utflykter i samband med Carl von Linnés jubileum, kulturmöte och 
gallerier. 
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I Humaniorabloggen finns fem inlägg som faller under temat Biblioteket som byggnad 
och detta beror till stor del på att det planeras för ombyggnad av Stockholms 
stadsbibliotek. 
 
Fyra inlägg hamnar under temat Litteratursamfund, litteraturpris och 
litteraturpristagare och vi konstaterar att det rör sig om varierande priser. Bloggaren 
uppmärksammar lite mindre omskrivna litteraturpris som exempelvis Nättidningen 
svensk historias pris för årets bok om svensk historia och Ivar Lo Johanssons pris. 
 
Temat Tips på media utanför biblioteken är överlägset vanligast bland de analyserade 
inläggen i Humaniorabloggen. 17 böcker nämns, nästan uteslutande av facklitterär 
karaktär som till exempel Författarmiljöer i Stockholm av Ulla Montan och Ludvig 
Rasmusson, Göta Kanals historia av Nils Ahlberg et al. och Mata fåglar av Niklas 
Aronsson. Ett inlägg tipsar Edith Piafs musik. Det är också vanligt att det tipsas om 
webbplatser. Vissa är kulturrelaterade som webbplatser om engelska skrivarlyor eller 
webbplatsen Kulturchock men många är också av annan karaktär som Statistiska 
Centralbyråns webbplats och webbplatser om Carl von Linné. Tidskrifter som nämns är 
bland andra Språktidningen och Tidningen Kulturen. Tre studier och skrifter tas också 
upp, två av dem rör Stockholms observatorium. När det kommer till radio- och tv-
program nämns bland annat Värsta språket på tv och Språket i radio. 
 
Temat Övrigt representeras i Humaniorabloggen bland annat av ett inlägg om dödandet 
av bergsgorillor, ett inlägg som ställer frågan varför fläskfärs har bytt namn till färs av 
gris, ett som uppmärksammar fettisdagen och ett som uppmärksammar Samernas 
nationaldag. 

6.2.2 Humaniorabloggen: Bloggens kategorier 

I Humaniorabloggen har blogginnehavarna delat in bloggens inlägg i kategorierna: 
Allmän kultur, Arkitektur, Barn och ungdomar, Boken och biblioteket, Boktips, Dans 
och teater, Databaser och söktjänster, Design, Djur och natur, Ekonomi och samhälle, 
Film, Filosofi, Fotokonst, Gunnar Asplund, Historia, Jul, Kommunikationer, Konst, 
Kropp och själ, Kungsholmen, Landet Runt, Lite av varje, Litterära skyltar, 
Litteraturhistoria, Massmedia, Museer och Utställningar, Musik, Pedagogik, 
Personhistoria, Religion, Släkten är värst, Sommar, sommar, sommar, Språk, 
Stockholm, Stockholms Stadsbibliotek, Tävling, Teknik och Världen omkring oss. 

6.2.3 Humaniorabloggen: Bloggens kommentarer 

Av de analyserade inläggen i Humaniorabloggen är tre inlägg kommenterade, 
sammanlagt fyra kommentarer. 
 
Det första kommenterade inlägget hamnar under vårt tema Tips på media utanför 
biblioteken och handlar om boken På Malmös fasader. Inlägget har en kommentar vari 
kommentatorn påpekar ett faktafel. 
 
Det andra kommenterade inlägget hör till vårt tema Övrigt. I inlägget ställer sig 
inläggsförfattaren frågan varför det heter färs av gris och inte fläskfärs. Inlägget har två 
kommentarer som för diskussionen vidare. 
 



 37 

Det tredje kommenterade inlägget hamnar under våra teman Tips på media utanför 
biblioteken och Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken. Inlägget 
handlar om målaren Renoir. Inlägget har fått en kommentar som berömmer innehållet i 
inlägget. 

6.3 Länsbibliotek Uppsala Blogg 

Under denna rubrik följer resultatet av vår innehållsanalys av bloggen Länsbibliotek 
Uppsala Blogg. 

6.3.1 Länsbibliotek Uppsala Blogg: Resultat av innehållsanalys 

Nedan följer en redogörelse i form av en tabell, ett stapeldigram samt sammanfattande 
text över vilka teman som förekommer i Länsbibliotek Uppsala Blogg samt hur många 
inlägg som kopplas till respektive tema. För en detaljerad översikt av inläggen 
innehåller se Bilaga.  
 
Tabell över hur antalet inlägg för respektive tema fördelar sig i Länsbibliotek 
Uppsala Blogg 
 
Tema Antal 

Tips på media på biblioteken 0 

Informationssökning, sökmotorer och databaser 3 

Uppsökande verksamhet 0 

Digitalisering 0 

Bibliografier 0 

Förvärv 2 

Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken 7 

Tips på bibliotek och på aktiviteter och händelser på bibliotek 6 

Biblioteket som byggnad 0 

Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare 0 

Tips på media utanför biblioteken 40 

Information och händelser för bibliotekarier och branschfolk 18 

Utveckling 12 

Politik, debatt och diskussion 1 

Förlag 2 

Övrigt 2 
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Till temat Informationssökning, sökmotorer och databaser hör inlägg i Länsbibliotek 
Uppsala Blogg som berättar om en konferens där undervisning i informationssökning är 
på schemat, om Gnooks och ett tredje om Socialstyrelsens databas över små och mindre 
kända handikappgrupper. 
 
När det gäller temat Förvärv rör det ena av temats inlägg en blogg som hjälpmedel vid 
medieplanering för barn- och skolbibliotek och det andra Tierps biblioteks inköp av nya 
Daisy-böcker och taktila bilderböcker. 
 
I temat Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken handlar två av bloggens 
inlägg om aktiviteter kopplade till läsning medan de andra till exempel handlar om en 
minnesdag om förintelsen och Kulturveckan, av, med och för människor med 
utvecklingsstörning. 
 
Till temat Tips på bibliotek och på aktiviteter och händelser på bibliotek hör två 
inlägg som rör utställningar. Ett inlägg tipsar om Nordiska Afrikainstitutets bibliotek i 
Uppsala. Två inlägg tipsar om möten på bibliotek. Ett inlägg handlar om invigning av 
en ny äppelhylla. 
 
I temat Tips på media utanför biblioteken finns inlägg som tipsar böcker, främst 
facklitteratur. Ett inlägg tipsar om en hyllningslåt till bibliotekarier, Librarian med 
Jonathan Rundman. I klar majoritet tipsas det om webbplatser och bloggar i 
Länsbibliotek Uppsala Blogg. Bloggarna som nämns har koppling till bibliotek som 
exempelvis Biblioteksblogg och Flaskposten (tre barnbibliotekariers tipsblogg för barn). 
Även de flesta webbplatser har bibliotekskoppling såsom Malmö stadsbiblioteks 
webbplats och Internationella bibliotekets webbplats. Utöver bloggar och webbplatser 
med biblioteksanknytning tipsas det bland annat om en webbplats om funktionshinder, 
poeten Mohamed Omars webbplats samt ett flertal webbplatser relaterade till Stephen 

Antal inlägg för de teman som förekommer i 
Länsbibliotek Uppsala Blogg
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King. Det finns också tips om seriealbumet om Roland from the Dark Tower, en notis i 
BBL om en kampanj för att förändra synen på brittiska folkbibliotek och om 
taltidningen Iller. Ett flertal rapporter och betänkanden ges också utrymme, som till 
exempel rapport om projektet Tillgängliga bibliotek 2010 och betänkandet SOU 
2006:45 från Aktionsgruppen för barnkultur. 
 
Information och händelser för bibliotekarier och branschfolk är ett vanligt tema 
bland Länsbibliotek Uppsala Bloggs inlägg. Majoriteten av dessa inlägg handlar om 
vidareutbildning för bibliotekarier. Två inlägg handlar om att inspirera bibliotekarier 
och övriga inlägg skiljer sig och ett exempel är ett inlägg som råder bibliotekarier om att 
tipsa användare om Datainspektionens webbplats. 
 
Temat Utveckling representeras av ett drygt tiotal inlägg i Länsbibliotek Uppsala 
Blogg. Inläggen handlar bland annat om nyskapande bibliotekswebbplatser, satsningar 
på målgrupper med särskilda behov och aktuella projekt. 
 
Ett inlägg hamnar under kategorin Politik, debatt och diskussion och diskuterar hur 
folkbiblioteken kan möta förändrade användarbeteenden för att ha en fortsatt viktig roll 
i framtiden. 
 
Två inlägg i Humaniorabloggen handlar om Förlag, bokförlaget Lejds höstboksrelease 
och det då nya bokförlaget Rosenlarv. 
 
Temat Övrigt representeras av två inlägg, ett om en bibliotekarieactiondocka och ett om 
Håbo kommuns Jan Fridegårds-pris. Priset är inget litteraturpris och hamnar därför inte 
under temat Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare. 

6.3.2 Länsbibliotek Uppsala Blogg: Bloggens kategorier 

Inläggen i Länsbibliotek Uppsala Blogg har blogginnehavarna kategoriserat under 
rubrikerna Allmänt, Barn- & ungdomsverksamhet, Biblioteksmiljöer, IT & media, 
Litteratur & författare, Lättläst, Omvärldsbevakning, Skolbibliotek, Social 
biblioteksverksamhet samt Statistik. 

6.3.3 Länsbibliotek Uppsala Blogg: Bloggens kommentarer 

Av de analyserade inläggen i Länsbibliotek Uppsala Blogg är sex inlägg kommenterade 
med sammanlagt 15 kommentarer.  
 
Det första inlägget som har kommenterats hamnar under vårt tema Utveckling och 
handlar om lanseringen av Audio-Index på Umeå stadsbibliotek. Inlägget har en 
kommentar som är mer av ett beröm av bloggen som helhet.  
 
Ett annat inlägg som har kommenterats hör till våra teman Tips på media utanför 
biblioteken och Information och händelser för bibliotekarier och branschfolk. 
Inlägget handlar om en Science Fiction kongress i Stockholm. Inlägget har en 
kommentar som tipsar om författarbesök i Uppsala. 
 
Ett kommenterat inlägg hamnar under vårt tema Tips på media utanför biblioteken. 
Inlägget handlar om en webbplats där man kan läsa forskningsresultat som visar att det 
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är svårare att läsa på skärm än på papper. Inlägget har fått sju kommentarer, samtliga på 
engelska och med ett innehåll som får oss att tro att det rör sig om så kallade spam. 
 
Ytterligare ett kommenterat inlägg hamnar under vårt tema Tips på media utanför 
biblioteken. Inlägget rör en science fantasy roman. Inlägget har två kommentarer. I det 
ena tackar kommentatorn för boktipset. I det andra vill kommentatorn komma i kontakt 
med inläggsförfattaren angående en magisteruppsats. 
 
