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Abstract: The purpose of this bachelor thesis was to gain a deeper 

understanding of and examine how library blogs are realized 

at public libraries together with the views among librarians 

regarding the realization of library blogs. 

 

The questions we wanted to answer were:  

– How is the library blog realized at the public libraries in 

this study? 

– What are the views among the librarians in this study 

regarding the realization of the library blogs? 

 

The analytical model in this thesis is Connie Crosby’s six 

steps on how libraries successfully can realize their blogs. 

Four of the six steps were selected: planning, 

implementation, marketing and measures of success. The 

methodology used for this study was semi-structured 

interviews. Two interviews were conducted with three 

librarians that have partial responsibility of their respective 

library blogs. 

 

The results of the study show that the process of the library 

blog can look different in different libraries, and that the 

respondents had clear views on how the realization of a blog 

should be done. An improvement in both of the library blogs 

could be made by a better dialogue between the librarians. 

Together they should, formally, discuss, motivate and 

document problems, opportunities and visions with the blog. 

Development and improvement can also occur if the 

librarians in the realization of the blog perform a more 

fundamental study on the target audience, marketing and 

other key features of the blog. 
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1. INLEDNING 
 

"A blog is only as interesting as the interest shown in others." 

– Lee Odden 

"The first thing you need to decide when you build your blog is what you 

want to accomplish with it, and what it can do if successful." 

– Ron Dawson 

Vi har under vår utbildning vid Högskolan i Borås blivit alltmer intresserade av 

bibliotekens etablering i sociala medier och har därför valt att studera svenska 

folkbibliotek som har infört en blogg i sin verksamhet. En blogg är en webbplats som 

kan liknas vid en dagbok eller en journal, själva principen är enkel; skribenten 

publicerar inlägg och det senaste inlägget placeras vanligtvis överst i bloggen 

tillsammans med information om datum och tid för publicering. En aspekt som vi dock 

finner intressant är att bloggverksamheten vid olika bibliotek kan se ut på helt skilda 

vis. En biblioteksblogg kan ha flera återkommande läsare som ständigt lämnar 

kommentarer, medan personal vid andra bibliotek istället ifrågasätter bloggens existens 

då den inte får tillräckligt med läsare eller kommentarer. 

Ron Dawson arbetar bland annat som bloggare och författare. Han driver en blogg på 

webbplatsen Dare Dreamer Magazine som framför allt handlar om filmskapande och 

fotografering (Dawson u.å.). Vi fastnade för hans citat som presenteras överst i 

inledningen och anser att han har en klar poäng när det gäller planeringen av en blogg 

vilket vi tror är viktigt. Lee Odden är VD för företaget TopRank Online Marketing och 

bloggar om sociala medier och marknadsföring (Odden 2013). Vi anser att hans citat för 

bibliotekens del har att göra med vilka det är som ska läsa bloggen och att man inte 

enbart bör skriva för skrivandes skull. Det kan därför vara viktigt att personal vid 

bibliotek tänker på vilken målgrupp bloggen vänder sig till och hur den övriga 

verksamheten kan inkluderas i blogginläggen. 

Karin A. Coombs har tillsammans med Jason Griffey skrivit boken Library Blogging. 

Coombs är bibliotekarie och bloggare men hon arbetar även med webbtjänster och 

webbplatser för bibliotek. Tidigare arbetade hon som konsult inom webbteknologi för 

bibliotek. Precis som Coombs är Griffey bibliotekarie och bloggare men han är även 

teknolog, författare och talare. Han arbetar i dagsläget som chef för Library Information 

Technology vid University of Tennessee (2008, s. ix). I Library Blogging lyfter de fram 

bloggen som ett hjälpmedel för folkbibliotek. De anser att bloggen kan verka som en 

nyhetskanal för användare genom att informera om nya böcker, evenemang och 

liknande i biblioteket (2008, s. 12). De anser även att bloggen kan fungera som en 

marknadsföringskanal då den ger folkbibliotek en möjlighet att nå ut till kommunens 

invånare och inkludera dem i bibliotekets verksamhet och aktiviteter (2008, s. 16). 