Ett kommenterat inlägg hör till vårt tema Tips på media utanför biblioteken. Inlägget 
handlar om bloggen Biblioteksblogg. Inlägget har kommenterats tre gånger varav en av 
kommentarerna är skriven av inläggsförfattaren själv. Kommentarerna rör åtkomsten av 
bloggen som omtalades. 
 
Ett annat kommenterat inlägg hamnar under vårt tema Övrigt och handlar om en 
bibliotekarieactiondocka. Inlägget har fått en kommentar som berömmer bloggen i stort. 
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7 Analys med reflektion 

I detta kapitel jämför vi resultatet av innehållsanalyserna av de tre bloggarna och 
reflekterar över detta.  
 
I Clydes undersökning visade det sig att bloggarna var duktiga på att förmedla 
information och nyheter men att ett stort antal av bloggarna saknade självklar service 
som en länk till bibliotekets webbplats (Clyde 2004a, s. 188). De tre bloggarna i vår 
studie har alla länkar till bibliotekens webbplatser men däremot saknas det information 
om bloggens syfte på två av de tre bloggarna, vilket vi anser är väsentlig läsarservice. 
Bar-Ilan menar att det är ovanligt att blogginnehavarna redogör för bloggens exakta 
syfte och att syftet med en blogg kan ändras med tiden (Bar-Ilan 2004a, s. 28). Kanske 
är rädslan för detta anledningen till att bloggarna i vår studie inte har ett uttalat syfte. 
 
I Clydes undersökning är de vanligaste syftena med biblioteksbloggarna att 
tillhandahålla nyheter och information, rekommendera internetresurser och publicera 
bokrecensioner och information om nya böcker (Clyde 2004a, s. 188; 2004b, s. 93f). 
Som det framkom i Swedmans studie är Länsbibliotek Uppsala Bloggs syfte att delge 
omvärldsbevakning, ge information och tips samt stimulera läsekretsen att ta del av 
bloggmediet. Mimaroben ska fungera som ett kommunikationsmedel mellan bibliotek 
och biblioteksanvändare och informera om bibliotek, kultur och informationssökning 
och dessutom marknadsföra bibliotekets resurser och tjänster (Swedman 2006, s. 31f). 
Resultatet av vår innehållsanalys av Länsbibliotek Uppsala Blogg stämmer bättre med 
dess syfte än vad resultatet av vår innehållsanalys av Mimaroben stämmer med sitt. 
Speciellt den senare delen i Mimarobens syfte, att marknadsföra bibliotekets resurser 
och tjänster, har vi inte sett så mycket av i vår analys. 

7.1 Jämförelse av innehållsanalyserna 

Bloggarna i Clydes studie innehåller följande: artiklar och nyheter, information om 
internetresurser, information om aktiviteter på biblioteket, nya resurser och böcker på 
biblioteket, nyheter på biblioteket, bokrecensioner och lokala nyheter (Clyde 2004b, s. 
94ff). Dessa teman förekommer, mer eller mindre, även i de bloggar som vi har 
studerat.  
 
För en bättre överblick över de tre bloggarnas sammantagna antal inlägg för respektive 
tema redogör vi för detta dels i en tabell och dels i ett stapeldigram nedan. 
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Tabell över de tre bloggarnas sammantagna antal inlägg för respektive tema 
 
Tema Antal 

Tips på media på biblioteken 9 

Informationssökning, sökmotorer och databaser 13 

Uppsökande verksamhet 1 

Digitalisering 1 

Bibliografier 1 

Förvärv 3 

Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken 40 

Tips på bibliotek och på aktiviteter och händelser på bibliotek 17 

Biblioteket som byggnad 5 

Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare 12 

Tips på media utanför biblioteken 103 

Information och händelser för bibliotekarier och branschfolk 18 

Utveckling 13 

Politik, debatt och diskussion 3 

Förlag 2 

Övrigt 13 
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Tips på media på biblioteken 
Detta tema representeras av åtta inlägg i Mimaroben, ett inlägg i Humaniorabloggen och 
inga inlägg i Länsbibliotek Uppsala Blogg. En anledning till att detta tema är så mycket 
mindre än temat Tips på media utanför biblioteken beror på att hit har vi endast 
räknat de inlägg vari det uttryckligen står att det omtalade mediet finns i bibliotekets 
bestånd. Eftersom Länsbibliotek Uppsala Blogg riktar sig till personal vid folk- och 
skolbibliotek är det inte förvånande att det inte tipsas om media som finns på 
biblioteken i denna blogg. Tipsen om egna medier på biblioteken i bloggen Mimaroben 
täcker in flera områden: faktaböcker, romaner, hobbyböcker, tidningar, filmer samt 
barn- och ungdomsböcker. Här ser vi inga tecken på att blogginnehavarna hellre tipsar 
om någon speciell typ av media eller speciell typ av genre framför någon annan. I 
Humaniorabloggen förekommer bara ett inlägg under detta tema trots att denna blogg, 
till skillnad från Mimaroben som täcker in flera bibliotek, författas utifrån ett bibliotek 
och därför har stora möjligheter att rekommendera media ur sitt bestånd. 
 
Informationssökning, sökmotorer och databaser 
Två inlägg i Mimaroben, åtta inlägg i Humaniorabloggen och tre inlägg i Länsbibliotek 
Uppsala Blogg rör detta tema. Både Länsbibliotek Uppsala Blogg och 
Humaniorabloggen uppmärksammar sökmotorn Gnooks. I Mimaroben tipsas det om en 
liknande tjänst som också går ut på att hjälpa användare att upptäcka nya böcker och 
författare. I Humaniora-bloggen rekommenderas flera databaser av olika slag, 
exempelvis Teaterunionens Scendatabas och Historiska museets föremålsdatabas. Även 
Länsbibliotek Uppsala Blogg tipsar om en databas, Socialstyrelsens databas över små 
och mindre kända handikappgrupper.  
 
Samtliga tre bloggar har åtminstone i ett inlägg rekommenderat användare tjänster för 
informationssökning, men möjligheten att använda bloggen för att utbilda användare i 
informationssökning eller för att marknadsföra bibliotekens egna databaser har inte 
utnyttjats i någon av de tre bloggarna vad vi har kunnat se. Det har diskuterats om 
internet kan ses som ett hot för bibliotekens framtid. I Humaniorabloggen 
rekommenderas fyra olika bokrelaterade söktjänster på nätet: Gnooks (och Gnoosic och 
Gnoovies), Boksök, Litteratursök och Google Book Search Library Project varför vi kan 
misstänka att innehavarna av Humaniorabloggen hör till dem som tror att internet och 
biblioteken kan komplettera varandra istället för att konkurrera ut varandra. 
 
Uppsökande verksamhet 
Detta tema representeras endast av ett inlägg, vilket finns i Humaniorabloggen. Vi kan 
konstatera att detta inte är ett område som prioriteras i dessa bloggar under tiden för vår 
studie. 
 
Digitalisering 
Detta tema representeras också bara av ett inlägg, vilket även detta återfinns i 
Humaniorabloggen. Vår gissning var att då digitalisering är något som är nyskapande 
och på gång i biblioteksvärlden skulle det diskuteras kring detta i de analyserade 
bloggarna, men så är alltså inte fallet. 
 
Bibliografier 
Även detta tema representeras av bara ett inlägg, i Humaniorabloggen, och vi 
konstaterar att inte heller detta kunskapsorganisationsrelaterade tema är vanligt 
förekommande i de analyserade bloggarna. 
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Förvärv 
Det finns ett inlägg i Mimaroben som faller under detta tema, inga inlägg i Humaniora-
bloggen och två inlägg i Länsbibliotek Uppsala Blogg. Som tidigare nämnts författas 
Humaniorabloggen utifrån ett bibliotek men bloggen har alltså inte utnyttjats till att 
berätta om bibliotekets bestånd. I Mimaroben berättas det i ett inlägg om ett nyförvärv 
på ett av biblioteken i Sollentuna kommun. Eftersom Länsbibliotek Uppsala Blogg inte 
vänder sig till användare kan vi misstänka att detta tema inte skulle förekomma i 
bloggen men det finns alltså två inlägg i temat. Det ena inlägget tipsar dock inte direkt 
om ett nyförvärv utan rör hjälpmedel för bibliotekarier vid förvärvsarbete. Bloggen är 
ett utmärkt sätt att snabbt meddela sina biblioteksbesökare om nyförvärv och på så sätt 
marknadsföra biblioteket, men varken Humaniorabloggen eller Mimaroben utnyttjar 
möjligheten i någon större utsträckning. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att innehållet i de analyserade bloggarna inte i så hög 
grad används för kunskapsorganisatoriska frågor. 
 
Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken 
Detta tema förekommer i 15 inlägg i Mimaroben, i 18 inlägg i Humaniorabloggen och i 
sju inlägg i Länsbibliotek Uppsala Blogg och är följaktligen ett vanligt förekommande 
tema i de analyserade bloggarna. Det är vanligare att bloggarna, framför allt Mimaroben 
och Humaniorabloggen med tanke på deras målgrupper, rekommenderar saker som 
händer utanför biblioteket än saker som händer på biblioteket. Bloggen skulle kunna 
fungera som ett bra verktyg för att informera biblioteksbesökarna om händelser och 
aktiviteter på biblioteken. Vi reflekterar även över de händelser och aktiviteter som 
rekommenderas och noterar att det i stor utsträckning handlar om konstutställningar, 
museer och annan ”fin” kultur och ser få eller rentav inga aktiviteter eller händelser av 
typen tatueringsmässor, modevisningar, rockkonserter eller fotbollsmatcher. 
 
Huwe talar om bloggen som ett verktyg för att förmedla bilden av biblioteket till 
användarna (Huwe 2003). Men är det verkligen bibliotekets bild som de analyserade 
bloggarna förmedlar? Vi upplever ofta blogginläggen som personliga och därför känns 
det snarare som att det är bloggförfattarna själva som man får en bild av, vilket 
överensstämmer med Bloods teori om att en blogg aldrig kan bli helt avpersonifierad 
(Blood 2002, s.xii). I många av de artiklar vi har läst menar författare att bloggen är ett 
utmärkt sätt att nå nya användare och marknadsföra biblioteket och dess olika tjänster. 
Vår innehållsanalys signalerar att bloggförfattarna hellre väljer att tipsa om saker man 
kan hitta på utanför biblioteket och på media som finns utanför biblioteket i stället för 
att synliggöra och framhålla biblioteket som en spännande och händelserik plats.   
 
Tips på bibliotek och på aktiviteter och händelser på bibliotek 
Elva inlägg i Mimaroben, inga inlägg i Humaniorabloggen och sex inlägg i 
Länsbibliotek Uppsala Blogg faller under detta tema. Detta tema trodde vi oss inte finna 
i så stor utsträckning i Länsbibliotek Uppsala Blogg men desto mer i 
Humaniorabloggen med tanke på deras syften och målgrupper. Länsbibliotek Uppsala 
Blogg verkar dock till viss del användas för att informera bibliotekspersonal om vad 
som händer på de olika biblioteken i länet.  
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Biblioteket som byggnad 
Inga inlägg i Mimaroben, fem inlägg i Humaniorabloggen och inga inlägg i 
Länsbibliotek Uppsala Blogg hamnar under temat Biblioteket som byggnad. Att 
Humaniorabloggen har fem inlägg i detta tema beror till stor del på den arkitekttävling 
angående ombyggnaden av stadsbiblioteket i Stockholm som pågick då.  
 
Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare 
Det finns åtta inlägg i Mimaroben, fyra i Humaniorabloggen och inga inlägg i 
Länsbibliotek Uppsala Blogg som faller under detta tema. Även om Augustpriset får 
mycket uppmärksamhet förekommer även inlägg om andra typer av och mindre kända 
priser. 
 
Tips på media utanför biblioteken 
28 inlägg i Mimaroben, 35 inlägg i Humaniorabloggen och 40 inlägg i Länsbibliotek 
Uppsala Blogg faller under detta tema. Detta är det överlägset mest förekommande 
temat bland de analyserade inläggen och vi konstaterar att de analyserade bloggarna 
mest används för att tipsa om media. Vi ser att böcker, bloggar och webbplatser ges 
stort utrymme medan filmer och musik sällan förekommer. Vad gäller bloggar och 
webbplatser ser vi en mängd olika typer såsom biblioteksrelaterade, ämnesspecifika, 
samhällsorienterade och nöjesinriktade. 
 
I Mimaroben och Länsbibliotek Uppsala Blogg nämns böcker i olika genrer. I 
Humaniora-bloggen rör det sig uteslutande om facklitteratur, vilket beror på att 
bloggförfattaren har använt sig av fakta ur nämnda böcker i sitt inlägg. Vi har sett 
tendenser till att många inlägg bottnar i inläggsförfattarens egna intressen, som till 
exempel i ett inlägg där inläggs-författarens son har tappat en tand och därmed tipsas 
det om boken Emmas lösa tand eller en blogg som har flera inlägg om en av 
bloggförfattarnas favoritförfattare Stephen King. Vi funderar över hur personlig och 
informell en blogg av den här typen får vara? Ska blogginnehavarnas egna intressen och 
åsikter få lysa igenom och har bloggen mindre krav på sig att vara seriös än andra 
medier? Det informella och personliga är enligt många precis det som är utmärkande 
och positivt med bloggen. Vi ser i Bar-Ilans undersökning att de personliga temana inte 
kommer långt efter de professionella (Bar-Ilan 2004b, s. 123f) men eftersom Bar-Ilan i 
sin studie utöver biblioteksbloggar även tittar på personliga bloggar är detta inte ett 
resultat att jämföra med vårt. 
 
Vad beträffar bloggarnas innehåll talar Huwe om vikten av att se till användarnas behov 
och hålla en professionell ton med tydlig gränsdragning mellan personligt och 
professionellt (Huwe 2003). Detta överrensstämmer inte med våra egna upplevelser av 
de analyserade bloggarna. Ofta verkar blogginläggen handla om vad bloggförfattaren 
själv har på hjärtat snarare än att bloggförfattaren vänder sig till läsarna som 
biblioteksanvändare. Ett exempel på detta är ett inlägg som handlar om Piff och Puff, 
två jordekorrar som har flyttat in på Skansen. Representanter från Mimaroben och 
Länsbibliotek Uppsala Blogg menar dock att det är positivt att man i bloggen kan 
använda sig av ett personligt tilltal och att man kan skriva om sådant som inte platsar på 
bibliotekets webbplats, även saker som inte är strikt biblioteksrelaterade (Swedman 
2006, s. 33ff).  
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Information och händelser för bibliotekarier och branschfolk 
Inga inlägg i Mimaroben eller i Humaniorabloggen hamnar under detta tema. I 
Länsbibliotek Uppsala Blogg faller däremot 18 inlägg under detta tema. Detta resultat är 
naturligt med tanke på Länsbibliotek Uppsala Bloggs målgrupp. 
 
Utveckling 
Ett inlägg i Mimaroben, inga inlägg i Humaniorabloggen och 12 inlägg i Länsbibliotek 
Uppsala Blogg faller under detta tema. Resultatet kan återigen förklaras med att 
Länsbibliotek Uppsala Blogg har en annan målgrupp även om det kunde vara av 
intresse även för biblioteksbesökare att få veta vad som händer på biblioteken och hur 
dessas framtid ser ut. 
 
Politik, debatt och diskussion 
I Mimaroben faller två inlägg under detta tema, i Humaniorabloggen inga inlägg och i 
Länsbibliotek Uppsala Blogg ett inlägg. Vi konstaterar att bloggarna inte ofta används 
till att föra fram politiska åsikter eller till att föra debatter eller diskussioner trots att 
bloggen med sin kommentarfunktion har bra förutsättningar som diskussionsforum. 
 
Förlag 
Endast två inlägg i Länsbibliotek Uppsala Blogg faller under detta tema vilket gör detta 
tema sällsynt förekommande. 
 
Övrigt 
Fyra inlägg i Mimaroben, sju inlägg i Humaniorabloggen och två inlägg i Länsbibliotek 
Uppsala Blogg hamnar under Övrigt. I detta tema finner vi inlägg av vitt skilda slag 
varav vissa får oss att fundera över kopplingen till biblioteksbloggen, som till exempel 
inlägget som frågar varför fläskfärs bytt namn till färs av gris och inlägget om dödandet 
av bergsgorillor.  
 

7.2 Bloggarnas kategorier 

Här följer en redogörelse för och jämförelse av hur blogginnehavarna har valt att 
kategorisera sina inlägg. 
 
Mimaroben 
Blogginnehavarna har valt att strukturera sina inlägg i 18 kategorier. Några av 
kategorierna är sammanslagningar av ämnen såsom Dans/Teater och Konst/Arkitektur. 
Bloggning har fått en egen kategori och likaså Länktips, något vi inte har sett hos de 
övriga bloggarna i studien. Man har valt att ha en egen kategori för Sollentuna bibliotek 
och Galleri Aniara och motsvarande två mer allmänna kategorier, Bibliotek och 
Utställningar. Vissa av kategorierna är tydliga och specifika såsom Film, 
Kurser/Föreläsningar, Litteratur och Tidningar och tidskrifter medan andra kategorier är 
mer vaga och breda såsom IT eller Populärkultur eller rentav diffusa som Trend. Bland 
kategorierna finns ingen som är tydligt kopplad till ämnet kunskapsorganisation varför 
vi först vid en analys av innehållet i inläggen kan få oss en bild av huruvida ämnet 
berörs i bloggen eller ej.  
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Humaniorabloggen 
Humaniorabloggen är den av de analyserade bloggarna som är rikast på kategorier. 
Inläggen är indelade i 38 kategorier som täcker in alla möjliga områden med mer eller 
mindre tydliga kopplingar till bibliotek. Ett ämne som litteratur har i Humaniorabloggen 
hamnat under fyra kategorier: Boken och biblioteket, Boktips, Litterära skyltar och 
Litteraturhistoria. Humaniorabloggen har valt att skapa specifika kategorier för ämnet 
konst: Arkitektur, Dans och teater, Design, Fotokonst och Konst. Gunnar Asplund, 
arkitekten bakom en av biblioteksbyggnaderna har fått en egen kategori vilket också 
Kungsholmen, Stockholm och Stockholms stadsbibliotek har. Även om bloggens 
kategoristruktur känns tydlig kan man fundera över om alla kategorier verkligen fyller 
en funktion. Vårt antagande är att vissa av kategorierna aldrig får fler än enstaka inlägg. 
Dessutom är det svårt att bara genom kategoriernas namn förstå vad Jul, Sommar, 
sommar, sommar och Släkten är värst har för koppling till bibliotek. Av nyfikenhet 
undersökte vi vad inläggen i kategorin Släkten är värst handlade om och det visade sig 
att det rörde sig om släktforskning och släkthistoria. Bloggen har döpt en kategori till 
Databaser och söktjänster. Detta ser vi som ett tecken på att bloggförfattarna planerar 
att, eller har skrivit om denna aspekt av området kunskapsorganisation.  
 
Länsbibliotek Uppsala Blogg 
Länsbibliotek Uppsala blogg har själva delat in sina inlägg under tio kategorier. 
Kategorierna skvallrar om att bloggen i första hand är tänkt att läsas av bibliotekarier. 
Det finns till exempel en kategori för Social biblioteksverksamhet. Litteratur & 
författare har fått en gemensam kategori medan man har valt att göra en egen kategori 
för Lättläst. Man gör även skillnad på Biblioteksmiljöer och Skolbibliotek. För inlägg 
av blandad karaktär finns kategorin Allmänt.  
 

7.2.1 Jämförelse av bloggarnas kategorier 

Vid en jämförelse av bloggarnas egna kategorier kan vi se att ämnen återkommer 
bloggarna emellan men att blogginnehavarna har valt att kategorisera och namnge 
kategorierna på olika sätt. Om man endast ser till namnen på kategorierna, ser man att 
endast en kategori är i princip identisk för samtliga bloggar, vilket är kategorin Barn & 
Ungdom (Mimaroben), Barn och ungdomar (Humaniorabloggen) och Barn- & 
ungdomsverksamhet (Länsbibliotek Uppsala Blogg).  
 
Många kategorier förekommer i åtminstone två av bloggarna. Både Mimaroben och 
Humaniorabloggen har en särskild kategori för dans och teater och en för film. 
Mimaroben har en kategori, IT, som i Länsbibliotek Uppsala Blogg motsvaras av IT & 
media. Kategorin Konst/Arkitektur i Mimaroben motsvaras i Humaniorabloggen av två 
separata kategorier, Arkitektur respektive Konst. Mimaroben har kategorin Litteratur 
som i Länsbibliotek Uppsala Blogg motsvaras av Litteratur & författare. Motsvarigheter 
till denna kategori finns även i Humaniorabloggen, men som tidigare nämnt har man där 
spritt ut litteraturämnet på fyra kategorier. Både Mimaroben och Humaniorabloggen har 
döpt en kategori efter sitt respektive bibliotek. Både Mimaroben och Humaniorabloggen 
har en kategori för utställningar, i Mimaroben kallas den Utställningar och 
Humaniorabloggen Museer och utställningar. Kategorin Omvärldsbevakning i 
Länsbibliotek Uppsala Blogg motsvaras av Humaniorabloggens kategorier Världen 
omkring oss och Landet runt. För inlägg av blandad karaktär finns kategorin Lite av 
varje i Humaniorabloggen som motsvaras av Allmänt i Länsbibliotek Uppsala Blogg. 
Det är uppseendeväckande att Humaniorabloggen som har skapat kategorier för det 
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mesta har behov av en kategori för övrigt medan Mimaroben som har en mer snäv 
kategoriuppställning klarar sig utan, eller kan det ha att göra med att Mimaroben är mer 
uppstyrd i sitt innehåll och inte tillåter inlägg på sidospår. Eventuellt kan det förekomma 
inlägg som inte har kategoriserats alls för att de är av ”allmän” karaktär. 
 