Bloggar är ett fenomen som ständigt är aktuellt. Det finns redan många etablerade 

biblioteksbloggar, vi kan dock uppmärksamma flera nystartade och pågående 

biblioteksbloggar som är i behov av utveckling. Vår fokus i denna studie tar ansats i hur 

bloggverksamheten har realiserats vid svenska folkbibliotek samt bibliotekariers åsikter 

kring detta.  
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1.1 Problembeskrivning 
 

Biblioteksbloggen har existerat i mer än femton år men trots detta finns det fortfarande 

relativt få studier om biblioteksbloggar. De studier som vi har funnit i vår 

litteratursökning behandlar biblioteksbloggars innehåll, bloggens användbarhet i 

bibliotekssektorn samt bibliotekariers roller när det gäller bloggande. Det finns även 

handböcker och ett fåtal egna berättelser från personal vid bibliotek som har valt att 

starta en blogg. 

Hur en blogg kan realiseras vid ett bibliotek samt bibliotekariers åsikter kring detta är 

däremot ett relativt outforskat ämnesområde inom svenska biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningen vilket har lett till valet av uppsatsämne. 

Realiseringen av en biblioteksblogg kan inkludera flera skilda arbetsmoment och många 

av funktionerna kan se annorlunda ut beroende på var bloggen är placerad. Det är 

viktigt att notera att ordet realisera har skilda betydelser i olika sammanhang, i denna 

studie är definitionen av realisera; införa, genomföra och förverkliga.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att skapa fördjupad förståelse av och studera hur biblioteksbloggar 

realiseras vid svenska folkbibliotek samt vilka åsikter det finns bland bibliotekarier 

angående realisering av biblioteksbloggar. 

Utifrån nämnda syfte och problembeskrivning har två forskningsfrågor formulerats 

vilka ligger till grund för studien: 

 Hur realiseras biblioteksbloggen vid folkbiblioteken i denna studie? 

 Vilka åsikter finns bland bibliotekarierna i denna studie angående realisering av 

biblioteksbloggar? 

1.3 Avgränsning 
 

Studien avgränsar sig till två biblioteksbloggar vid två svenska folkbibliotek och ämnar 

jämföra dessa folkbibliotek med varandra och utföra en djupare analys. Folkbibliotek 

valdes då dessa har en bredare målgrupp än exempelvis skolbibliotek och 

universitetsbibliotek. En förutsättning var att bloggarna hade varit aktiva i minst ett år 

då det givit folkbiblioteken en chans till reflektion över och eventuell utvärdering av 

bloggarna.  

Studien syftar inte till att ge en heltäckande beskrivning eller bild över hur en blogg bör 

införas och drivas. Avsikten är att få en uppfattning om hur det kan gå till vid ett vanligt 

folkbibliotek i Sverige. 
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1.4 Disposition 
 

I detta avsnitt presenteras en kortfattad genomgång av vad avsnitten i uppsatsen 

behandlar. 

I andra avsnittet, Vad är en blogg?, behandlas vad en blogg är, några av dess funktioner 

och utseendeaspekter. En kortfattad genomgång av bloggens bakgrund och historia 

presenteras för att ge en förståelse för hur man tidigare har sett på bloggen, både 

generellt och i bibliotekskontext. Slutligen behandlas viktiga aspekter kring juridiken 

för bibliotek som bloggar och punkter för kommuner som är aktiva inom sociala medier 

diskuteras. 