Boken och biblioteket (Humaniorabloggen), Bibliotek (Mimaroben) och 
Biblioteksmiljöer (Länsbibliotek Uppsala Blogg) är tre kategorier som till ytan 
påminner om varandra men vilkas inlägg förmodligen har en innehållsmässig variation. 
 
Samtliga bloggar har kategorier som särskiljer dem från de övriga två. Man kan 
konstatera att det finns fler unika än vad det finns gemensamma kategorier bloggarna 
emellan. Detta tyder på att bloggarna har olika innehåll men det kan ha också ha att göra 
med vad blogginnehavaren prioriterar som en egen kategori. Till exempel har 
Mimaroben för lättare tillgång samlat alla inlägg om länkar under kategorin Länktips. 
Även de övriga två bloggarna tipsar om länkar men för dem har det inte varit lika viktigt 
att förtydliga detta med en egen kategori. De unika kategorierna sprider sig över många 
ämnen, men några har gemensamt att de rör konst, bibliotek, media och särskilda 
målgrupper.  
 
Att uppbyggnaden av kategorierna inte alltid upplevs så genomtänkt kan kanske bero på 
att bloggarnas kategorier har skapats allteftersom inlägg har tillkommit. De tre 
bloggarna har olika sätt att kategorisera men vi håller inte med Mathes om att 
bloggarnas inlägg skulle kunna klassificeras efter ett klassifikationssystem. För det 
första tycker vi inte att det finns behov av ett så uttömmande kategorisystem eftersom 
bloggar oftast rör ett urval ämnen. För det andra, om bloggen ska rikta sig till användare 
kanske man borde tala användarnas språk och inte använda ett klassifikationssystem 
som är skapat för bibliotekarier. Istället borde man satsa på att göra kategorierna så 
tydliga och talande som möjligt så att användarna lätt kan browsa bland inläggen. 
 

7.3 Bloggarnas kommentarer 

Sammanlagt har 21 av de 180 analyserade inläggen (sammanlagt 52 kommentarer) 
blivit kommenterade och vi kan konstatera att läsarna sällan utnyttjar möjligheten att 
kommentera inläggens innehåll.  
 
Vi ser att de flesta av de kommenterade inläggen finns under temat Tips på media 
utanför biblioteken. Flera kommenterade inlägg finns också under temana 
Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare, Övrigt och Tips på 
aktiviteter och händelser utanför biblioteken. Ett kommenterat inlägg finns under 
temat Informationssökning, sökmotorer och databaser, ett under Utveckling och ett 
under Information och händelser för bibliotekarier och branschfolk. Skillnaderna är 
här inte så stora att vi kan säga att något område skapar mer diskussion än något annat. 
Inom det kunskaps-organisatoriska området finns endast en kommentar, under kategorin 
Informationssökning, sökmotorer och databaser och denna kommentar handlar om 
Googles logotyp. 
 
I Mimaroben ser vi att inläggsförfattaren har svarat på kommentarerna vid ett flertal 
tillfällen och att de flesta kommentarer är undertecknade med signaturer som också 
förekommer som inläggsförfattare i bloggen. Vi kan av detta och av tonen i 
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kommentarerna ana att detta är personer som känner varandra. Vi funderar på om dessa 
diskussioner kollegor emellan uppmuntrar andra läsare att kommentera eller om det 
snarare upplevs utestängande och privat så att andra läsare inte vågar ge sig in i 
diskussionen.  
 
Kommentarerna i Humaniorabloggen är ytterst få och har i inget fall bemötts av 
inläggsförfattaren. I Länsbibliotek Uppsala Blogg finns sammanlagt 15 kommentarer 
och av dessa är sju spamliknande kommentarer. En kommentar har bemötts av inläggs-
författaren. Då kommentarerna sällan bemöts i bloggarna gynnar och uppmuntrar inte 
detta en diskussion med läsarna/användarna.  
 
Fors ger som exempel att man kan utnyttja kommentarfunktionen i bloggen till att 
diskutera böcker man har läst, som en slags virtuell läsecirkel (Fors 2005, s. 25). Vi har 
funnit att bloggarna ofta tipsar om böcker men varför inte gå steget längre och be 
läsarna om boktips och fråga om läsarnas favoritförfattare för att på så vis starta en 
dialog? Som det är nu erbjuds läsaren bara bibliotekariers syn på en god bok. Huwe ser 
bloggens interaktivitet som ett sätt att få reda på användarnas egentliga behov (Huwe 
2003). Om biblioteken vill veta vad användarna tycker om förändringar och utveckling 
på biblioteket är bloggen ett både snabbt och enkelt verktyg i förhållande till enkät- och 
intervjuundersökningar.  
 
Precis som Clyde såg i sin undersökning kan vi också konstatera att 
kommentarfunktionen sällan utnyttjas (Clyde 2004b, s. 94ff). Varför läsarna så sällan 
kommenterar blogginläggen kan vi bara spekulera i. Vi tror inte som Clyde att bristen 
på kommentarer hänger ihop med att bloggarna inte besöks. Enligt Swedman vet 
Länsbibliotek Uppsala Blogg och Mimaroben att de har 12-16 respektive ett femtiotal 
besökare per dag. Det visar på att inläggen blir lästa men att besökarna avstår från att 
kommentera. En teori är att antalet kommentarer skulle öka om inläggsförfattaren oftare 
uttryckligen uppmanade till kommentarer och till diskussion. I de få fall, i de 
analyserade inläggen, där så har gjorts har läsare kommenterat men lika vanligt är det 
att kommentarerna uteblivit. Bar-Ilan såg i sin undersökning att personliga bloggar fick 
många kommentarer (Bar-Ilan 2004b, s. 123f) och man kan spekulera i om det, när det 
gäller att öka läsarnas lust att kommentera, lönar sig att vara personlig och ha ett 
personligt tilltal i biblioteksbloggen? 
 
I detta kapitel har vi sett att mycket skiljer de tre bloggarna åt men att de också har 
mycket gemensamt. Innehållsmässigt återkommer många teman i samtliga bloggar, hur 
blogginnehavarna själva har kategoriserat sina blogginlägg varierar men det finns 
gemensamma nämnare och kommentarerna är få i samtliga bloggar.
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8 Diskussion 

I detta kapitel tillför vi våra egna tankar kring analysen men diskuterar också vår studie 
i allmänhet. 
 
Bloggen fick ett stort uppsving under år 2000 (Våge 2005, s. 14f) och vi har sett att 
2005 verkar vara ett år då många svenska bibliotek startade blogg. Vad vi dock kunde se 
när vi försökte kartlägga dessa var att många av dem idag inte uppdateras längre. Kan 
det vara så att nyhetens behag har lagt sig och är detta ett tecken på att tid eller 
engagemang saknas hos biblioteken för att blogga? Behöver biblioteken en blogg när 
allt kommer omkring? Att blogga för att föra dialog med kollegor och branschfolk är en 
sak, men ska bibliotekarierna blogga för användarna? Vi har inte stött på några studier 
utifrån användarnas egna uppfattningar om biblioteksbloggar. Därför kan vi bara sia om 
ifall biblioteksbloggen verkligen fyller en funktion. 
 
Vi tror liksom Clyde att det är viktigt att utvärdera bloggen och användarnas behov men 
vi tror även att man måste hitta sätt för att marknadsföra bloggen i andra sammanhang. 
Bibliotekarierna säger själva att de med bloggen vill nå ickeanvändare men finns det 
något som tyder på att de faktiskt gör det? Vilka ansträngningar görs för att 
uppmärksamma bloggen annat än på bibliotekets egna webbplats som man kan förmoda 
att ickeanvändarna inte besöker? Bloggen som medium är under ständig utveckling och 
sättet att blogga och verktygen man använder likaså. Även om vi själva har svårt att se 
hur exempelvis videobloggen skulle vara användbar för biblioteken tror vi att 
biblioteken idag långt ifrån utnyttjar potentialen hos bloggmediet. Som vi tidigare varit 
inne på skulle biblioteken kunna använda bloggen till att samtala med användare om 
böcker, föra virtuella referenssamtal, ventilera aktuella förändringar eller nyheter på 
biblioteket med användare med mera. Dock förutsätter detta att man får läsarna att sluta 
vara passiva och börja kommentera. I grund och botten verkar alltså biblioteksbloggens 
framtid hänga på användarnas engagemang. 
 
Eftersom vår inriktning av utbildningen är kunskapsorganisation gick vi in i analysfasen 
med en nyfikenhet på vad bibliotekarier kan tänkas blogga om inom detta område. Vi 
kunde dock snabbt konstatera att detta ämne inte prioriteras i de bloggar vi har studerat 
och att man i allt större utsträckning väljer att blogga om annat. Av våra egna teman 
räknade vi Tips på media på biblioteken, Informationssökning, sökmotorer och 
databaser, Uppsökande verksamhet, Digitalisering, Bibliografier och Förvärv till 
området kunskapsorganisation. Analysen visar att de få gånger som blogginläggen på 
något sätt rör kunskapsorganisation handlar det vanligast om ett tips på en söktjänst 
eller databas. Få inlägg rör informationssökning i stort, trots att vi vet att ett av 
Mimarobens uttalade syfte är att informera om nyheter inom området 
informationssökning (Swedman 2006, s. 32).  
 
Så fort vi har stött på ett inlägg med anknytning till kunskapsorganisation i vår analys 
har vi skapat ett tema för detta även om det är ganska specifikt. Vår förhoppning var att 
hitta fler inlägg på dessa teman och på så vis få en överblick över vilka områden inom 
kunskapsorganisation som behandlades eftersom det var fokus i vår analys. Detta är 
anledningen till att flera teman inte har slagits samman trots få inlägg. Eftersom vi i vår 
analys endast analyserar ett urval av bloggarnas inlägg kan det hända att vi har missat 
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inlägg som motbevisar att kunskapsorganisation skulle vara ett sällan förekommande 
ämne i bloggarna. En annan anledning till varför vi har funnit så få inlägg som handlar 
om ämnet skulle kunna vara att bibliotekarier inte ser att detta skulle intressera gemene 
användare. Vi kanske skulle ha fått ett annat resultat om vi hade valt att studera bloggar 
som riktar sig till andra bibliotekarier i stället för slutanvändare. Något som skulle 
kunna tyda på detta är att den av de analyserade bloggarna som hade flest inlägg om 
kunskapsorganisation var Länsbibliotek Uppsala Blogg som riktar sig till andra 
biblioteksverksamma i högre utsträckning än Mimaroben och Humaniorabloggen.  
 