I tredje avsnittet, Tidigare forskning och litteraturgenomgång, behandlas relevanta 

studier i form av uppsatser, böcker och artiklar inom ämnesområdet bloggar och 

bibliotek. Först behandlas tre magisteruppsatser från Högskolan i Borås. En uppsats 

berör bloggens innehåll, en uppsats berör bibliotekariernas bloggande och en uppsats 

berör bibliotekens bloggande. Därefter följer en bok och en artikel som behandlar vad 

personal vid bibliotek kan ha i åtanke vid realiseringen av en blogg i verksamheten. 

I fjärde avsnittet, Analysmodell, anges den analysmodell som används för att analysera 

det empiriska materialet i studien. I avsnittets första del ges en presentation av modellen 

och modellens bakgrund för att i den andra delen diskutera de avgränsningar av 

modellen som utförts för studien. I den tredje delen följer en argumentation om varför vi 

anser att modellen är relevant för studien då vi även för en diskussion kring andra 

teoretiska ramverk och modeller. I den fjärde delen ges en beskrivning och genomgång 

av hur modellen slutligen kommer användas i studien. 

I femte avsnittet, Metod, beskrivs tillvägagångssättet vid insamling av det empiriska 

materialet vilket sker med hjälp av den kvalitativa metoden semistrukturerade 

intervjuer. Forskningsetiska principer och urval behandlas samt en presentation av 

bibliotek och respondenter. 

I sjätte avsnittet, Resultatgenomgång, presenteras studiens empiriska material. 

I sjunde avsnittet, Analys, följer en analys av resultatgenomgången där även likheter och 

skillnader mellan svaren från respondenterna och stegen i analysmodellen studeras. 

Detta för att få en djupare förståelse för hur en biblioteksblogg kan realiseras vid 

folkbibliotek samt vilka åsikter som finns bland bibliotekarierna. 

I åttonde och avslutande avsnittet, Diskussion och slutsatser, diskuteras resultaten av 

ovanstående analys med fokus på de reflektioner och iakttagelser som kan relateras till 

forskningsfrågorna och syftet med studien. Studiens tillförlitlighet och begränsningar 

behandlas i anslutning till slutsatser och resultat, likaså diskuteras studiens validitet och 

generaliserbarhet. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning. 
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2. VAD ÄR EN BLOGG? 
 

I detta avsnitt behandlas vad en blogg är, några av dess funktioner och 

utseendeaspekter. En kortfattad genomgång av bloggens bakgrund och historia 

presenteras för att ge en förståelse för hur man tidigare har sett på bloggen, både 

generellt och i bibliotekskontext. Slutligen behandlas viktiga aspekter kring juridiken 

för bibliotek som bloggar och punkter för kommuner som är aktiva inom sociala medier 

diskuteras. 

2.1 Definition 
 

Definitionen av ordet blogg kan skilja sig åt i olika sammanhang. I Library Blogging 

skriver Coombs och Griffey att det inte finns en definition som är helt beskrivande för 

bloggens form och funktioner (2008, s.1). De har dock arbetat fram en definition utifrån 

flera grundläggande element i en blogg: 

A blog is a Web page (usually) written in a programming language where the content of the 
site is stored in a metadata-rich format, and the presentation of the content is (usually) in 

reverse chronological format. Each piece of content is (usually) the product of a single 

author, and the content is updated regularly. The page in question (usually) has some form 

of social component, whether through comments, trackback, or other mechanism of 

communicating content or feedback (Coombs & Griffey 2008, s. 4). 

Delar ur denna definition återkommer även i andra verk. 

I boken Exploring Web 2.0: Second Generation Interactive Tools – Blogs, Podcasts, 

Wikis, Networking, Virtual Worlds, and More skriver Ann Bell, precis som Coombs och 

Griffey, att en blogg är en webbplats vars innehåll publiceras regelbundet i omvänd 

kronologisk ordning (2009, s. 75). Bell arbetar vid University of Wisconsin-Stout och 

har utvecklat ett flertal kurser inom digitala tjänster (2009, s. xiii). Bell anser även att 

bloggar skiljer sig från andra webbplatser genom att skribenter i bloggar har möjlighet 

att nå ut till läsare och engagera dem. Skribenterna har vanligtvis aktiva konversationer 

med läsare och innehållet bygger på skribenternas egna reflektioner och idéer (2009, s. 

75). 

I boken Blogging and RSS: A Librarian's Guide utgår Michael P. Sauers från den 

definition som finns publicerad på Wikipedia och han skriver, likt Bell, Coombs och 

Griffey, att bloggar är webbplatser som publicerar innehåll i omvänd kronlogisk 

ordning. Sauers arbetar för Nebraska Library Commission och har utbildat 

bibliotekarier inom teknik i över femton år. Han diskuterar dock definitionen vidare och 

till skillnad från Bell skriver han att en webbplats som innehåller egna tankar, 

reflektioner och intressanta länkar inte nödvändigtvis behöver vara en blogg. Han 

skriver även att innehållet inte behöver publiceras i omvänd kronologisk ordning men 

att det är vanligt förekommande. Sauers anser även att en nyckelkomponent i en blogg 

är automatisk generering av sidan och att det i varje inlägg finns information om tid och 

datum för publiceringen (2010, s. 1f.). 

Definitionerna som Sauers, Bell och framför allt Coombs och Griffey lyfter fram kan 

sammanfattningsvis summeras till följande: En blogg är vanligtvis en webbplats. 

Innehållet på webbplatsen publiceras vanligtvis regelbundet av en författare och i 

omvänd kronologisk ordning. Webbplatsen har vanligtvis någon form av social 
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komponent, så som kommentarfunktion eller trackback, där skribenterna kan ha en 

dialog med läsarna och på så vis engagera dem. Webbplatsen uppdateras automatiskt 

när ett nytt inlägg publiceras och varje enskilt inlägg har information om tid och datum 

för publicering.  

2.2 Bakgrund 
 

I boken Bloggtider redogör Lars Våge för bloggens bakgrund. Våge arbetar som 

kontaktbibliotekarie för institutionen informationsteknologi och medier vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall och ansvarar för datateknik/datavetenskap, elektroteknik, 

informatik och statistik (Wik 2013). 

Våge skriver att Tim Berners-Lee hade en central roll i skapandet av webben. Från 

slutet av 1991 drev han en webbplats där han lade ut adresser till nya webbplatser och 

somliga betraktar denna webbplats som den första föregångaren till bloggen, eller till 

och med den första bloggen (Våge 2005, s. 10). 

Våge skriver vidare att de flesta bloggar fram till 1999 skapades av de som han kallar 

för IT-folk, vilka hade erfarenhet av HTML-koder. Därefter utbröt något som han kallar 

för den första bloggexplosionen. Det var under sommaren 1999 som det första gången 

lanserades verktyg för att skapa och underhålla bloggar vilket gjorde att i stort sett vem 

som helst kunde driva en blogg. Från att ha varit ett forum för förmedling av länkar blev 

bloggen, tack vare utvecklingen, ett verktyg med flera andra möjligheter. Efter den 

första bloggexplosionen var det enligt Våge bara en tidsfråga innan förenklade system 

för bloggar skulle dyka upp och fler skulle börja blogga (2005, s. 13).  

Gunilla Fors, bibliotekarie vid informations- och lånecentralen i Malmö, skriver i sin 

artikel Webbloggar – någonting för bibliotek? att de allra första webbloggarna startades 

i USA under mitten av 1990-talet. Dessa var då som digitala loggböcker inriktade på att 

tipsa om webbplatser. Enligt Fors skrevs många av dessa loggböcker av de som hon 

kallar för teknikfantaster, vilka antecknade sina upptäckter för eget bruk men även för 

att dela med sig till exempelvis kollegor (2005, s. 19). 

Coombs och Griffey skriver att biblioteksbloggen i USA framträdde tidigt. 