Vad vi själva hoppades på att se när vi började analysera bloggarna var inlägg som 
utbildar användare i informationssökning, argument för varför man ska vända sig till 
biblioteken snarare än till sökmotorn Google, tips på nya databaser på biblioteken och 
vad man kan använda dessa till, tips på nyförvärv i högre utsträckning, nyheter på 
biblioteken som gör det lättare för användare att botanisera bland hyllorna, diskussioner 
kring eventuella alternativa hylluppställningar, information om bibliotekskatalogen och 
dess funktioner med mera.  
 
Vi har anpassat vår metod efter förutsättningarna för vår studie. Precis som Jones 
skriver så finns det inte en utstakad väg för att studera internet (Jones 1999, s. xiv). Av 
litteraturen vi har läst har vi förstått att innehållsanalys är en vanlig metod för att studera 
bloggar men att dessa innehållsanalyser kan se ut på väldigt olika sätt.  
 
Sveningsson med flera skriver att det på senare år har blivit vanligare att studera 
människors interaktion med varandra eller tekniken (Sveningsson et al. 2003, s. 13) 
vilket vår studie delvis handlar om. Författarna skriver också om internet som ett 
hybridmedium där gränserna för olika interaktionstyper har suddats ut (Sveningsson et 
al. 2003, s. 13ff). Eftersom att tid och rum överbryggs på en blogg, att möjligheten att 
använda kroppsspråk inte ges, att bloggen kan nå många mottagare samtidigt och att 
användarna kan vara både avsändare och mottagare av information i en blogg 
överensstämmer detta i allra högsta grad även med bloggen.  
 
Som Sveningsson med flera skriver ser vi i och med internet annorlunda på världen nu 
när vi kan stå i kontakt med den dagligen (Sveningsson et al. 2003, s. 15). Kan det 
faktum att biblioteket kan “komma hem” till människor genom bloggar, jourhavande 
bibliotekarier och webbplatser vara en del i detta nya synsätt? Det förespråkas att 
biblioteket ska vara en plats för alla. Biblioteksbloggen är ett verktyg som skulle kunna 
bidra till kulturell globalisering, kommunikation över lokala, etniska, religiösa och 
nationella gränser. Kommentarerna i en blogg avslöjar (oftast) inte så mycket om 
kommentarförfattarens etniska, religiösa eller sociala tillhörighet och på så sätt ges alla 
en möjlighet att uttrycka sina åsikter, på lika villkor. Detta är en intressant fråga som 
kräver djupare studier, om biblioteksbloggen skulle kunna bidra till ett öppnare och mer 
tolerant samhälle eller om resultatet blir det motsatta låter vi därför vara osagt.  
 
Inom forskningen uppmärksammar man mer och mer det som överensstämmer mellan 
det som händer på och utanför nätet (Sveninggson et al. 2003,  s. 23). Vi drar paralleller 
från detta påstående till resultatet av våra innehållsanalyser som visar att man inte i så 
stor utsträckning använder bloggen för att berätta om det som finns och händer på det 
fysiska biblioteket som vi trodde. Vi hade en teori om att bloggen skulle vara en 
förlängning av det fysiska biblioteket men fann snarare att den ofta var “frikopplad” 
från det fysiska biblioteket. Detta är värt att uppmärksamma eftersom 
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biblioteksbloggarna författas med biblioteket som avsändare och därför kan förväntas ge 
uttryck för biblioteket som institutions ståndpunkter och drivkrafter snarare än ett urval 
bibliotekariers personliga uppfattningar. Samtliga tre analyserade bloggar innehåller 
inlägg där kopplingen till biblioteksvärlden är svag. I Mimaroben har vi även genom 
kommentarer till vissa inlägg sett prov på hur bibliotekariernas privata relationer ges 
utrymme i biblioteksbloggen. Representanter från både Mimaroben och Länsbibliotek 
Uppsala Blogg menar dock att det är positivt att man kan använda sig av ett personligt 
tilltal och skriva om sådant som inte platsar på bibliotekets webbplats i bloggen. Detta 
resonemang kan vi till stor del hålla med om men vi funderar samtidigt över den risk 
som finns med att tillskriva en hel institution uppfattningar som kanske inte delas av alla 
involverade. 
 
Sveningsson et al. ställer sig frågan hur vi ska förhålla oss till observationer i en miljö 
där allt sker genom skriven text (Sveningsson et al. 2003, s. 28). Vår ambition har varit 
att hålla oss neutrala i våra innehållsanalyser men att sedan kritiskt granska resultatet. 
Syftet med vår studie är alltså inte att avgöra om det som står är sant eller falskt utan att 
kartlägga vad det faktiskt står.  
 
I och med internet kan vi nå många (via massmedia) eller en enda person (via telefon 
eller brev) samtidigt, till skillnad från i tidigare media där vi tvingats välja antingen eller 
(Sveningsson et al. 2003, s. 29). Vi har funderat kring biblioteksbloggens eventuella 
förmåga att locka nya användare till biblioteket. Vi har inga uppgifter på vilka som läser 
biblioteksbloggarna i vår studie. Om vi får spekulera kan det vara så att många av 
läsarna är unga, eftersom de har växt upp med internet och naturligt stött på och vant sig 
vid nya medieformer såsom bloggen. Om så är fallet är detta till biblioteksbloggens 
fördel eftersom precis denna grupp, unga vuxna, sällan besöker biblioteken, enligt bland 
annat en av respondenterna i Swedmans undersökning. 
 
Om vi kommer tillbaka till aspekterna extern och intern reliabilitet samt intern och 
extern validitet ser vi att reliabilitetsaspekterna är högre än validitetsaspekterna. Vad 
gäller den externa reliabiliteten i vår studie menar vi att den är hög på så vis att 
innehållet i inläggen är bestående. Så länge inläggen finns kvar så är materialet alltid 
detsamma som vi utgår ifrån. Däremot påverkar våra egna erfarenheter, vår sociala 
bakgrund och våra kunskaper om textgenren tolkningen av innehållet i blogginläggen. 
Om någon skulle göra om samma studie igen har denna person andra erfarenheter, 
möjligen en annan social bakgrund eller andra kunskaper om textgenren varför 
resultatet på så vis eventuellt skulle skilja sig från vårt. Den interna reliabiliteten har vi 
som vi nämnt tidigare försökt ta stor hänsyn till i vårt arbete. Vi kodade den första 
bloggen gemensamt och utvecklade på så vis en sam-stämmighet som vi kunde luta oss 
på när vi sedan delade upp det resterande materialet och kodade var för sig. Så fort vi 
stötte på tveksamheter konsulterade vi varandra. Angående intern validitet säger vi oss 
inte komma med några absoluta sanningar eftersom vi är medvetna om problematiken 
med tolkning. Däremot diskuterar vi utifrån det innehåll vi har sett och har ansträngt oss 
för att inte läsa in mer än vad som verkligen står. Den externa validiteten är låg 
eftersom vi bara tittat på tre bloggar. Vi kan inte generalisera utifrån våra resultat utan 
ser dem snarare som exempel på hur det kan se ut. 
 
Vi menar att fördelen med vår metod är att den är mer direkt än om vi skulle intervjua 
representanter för de olika bloggarna angående bloggarnas innehåll. När man 
sammanfattar inläggen i en blogg till en helhet får man en ny syn på dess innehåll, det 
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blir klarare vad som skrivs mest respektive minst om. Antingen blir det ett kvitto på att 
bloggen följer sitt syfte eller så upptäcks det att bloggen inte innehåller det 
blogginnehavarna tror eller eftersträvar. 
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9 Slutsats 

I detta kapitel återkommer vi till våra frågeställningar och besvarar dessa. Vi ger också 
förslag till vidare forskning. 
 
Vi gjorde en innehållsanalys av tre bloggar knutna till svenska folkbibliotek i hopp om 
att få svar på vad bibliotekarierna har valt att blogga om, hur de väljer att kategorisera 
sina inlägg och hur bloggens interaktionsmöjligheter utnyttjas av läsarna. Vi kan av vår 
studie inte dra några generella slutsatser men studien visar exempel på hur den svenska 
biblioteksbloggen faktiskt används. Analysen gav oss många svar även på frågor som 
från början inte var ställda.  
 
Vad gäller vår fråga om blogginläggens innehåll så konstaterar vi att innehållet i de 
analyserade bloggarna inte är så knutet till respektive bibliotek som vi först hade trott. 
Vi kan se att samma teman återkommer bloggarna emellan fast med små variationer. De 
allra flesta inläggen är tips på media och på sevärdheter såsom utställningar eller 
utflyktsmål men dessa är sällan knutna till det egna biblioteket. Bibliotekarierna bloggar 
i mindre utsträckning om händelser på biblioteket och frågor som rör 
biblioteksutveckling. Enstaka inlägg handlar om biblioteksbyggnader, förlag, händelser 
för branschfolk, litteratursällskap och litteraturpriser. Kunskapsorganisation med dess 
delområden är ett sällan omdiskuterat ämne i de inläggen vi har analyserat. Några inlägg 
tipsar om databaser och söktjänster på webben. Enstaka inlägg rör bibliografier, 
digitalisering, förvärv och uppsökande verksamhet. Detta resultat förvånar oss eftersom 
vi själva kan se hur bloggen är ett utmärkt forum för just sådana frågor. När 
förespråkare av biblioteksbloggen talar om vad biblioteken ska använda bloggar till är 
det främst möjligheten att marknadsföra biblioteket och dess tjänster som framhålls. 
Dock verkar inte detta vara fokus för de bloggar vi har tittat på utan dessa verkar mer 
intresserade av att diskutera saker som händer utanför bibliotekens väggar. 
 
Vad gäller frågeställningen om hur blogginnehavarna själva har kategoriserat sina 
inlägg kan vi dra slutsatsen att de studerade bloggarnas kategorier skiljer sig något åt 
antalsmässigt. Mimaroben har 18 kategorier, Humaniorabloggen 38 kategorier och 
Länsbibliotek Uppsala Blogg 10 kategorier. En kategori, Barn & ungdom, förekommer i 
alla tre bloggarna och ett flertal kategorier förekommer i åtminstone två av bloggarna. 
Uppbyggnaden av kategorierna i bloggarna upplevs inte alltid så genomtänkt vilket 
kanske kan bero på att kategorierna har skapats allteftersom nya inlägg tillkommer. 
 
Angående vår tredje frågeställning om hur kommentarfunktionerna i bloggarna utnyttjas 
noterar vi att funktionen utnyttjas sällan trots att besöksstatistiken tyder på att bloggarna 
blir lästa dagligen. Blogginnehavarna har med bloggen förhoppningar om 
kommunikation med biblioteksbesökare men av de 180 analyserade inlägg har endast 
21 inlägg kommenterats. I en blogg är majoriteten av kommentarerna skrivna av 
bloggens övriga medförfattare. De flesta kommenterade inläggen handlar om Tips på 
media utanför biblioteken men skillnaderna är inte så stora att vi kan säga att något 
tema engagerar väsentligt mycket mer än något annat.  
 