Bibliotekarien Jenny Levine skapade till exempel en webbplats för ett bibliotek i form 

av en blogg redan år 1995. En blogg som, enligt Coombs och Griffey, brukar betraktas 

som den första biblioteksbloggen. Bloggen kom att heta The Librarians’ Site du Jour 

och pågick fram till år 1999. Efter bloggens utveckling förändrades den till en mer 

”bloggliknande” blogg (Coombs & Griffey 2008, s. 6). 

2.3 Funktioner 
 

Bloggars utseende kan variera men det finns likheter som vanligtvis förekommer: 

titel/rubrik till varje inlägg samt att inläggen är publicerade i omvänd kronologisk 

ordning. Även storleken på ett inlägg kan variera. Något som förenklar för den som 

läser – men även för den som skriver – är att arrangera blogginläggen i ämnesområden 

för att se vilka inlägg som behandlar ett specifikt ämne. 

En viktig funktion för bloggar är permalänkarna, en förkortning för permanenta länkar. 

Varje enskilt inlägg i en blogg har en permalänk, en permalänk är med andra ord en 
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unik, permanent, webbadress. En permalänk förblir alltid densamma, även om inlägg i 

bloggar förflyttas för arkivering. Det i sin tur innebär en minskad risk för länkröta. 

Länkröta är när gamla länkar till webbplatser slutar fungera vilket kan ske om en 

webbplats uppdateras ofta. Permalänkarna har följaktligen egenskapen att leda läsare 

direkt till det specifika inlägget. Möjligheten att länka direkt till ett visst textavsnitt i 

stället för att vara tvungen att länka till hela webbplatsen är en stor fördel och öppnar 

upp för en dialog mellan bloggaren och läsaren (Bell 2009, s. 78). 

En annan funktion av stor betydelse för bloggar är trackback vilket möjliggör att 

bloggaren kan kommentera något som en annan bloggare har skrivit och automatiskt 

göra den senare uppmärksammad om detta. Som bloggare kan man således direkt se när 

någon har kommenterat det som skrivits (Bell 2009, s. 77). 

Ytterligare en viktig funktion är Rich Site Summary (RSS). Med en RSS-läsare går det 

att följa bloggar utan att behöva besöka bloggens webbplats för att se om den 

uppdaterats. Den fungerar som en prenumeration på information från webben och läser 

automatiskt av och laddar ner data (Sauers 2009, s. 137). 

Ett annat begrepp som kan vara av vikt för bibliotek är kollaborativa bloggar. Enligt 

Fors innebär en kollaborativ blogg att flera personer tillsammans driver en blogg och 

turas om att skriva och publicera inlägg. För bibliotek kan detta vara ett sätt att dela upp 

arbetet genom att flera ur personalen ansvarar för arbetet med att göra uppdateringar 

(Fors 2005, s. 21). 

2.4 Juridiska aspekter 
 

Det som presenteras i denna del är det som arbetsgivar- och intresseorganisationen SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting), myndigheten Datainspektionen och kommittén 

under Näringsdepartementet E-delegationen anger om juridiken kring sociala medier. 

Även berörda lagar när det gäller användning av sociala medier: offentlighets- och 

sekretesslag (SFS 2009:400), personuppgiftslag (SFS 1998:204), lagen om ansvar för 

elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112) och tryckfrihetsförordningen (SFS 

1949:105). Aspekter ur Biblioteken och juridiken skriven av Susanna Broms belyses 

även. 