Vi har i vår studie stött på övervägande positiva uttalanden om bloggen som en del av 
biblioteksverksamheten. Samtidigt har vi sett exempel på att biblioteksbloggen inte fullt 
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ut motsvarar blogginnehavarnas uppsatta mål och att bloggens möjligheter inte utnyttjas 
helt. Vi ser att biblioteksbloggen har god potential men det krävs att blogginnehavarna 
har tydliga syften och mål med sina bloggar och att dessa anpassas efter användarnas 
behov och önskemål. Det viktigaste för biblioteksbloggens överlevnad är dock att ha 
läsare till bloggen men också att få dem att engagera sig. En biblioteksblogg kan bli allt 
det som dess förespråkare säger och mer, men vilken nytta fyller den som 
kommunikationskanal om den inte får några kommentarer? 

9.1 Förslag till vidare forskning 

Frågor har väckts under arbetets gång som inte ges utrymme i denna studie. Det vore 
intressant att kunna följa upp resultatet från våra innehållsanalyser med intervjuer för att 
få bloggförfattarnas syn på saken. I vår studie ges bloggförfattarna ingen möjlighet att 
bemöta, förklara eller utveckla våra resultat vilket vi ser som en brist. Vi tror och 
hoppas dock att resultatet av vår studie kan komma till nytta på så sätt att den konkret 
visar en sammanfattning av vad biblioteksbloggarna innehåller.  
 
Andra exempel på nya intressanta frågor är vad användare och ickeanvändare förväntar 
sig av en biblioteksblogg, varför biblioteksbloggläsare inte så ofta utnyttjar 
kommentarmöjligheter och vilka ansatser biblioteken har gjort för att utvärdera sina 
bloggar.  
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10 Sammanfattning 

Folkbibliotek är ett centralt forskningsområde inom B&I och det är intressant att titta på 
hur de använder sig av ny teknik i sin verksamhet. Frågan är i många fall om 
biblioteken ska anamma nya tekniska lösningar, men det är också viktigt att följa upp de 
fall då de har valt att göra det. Hur används tekniken och utnyttjas den till fullo? 
Eftersom bloggen är ett nytt fenomen i biblioteksvärlden är en studie av vårt slag 
intressant.  
 
Syftet med studien är att innehållsmässigt analysera tre biblioteksbloggar. Vi är 
intresserade av att titta på vad det bloggas om, framför allt inom ämnesområdet 
kunskapsorganisation. Kunskapsorganisation handlar om att organisera information och 
därför är det också av intresse för oss att titta på hur blogginnehavarna har valt att 
strukturera sina blogginlägg, det vill säga vilka kategorier som förekommer. Kan man se 
att det finns någon samstämmighet bloggarna emellan? I vårt intresse ligger dessutom 
att titta på hur kommentarfunktionen i bloggarna utnyttjas. 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för vår undersökning: 
 

� Vad innehåller blogginläggen, främst med avseende på ämnesområdet 
kunskapsorganisation? 
o Vilka teman återkommer i en jämförelse av bloggarna? 

 
� Hur har blogginnehavarna själva valt att kategorisera sina blogginlägg? 

 
� Hur utnyttjas kommentarfunktionen i bloggarna? 

 
Vår metod är innehållsanalys. Vår studie är inte renodlat kvalitativ utan har kvantitativa 
inslag.  
 
Resultatet av våra innehållsanalyser av de tre bloggarna ställer vi mot tidigare forskning 
men även i relation till hur forskning skiljer sig när den studieobjekten finns på internet. 
 
Vad gäller vår fråga om blogginläggens innehåll så konstaterar vi att innehållet i de 
analyserade bloggarna inte är så knutet till respektive bibliotek som vi först hade trott. 
Vi kan se att samma teman återkommer bloggarna emellan fast med små variationer. 
 
Vad gäller frågeställningen om hur blogginnehavarna själva har kategoriserat sina 
inlägg kan vi dra slutsatsen att de studerade bloggarnas kategorier skiljer sig något åt 
antalsmässigt. En kategori, Barn & ungdom, förekommer i alla tre bloggarna och ett 
flertal kategorier förekommer i åtminstone två av bloggarna. 
 
Angående vår tredje frågeställning om hur kommentarfunktionerna i bloggarna utnyttjas 
noterar vi att funktionen utnyttjas sällan trots att besöksstatistiken tyder på att bloggarna 
blir lästa dagligen. 
 
Vi kan av vår studie inte dra några generella slutsatser men studien visar exempel på hur 
den svenska biblioteksbloggen faktiskt används. Analysen gav oss många svar även på 
frågor som från början inte var ställda.  
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12 Bilaga 

I denna bilaga följer en detaljerad redogörelse av inläggens innehåll i de tre bloggarna. 
Om ett tema inte nämns i redogörelsen för en blogg har inga inlägg i den aktuella 
bloggen fallit under det temat. 
 
Mimaroben 
 
Tips på media på biblioteken 
Antal inlägg: 8 st. 
 
I Mimaroben omnämns följande media ur bibliotekets bestånd: böcker om stickning, 
ljudböcker i olika format för utlåning på biblioteket, böckerna på spökhyllan, 
faktaböckerna på avdelning V, handarbetsböcker, böcker om pirater (Piratika av Tanith 
Lee, Pirater! av Celia Rees, Otto –den lille piraten av Erhard Dietl och Skattkammarön 
av Robert Louis Stevenson), en ny hylla med böcker om att skriva, tidningen Ponton på 
ungdoms-avdelningen och filmen Tjenare Kungen på syntolkad dvd. 
 
Informationssökning, sökmotorer och databaser 
Antal inlägg: 2 st. 
 
Ett inlägg i detta tema handlar om att sökmotorn Google uppmärksammar Edvard 
Munchs födelsedag. Det andra inlägget handlar om literature-map.com där man kan 
skriva in sin favoritförfattare och få förslag på andra författare. Inläggets författare 
skriver att resultaten ibland blir lite underliga men att man säkert kan få bra tips. 
 
Förvärv 
Antal inlägg: 1 st. 
 
Inlägget som handlar om förvärv i Mimaroben nämner att Sollentuna bibliotek har köpt 
in seriealbumet V for Vendetta av Alan Moore och David Lloyd. 
 
Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken 
Antal inlägg: 15 st. 
 
Detta tema är relativt vanligt bland inläggen i Mimaroben. Följande tips på aktiviteter 
utanför biblioteket finns i Mimarobens inlägg: fotoutställning på Kulturhuset, 
utställning av videokonst på Magasin 3, konstutställning på Louisiana, 
konstutställningar på Magasin 3, Stockholms internationella filmfestival, novellfest med 
bl.a. bokbord, författarsamtal och NovellSlam på Kulturhuset, utställning av taktila 
bilder för synsvaga på Moderna museet, Bonniers nya konsthall, Picassoutställningen i 
Göteborg, Bok & Biblioteksmässan, berättarfest på ABF-huset i Stockholm, 
Seriefrämjandets prisutdelning i Kungsträdgården, konstutställning på Wanås slottspark 
i Skåne, bookcrossing, teater, musik och utställningar i Stjärnsund, Rum för barn på 
Kulturhuset, Medelhavsmuseet, Berättarnas Torg i Gamla stan och Konstfacks 
vårutställning. 
 
Många av aktiviteterna är på lokal nivå, det vill säga i Stockholmsområdet. Ett flertal 
aktiviteter handlar om konst och konstutställningar. Aktiviteter på Kulturhuset och 
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Magasin 3 förekommer tre respektive två gånger. Novellfesten, Bok & 
Biblioteksmässan, berättarfesten, Seriefrämjandets prisutdelning, bookcrossing och 
Berättarnas Torg kan kopplas till bibliotek, böcker eller serier, medan resten är 
utflyktstips av annan art. 
 
Tips på bibliotek och på aktiviteter och händelser på bibliotek 
Antal inlägg: 11 st. 
 
Följande tips på bibliotek och på aktiviteter och händelser på bibliotek finns i 
Mimarobens blogg: Sollentuna biblioteks första bokcirkel, stickcafé på Sollentuna 
bibliotek, stick- och virkstuga på Sollentuna bibliotek, vernissage för utställning av 
vävnader från Bolivia på Galleri Aniara (Sollentuna bibliotek), vandringsutställning på 
Galleri Aniara, besök av poet på Sollentuna bibliotek, lästips på Sollentuna biblioteks 
nya hemsida, vernissage för utställning av måleri och grafik på Galleri Aniara, tyst 
läsrum och lugnare studieplatser utan störande mobiltelefoner, sommarutställning på 
Galleri Aniara och slutligen att biblioteket delar ut böcker till barn och ungdomar om de 
läser fem böcker och skriver boktips om dem. 
 
Vi ser att flera inlägg handlar om utställningar på Sollentuna biblioteks galleri. Två 
inlägg handlar om träffar då man stickar och virkar tillsammans.  
 
Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare 
Antal inlägg: 8 st. 
 
När det gäller litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare är följande 
omnämnt i Mimaroben: nomineringarna till Augustpriset släpps, vinnarna av 
Augustpriset tillkännages, Augustprisvinnaren Per Nilsson för bästa barn- och 
ungdomsbok, Augustprisvinnarna Susanna Alakoski och Cecilia Lindqvist (årets 
skönlitterära bok resp. årets svenska fackbok), Nobelpristagaren Orhan Pamuk, 
Seriefrämjandet delar ut Urhundenplaketter (2 inlägg) och Forssbergersällskapet firar att 
det var 100 år sedan Annalisa Forssberger föddes. 
 
Som synes följs arbetet med Augustpriset, från nominering till pristagare. 
Nobelpristagaren nämns bara i ett inlägg.  
 
Tips på media utanför biblioteken 
Antal inlägg: 28 st. 
 
I Mimaroben tipsas om 26 böcker: En stjärna kallad Henry av Roddy Doyle, Middlesex 
av Jeffrey Eugenides, Harry Potter and the Deathly Hallows av J.K Rowling, Böckerna 
om Lasse-Majas detektivbyrå av Martin Widmark, Svensk dikt av Lars Mikael 
Raattamaa, Tusen gånger starkare av Christina Herrström, Låt den rätte komma in, 
Hanteringen av odöda och Pappersväggar av John Ajvide Lindqvist, Nobelpristagaren 
Orhan Pamuks böcker som talböcker, Nu vill jag sjunga dig milda sånger av Linda 
Olsson, Onåd av J.M Coetzee, Återstoden av dagen av Kazuo Ishiguro, Passionen av 
Jeanette Winterson, De små tingens gud av Arundhati Roy, Mitt Iran: en berättelse om 
kamp, revolution och hopp av Shirin Ibadi, De otrogna av Andrew Wheatcroft, Kräv er 
rätt! av Ayaan Hirsi Ali, Efter attentatet av Yasmina Khadra, Fågelbovägen 32 av Sara 
Kadefors, Den som vässar vargars tänder av Carina Rydberg, Emmas lösa tand av 
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Marliese Arold, Brandgatan och Högt över oss är hyttan av Annalisa Forssberger, Vitt 
brus av Don DeLillos och Älskade av Toni Morrison. 
 
Inga musiktips finns i Mimaroben. 
 
Åtta filmer omnämns i bloggen: Flags of our fathers, Letters from Iwo Jima, Sånger från 
andra våningen, Du levande, Marie Antoinette, V for Vendetta, Superman returns och 
The pirates of the Carribean. 
 
Nio bloggar och webbplatser nämns i Mimaroben: J.K Rowlings officiella webbplats, 
Munchmuseets webbplats, Googles webbplats (en undersida där man kan titta på 
högtids- och eventanpassade Googlelogotyper), Hundra historiers webbplats, stiftelsen 
Centrum för lättlästs webbplats, SiS (Statens Institutionsstyrelses) webbplats och 
Seriefrämjandets webbplats, Dagens Nyheters (DN) Augustsida (undersida på DN:s 
webbplats om Augustpriset) och Augustprisets webbplats. 
 
I fem av Mimarobens inlägg tipsas det om tidskrifter, artiklar, tidningar eller 
serietidningar. Dessa är: en debattartikel i DN som diskuterar finkulturens fortsatta 
värde, en artikel i DN om ljudbokens framfart, nättidningen 8 sidor, tidskriften 
Konstvärlden & Design och tidskriften Bild & Bubbla. 
 
Inga skrifter, uppsatser eller rapporter omnämns i Mimaroben. 
 
Tre radio- eller tv-program förekommer i bloggens inlägg: Bubbel (SR:s 
webbradiokanal för barn), Barnradion i P3, Julkalendern om Lasse-Majas detektivbyrå i 
SVT, John Ajvide Lindqvists sommarprogram i P1 och Kulturredaktionen i P1. 
 
Utveckling 
Antal inlägg: 1 st. 
 
Inlägget som hamnade under detta tema i Mimaroben handlar om Bibliotek 2.0 och 
Stockholms stadsbiblioteks webbplats med samma namn. 
 
Politik, debatt och diskussion 
Antal inlägg: 2 st. 
 
De inlägg som hamnar under detta tema i Mimaroben är ett där inläggsskribenten 
uppmanar läsaren till diskussion om vilken kultur som bör finnas i framtiden och att 
fundera på vilken kultur som är viktig och ett som tar upp frågan om man ska få prata i 
mobiltelefon i biblioteket. 
 
Övrigt 
Antal inlägg: 4 st. 
 
Fyra inlägg i Mimaroben var så specifika att de var svåra att placera. De har ingen 
direkt anknytning till biblioteksbranschen eller till varandra. Inläggen handlade om: en 
boks omslag vilket anses snyggt av en av bloggens skribenter, månadens dikt, om årets 
julklapp samt om något som kallas Mortified där vuxna personer träffas och läser sina 
tonårsdagböcker högt för varandra. 
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Humaniorabloggen 
 
Tips på media på biblioteken 
Antal inlägg: 1 st. 
 
Ett av de inläggen vi analyserade handlar om media som finns på biblioteket. Inlägget 
tipsar om att biblioteket har en hel del litteratur om Vasaloppet och nämner Pelle 
Marklunds bok Det stora äventyret som ett exempel. 
 
Informationssökning, sökmotorer och databaser 
Antal inlägg: 8 st. 
 
Åtta av inläggen som analyserades faller under detta tema. De flesta tipsar eller 
informerar om en databas eller sökmotor. Ett av inläggen informerar om Teaterunionens 
Scendatabas där man har samlat information från teatrar, institutioner och 
produktionsbolag. Ett inlägg handlar om sökmotorerna Gnooks (Gnod Books), Gnoosic 
och Gnoovies: intelligenta system som hjälper användaren att upptäcka nya favoriter 
inom böcker, musik och film. Ett inlägg handlar om Boksök som letar bland böcker och 
recensioner i svenska bokbloggar samt Litteratursök som letar bland förlag, utgivare, 
webbshoppar och tidningar. Ett inlägg handlar om Google Book Search och funktionen 
som visar på en karta platser som omnämns i en viss bok. Ett inlägg diskuterar Google 
Book Search Library Project som syftar till att göra den digitaliserade samlingen sökbar. 
Ett inlägg handlar om Svenska skidfabriker, en databas som samlar bilder och texter om 
svensk skidindustri. Ett inlägg tipsar om föremålsdatabasen på Historiska museets 
webbplats. Ett inlägg tipsar om GirjeGilkor och andra databaser med samiskt material. 
 
Uppsökande verksamhet 
Antal inlägg: 1 st. 
 
Ett av inläggen hamnar under temat Uppsökande verksamhet. Inlägget handlar om 
invigningen av nya bokomater i Stockholm.  
 
Digitalisering 
Antal inlägg: 1 st. 
 
Ett av inläggen faller under detta tema. Inlägget berättar om Google Books Library 
Projects arbete med att digitalisera böcker som inte längre är upphovsrättsskyddade.  
 
Bibliografier 
Antal inlägg: 1 st. 
 
Under detta tema faller ett av inläggen som tipsar om en länksamling på FASS 
webbplats.  
 
Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken 
Antal inlägg: 18 st. 
 
Detta tema är vanligt förekommande bland de inläggen vi har analyserat. Åtta av 
inläggen i detta tema handlar om museum eller aktiviteter på museum: 
Tidsmaskinsspelet på Nordiska museet, Väderlekskammaren på Observatoriemuseet, 
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utställning om Stockholms Stads-bibliotek på Arkitekturmuseet (två inlägg), 
Vasaloppsmuseet, Svenska skidmuseet, ett litet museum om Edith Piaff i Paris och 
fotoutställning på San Diego Museum of Art. Som vi ser är det övervägande svenska 
museer, främst i Stockholm, som ges utrymme i blogginläggen. Två tips har en 
koppling till biblioteksvärlden men de flesta är rena utflyktstips.  
 
Två av temats inlägg har en koppling till Skansen. Det ena handlar om jordekorrar och 
det andra om Vimmerbydagarna.  
 
Ett inlägg i temat tipsar om Forum Nutidsplats för Kultur i Stockholm som är ett 
kulturmöte där “musik av framstående kompositörer varvas med poesi och reflektion”. 
 
Två av temats inlägg är kopplade till jubilaren Carl von Linné. Det ena uppmärksammar 
Jubileumsträdgårdar i Skåne. Den andra handlar om den holländska lökparken 
Keukenhof. 
 
Ett inlägg i temat uppmärksammar Göta Kanals 175 års firande. Ett annat inlägg i temat 
tipsar om en kommande utställning av Renoir på National Gallery i London. Ett av 
temats inlägg berättar om aktiviteter kring Jamtli vinterlands femårsjubileum. Ett inlägg 
tipsar om Livet med tiden, en fotoutställning på Galleri Kontrast och ett inlägg rör en 
utställning av silverföremål på Scandinavian House i New York. 
 
Biblioteket som byggnad 
Antal inlägg: 5 st. 
 
Av de fem inläggen som föll under detta tema handlade ett inlägg om ombyggnad av 
Göteborgs stadsbibliotek medan de övriga rörde Stockholms stadsbibliotek. Ett av dessa 
inlägg handlar om att Stockholms stadsbibliotek och dess framtida utseende ska 
uppmärksammas i en utställning på Arkitektmuseet. Resterande inlägg rör 
arkitekttävlingen om Stockholms nya stadsbibliotek. 
 
Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare 
Antal inlägg: 4 st. 
 
Tre av inläggen i detta tema handlar om litteraturpris. Ett av dem uppmärksammar 
Sveriges Radios romanpris. Ett annat rör Nättidningen Svensk historias pris för årets 
bok om svensk historia. Ett tredje handlar om Ivar Lo Johanssons pris. Ett av inläggen 
informerar om Samfundet De Nio, ett alternativ till Svenska Akademien som har till 
syfte att belöna litterära insatser. 
 
Tips på media utanför biblioteken 
Antal inlägg: 35 st 
 
Detta tema är det vanligast förekommande bland de analyserade inläggen. 
 
17 av inläggen tipsar om böcker. Böcker som nämns är: Annie Leibovitz -A 
Photographers's life, 1990-2005; Annie Leibovitz -Women, Annie Leibovitz -American 
music, Nils Ahlberg et al. -Göta kanals historia, Petter Eklund -Göta kanal guide, Bengt 
Jägergren -Med Göta kanal på Göta kanal, Lars Strömbäck -Baltzar von Platen, Thomas 
Telford och Göta kanal, Ulla Montan & Ludvig Rasmusson -Författarmiljöer i 
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Stockhom, Elisabeth Ohlson Wallin -Kvinnor, Göran Axel-Nilsson -Äldre svenskt 
silver i Röhsska konstslöjdmuseet, Kjell Aronsson & Pär Karlsson -Oxens uppgång och 
fall: en studie om 1800-talets svenska jordbruk, Lars-Gunnar Andersson & Anna Lena 
Ringarp -Språket, Hans Blomqvist -Veterinärinrättningen i Stockholm 1821-1880, 
Jörgen Persson -Stockholm bakom fasaderna, Mike Dash -Tulpanmani, Ola Ehn-Rosor 
och flammande tulpaner: folkligt möbelmåleri i Uppland, Jan Hemmel & Martine 
Castoriano -På Malmös fasader, Släktföreningen Notinis redaktionskommitté -Släkten 
Notini, Johan Ludvig Runeberg -Dikter, Johan Ludvig Runeberg -Elgskyttare, Johan 
Ludvig Runeberg -Fänrik Ståls sägner, Henrik Alm -Samfundet S:t Eriks årsbok 1930, 
Per Anders Fogelström -En bok om Stock-holm, Kungl. Svenska vetenskapsakademins 
årsbok 1954, Sankt Eriks årsbok 1972/73, Lars Östvall (red.) -Knut 
Björlingson:postmästare och fotograf i Jönköping, Niklas Aronson -Mata fåglar och 
kursböcker i samiska språket. 
 
Ett inlägg tipsar om musik. Inlägget uppmärksammar Edith Piafs musik och texter och 
tipsar dels om ljudfiler på webben men också om filmmusiken i en kommande biofilm.  
 
Ett inlägg handlar om film. Det flaggar för en kommande biofilm, La Mome, som 
handlar om Edith Piaf. 
 
17 av inläggen i temat tipsar om webbplatser och bloggar. Webbplatserna och bloggarna 
som nämns är: Vasalöparen, en webbplats om Edith Piaf, Statistiska Centralbyråns 
webbplats, webbplatser om Annie Lebowitz fotokonst, Lingvistbloggen, webbplatser 
om engelska skrivarlyor, Historiska museets webbplats (tips i två inlägg), webbplats om 
studie rörande power naps, Datainspektionens webbplats, Skatteverkets webbplats, 
Stads-byggnadskontorets webbplats, Nytt stadsbiblioteks webbplats, Mymarkup blogg, 
webbplats om Carl von Linné, Svenska Akademiens webbplats, Kulturchock, FASS, 
Sjukvårds-rådgivningens webbplats, NetDoktorn, Fråga doktorn på SVT:s webbplats 
och Karolinska institutets webbplats. 
 
Sex inlägg tipsar om artiklar, tidskrifter, tidningar eller serietidningar. Dessa är: 
Tidningen Kulturen, Språktidningen (två inlägg), En artikel i The Guardian rörande 
konstnären Renoir, ett nummer av Allt om vetenskap, en intervju med Leif GW Persson 
i DN angående tupplurar. 
 
Tre av inläggen rör skrifter, uppsatser och rapporter: en grekisk studie om sambandet 
mellan tupplur och minskad risk för hjärtsjukdomar, skriften Observatorielunden -ett 
klassiskt bildningscentrum samt Huset närmast himlen, Stockholms observatorium 250 
år, jubileumsskrift. 
 
Tre inlägg tipsar om tv eller radio. Ett inlägg rör tv-programmet Värsta språket och 
radioprogrammet Språket nämns i två inlägg. Ett inlägg tipsar om kortfilmen om Georg 
på Östra station som sänds på SVT. 
 
Övrigt  
Antal inlägg: 7 st. 
 
Flera av de analyserade inläggen faller under temat Övrigt. Till dessa sju räknas ett 
inlägg om dödandet av bergsgorillor, ett inlägg som uppmärksammar fettisdagen, ett 
inlägg som frågar varför fläskfärs bytt namn till färs av gris, ett inlägg som rör en 
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tävling på bloggen, ett inlägg som uppmärksammar Samernas nationaldag, ett inlägg 
som kopplar den aktuella datumet med händelser kring Birgit Friggebo och Karl XIII 
samt ett inlägg som handlar om det internationella polaråret. 
 
Länsbibliotek Uppsala Bogg 
 
Informationssökning, sökmotorer och databaser 
Antal inlägg: 3 st. 
 
Ett inlägg handlar om en konferens om informationskompetens där det bland annat 
kommer att diskuteras hur man undervisar elever i informationssökning. Ett annat 
inlägg handlar om Gnooks och ett tredje om Socialstyrelsens databas över små och 
mindre kända handikappgrupper. 
 
Förvärv  
Antal inlägg: 2 st. 
 
Det ena inlägget i detta tema rör en blogg som hjälpmedel vid medieplanering för barn- 
och skolbibliotek medan det andra inlägget handlar om Tierps biblioteks inköp av 
Daisy-böcker och taktila bilderböcker. 
 
Tips på aktiviteter och händelser utanför biblioteken 
Antal inlägg:  7 st. 
 
Två av bloggens inlägg handlar om aktiviteter kopplade till läsning: Lejds 
höstboksrelease på café Copacabana och Poetry Slam tävling på Ofvandahls. Övriga 
inlägg i temat är: 
ungdomar sökes till community som ska ligga till underlag för ett forskningsprojekt, 
Infotekscafé i Uppsala, Mötesplatsen där ungdomar och politiker kan träffas, en 
minnesdag om förintelsen samt Kulturveckan av, med och för människor med 
utvecklingsstörning. 
 
Tips på media utanför biblioteken 
Antal inlägg: 40 st 
 
Nio av inläggen i detta tema tipsar om böcker: Willy Granqvist –Samlade skrifter. Del 
II, Krister Gustavsson –Heliga skrift, Fredrik Wiklund –Fläderns vän, Philip Reeve –De 
vandrande städerna, BTJ Förlags metodbok för biblioteksutveckling Att lyfta blicken 
och bryta mönster, Bo Ahrenfelt –Förändring som tillstånd, Peter Brusén –Livet en gång 
till, Carl Honoré –In praise of Slow och Ingebrigt Steen Jensen –Ona Fyr –för dig som 
vill lyckas med andra. 
 
Ett inlägg tipsar om musik: Jonathan Rundmans hyllningslåt Librarian på albumet 
Public Library. 
 
Inga inlägg är filmtips. 
 
29 inlägg tipsar om en blogg eller webbplats: Lilja’s Library -en webbplats om Stephen 
King, en webbplats om funktionshinder, Biblioteksblogg, Nybsonytt –en blogg för 
nyutbildade bibliotekarier, Nynet –ett diskussionsforum för nyutbildade eller blivande 
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bibliotekarier, webbplats om Stephen Kings Det Mörka Tornet, Stephen Kings officiella 
webbplats, webbplatsen the Librarian Dialogues, Poeten Mohamed Omars webbplats, 
musikern Jonathan Rundmans webbplats, Lön & Jobbs webbplats, SF-kongressen 
Conversations webbplats, en webbplats om tv-spelsutlåningen på Malmö stadsbibliotek, 
Datainspektionens webbplats, Stockholms stadsbiblioteks nya webbplats, webbplatsen 
Funka nu, webbplats om Låna en fördom i Uppsala län, Västerås stadsbiblioteks nya 
webbplats, Mötesplatsens webbplats, webbplatsen In praise of Slow om att bromsa i 
livet, bloggen Medieplanering för barn- & skolbibliotek, webbplatsen Annas burkar, 
Internationella bibliotekets webbplats, Referensbibliotekets webbplats, Regionbibliotek 
Stockholms webbplats, Malmö stadsbiblioteks webbplats, Forum för levande historias 
webbplats, 27 januaris webbplats (förintelsens minnesdag), Uppsala stadsteaters 
webbplats, Mångkulturårets webbplats, Karin Berndtsson Engströms blogg om inköp på 
folkbibliotek, bloggen Flaskposten -tre barnbibliotekariers tipsblogg för barn, 
bokförlaget Rosenlarvs webbplats och Handikappinstitutets webbplats Aktiv med dator. 
 
Fem inlägg i temat tipsar om artiklar, tidskrifter, tidningar eller serier: seriealbumet om 
Roland från the Dark Tower, ytterligare ett inlägg om seriealbumet om revolvermannen 
Roland, en artikel i Ikoner av Jens Thorhauge med titeln Kommer ulven denne gang?, 
notis i BBL om en kampanj i Storbritannien om att förändra bilden av brittiska 
folkbibliotek och taltidningen Iller för synskadade ungdomar.  
 
Sex inlägg tipsar om skrifter, uppsatser eller rapporter: Maria Blomquist och Yvonne 
Collovins magisteruppsats Likvärdig service börjar med ett gott bemötande, rapport om 
projektet Tillgängliga bibliotek 2010 i Uppsala Län, betänkandet SOU 2006:45 av 
Aktionsgruppen för barnkultur, Socialstyrelsens rapport Det lönar sig om funktions-
hindrade och arbetsmarknaden, tidskriften Word av och för ungdomar i Uppsala 
kommun och rapporten Förändrade arbetsrutiner: förnyad arbetsgrupp? av Karin 
Berndtsson Engström om inköpsarbete vid fyra bibliotek. 
 
Inga inlägg tipsar om radio- eller tv-program. 
 
Information och händelser för bibliotekarier och branschfolk 
Antal inlägg: 18 st. 
 
Majoriteten av inläggen handlar om vidareutbildning för bibliotekarier: heldag för 
bibliotekarier om våld och hot på jobbet, ett idémöte kring det frågeorienterade 
biblioteket, årlig konferens för länsbibliotek, konferens kring informationskompetens, 
studieresa till Jylland för att studera biblioteksförhållanden, studie för bibliotekarier om 
gränsöver-skridande bibliotek i Uppland, seminarium på Uppsala stadsbibliotek där 
Stockholms stadsbiblioteks nya webbplats diskuterades, en heldag om 
Barnkonventionen för alla som jobbar med barn- och ungdomskultur i Uppsala län, 
heldag om mångfald på biblioteken, projektet Tillgängliga bibliotek 2010 i Uppsala län 
och en internationell konferens av det svenska Daisy-konsortiet. 
 
Två inlägg handlar om att inspirera bibliotekarier: Att lyfta blicken och bryta mönster, 
en inspirationskälla i bokform för alla som arbetar inom biblioteksvärlden och 
uppmaning till bibliotekarier att lyssna på hyllningslåten Librarian. 
 
Övriga inlägg rör: nyutbildade och blivande bibliotekarier kan utbyta erfarenheter och 
kunskaper via en blogg, läsanvisningar till Aktionsgruppen för barnkulturs betänkande 
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SOU 2006:45, uppmaning att söka Statens Kulturråds projektbidrag, Science Fiction-
kongressen Conversation och uppmaning till bibliotekarier att tipsa användare om 
Datainspektionens webbplats. 
 
Utveckling 
Antal inlägg: 12 st. 
 
Två inlägg handlar om nyskapande bibliotekswebbplatser: arbetet med Stockholms 
stadsbiblioteks nya webbplats som är ett stort verksamhets- och förändringsprojekt för 
hela bibliotekssystemet och Västerås stadsbiblioteks nya webbplats där man har satsat 
på att utgå ifrån användaren istället för ifrån bibliotekets organisation. 
 
Två inlägg handlar om satsning på målgrupper med särskilda behov: nya äppelhyllor på 
Tierps bibliotek och införandet av Audio-Index, orienteringshjälp för funktionshindrade 
på Umeå stadsbibliotek. 
 
Tre inlägg handlar om aktuella projekt: projektet Det frågeorienterade biblioteket där 
man vill göra biblioteket till en användarvänlig mötesplats på besökarnas villkor, arbetet 
med projektet Tillgängliga bibliotek 2010 i Uppsala län och delmoment i projektet 
Tillgängliga bibliotek 2010 i Uppsala län. 
 
Övriga inlägg handlar om: uppmaning till biblioteken att börja låna ut tv-spel, boken Att 
lyfta blicken och bryta mönster som ger konkreta tips på hur man kan utveckla och 
förenkla biblioteksarbetet, tre ansiktslyfta bibliotek i Storbritannien vilkas syfte är att 
förändra bilden av folkbibliotek, förslag på nya sätt att främja barnkultur från 
betänkandet SOU 2006:45 och Karin Berndtsson Engströms undersökning av fyra 
bibliotek som har avstått från Bibliotekstjänsts sambindningslistor.  
 
Politik, debatt och diskussion 
Antal inlägg: 1 st. 
 
Inlägget diskuterar hur folkbiblioteken kan möta förändrade användarbeteenden för att 
ha en fortsatt viktig roll i framtiden. 
 
Förlag 
Antal inlägg: 2 st. 
 
Det ena inlägget inom denna kategori handlar om bokförlaget Lejds höstboksrelease och 
det andra inlägget rör det då nya bokförlaget Rosenlarv. 
 
Övrigt  
Antal inlägg: 2 st. 
 
Det ena inlägget handlar om en bibliotekarieactiondocka. Det andra inlägget handlar om 
Håbo kommuns Jan Fridegårds-pris. Priset är inget litteraturpris och hamnar därför inte 
under temat Litteratursamfund, litteraturpris och litteraturpristagare. 
 
 
 
 