SKL är arbetsgivar- och intresseorganisationen för landets alla kommuner, landsting 

och regioner (kommun i denna text betecknar kommun, landsting och regioner). SKL 

skriver att kommuner får använda sig av sociala medier och har tagit fram ett förslag till 

en checklista samt ett juridiskt PM som kan vara till hjälp för de offentliga verksamheter 

som vill använda sociala medier i sin kommunikation. Om en anställd vill använda 

sociala medier i tjänst bör det, enligt SKL, finnas ett uppdrag för att klargöra att 

individen använder sociala medier som anställd och inte som privatperson. Kommunen 

bör vidare utse vilka av de anställda som får använda sociala medier för kommunens 

räkning. Något annat som SKL tar upp är gallringsbeslut. Det kan till exempel gälla 

regler kring hur man bör gallra svar och kommentarer vilket även inkluderar den 

information som kommunen skapat själv. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras 

i sociala medier (SKL 2012). Enligt 3 kap. 1 § i offentlighets- och sekretesslag 

definieras begreppet sekretess som; "ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker 

muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt" (SFS 

2009:400). Broms tar upp ett exempel om att innehållet i bibliotekens låneregister är 
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sekretessbelagda i enlighet med 9 kap. 22 § i sekretesslagen (SFS 1980:100) där 

huvudregeln är att inga uppgifter om ett lån bör lämnas ut (Broms 2005, s. 29). 

Datainspektionen är en myndighet som ska bidra till att behandlingen av 

personuppgifter inte leder till obefogat intrång i enskilda individers integritet 

(Datainspektionen u.å.). De fastställer att reglerna i personuppgiftslagen är olika 

beroende på om personuppgifterna som behandlas är strukturerade eller inte. När en 

organisation skapar en blogg är personuppgifterna som organisationen behandlar 

vanligtvis inte strukturerade i personuppgiftslagens mening (personuppgifter som lagras 

i en databas anses till exempel vara strukturerade). När det gäller ostrukturerade 

personuppgifter är det tillåtet med publicering så länge uppgifterna inte är kränkande (5 

a § SFS 1998:204) och organisationen uppfyller en del krav på säkerhet (31–32 §§ SFS 

1998:204). Organisationen ansvarar för alla personuppgifter som publiceras i bloggen, 

dels de uppgifter som organisationen själv publicerar och dels de uppgifter som 

publiceras av någon utomstående i till exempel en kommentar (Datainspektionen u.å.). 

I SKL:s juridiska PM tas lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor upp (SFS 

1998:112). Lagen omfattar elektronisk förmedling av meddelanden och ställer upp ett 

antal regler. SKL bedömer att lagen gäller kommentarer för såväl kommunens officiella 

webbplats som kommunens externa webbplatser, såsom till exempel en blogg. Den som 

ansvarar för en elektronisk anslagstavla har en uppsiktsplikt som innebär att: 

 Hålla uppsikt över insända meddelanden. Hur ofta uppsikt bör göras beror på 

trafikens storlek och vilket slags forum det gäller. 

 Ta bort vissa typer av brottsligt material som hamnat där och som innebär något 

av följande: uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga 

våldsskildring och upphovsrättsintrång (SKL 2010, s. 8). 

Myndigheters användning av sociala medier – Riktlinjer från E-delegationen behandlar 

hur statliga myndigheter bör använda sociala medier. På uppdrag av regeringen har E-

delegationen framställt dessa riktlinjer som bör ses som vägledande för statliga 

myndigheter, kommuner och landsting. E-delegationen arbetar för att pådriva e-

utvecklingen inom den offentliga sektorn. När det gäller Tryckfrihetsförordningen (SFS 

1949:105) finns riktlinjer om att myndigheter bör vara medvetna om att deras 

användning av sociala medier kan resultera i att allmänna handlingar skapas, som de 

sedan är ansvariga för. Detta gäller alla inlägg som myndigheten själv publicerar och 

alla inlägg som publiceras av utomstående. Allmänna handlingar bör kunna visas upp 

enligt Offentlighetsprincipen (E-delegationen 2010, s. 27). 
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3. TIDIGARE FORSKNING OCH 

LITTERATURGENOMGÅNG 
 

I detta avsnitt behandlas relevanta studier i form av uppsatser, böcker och artiklar inom 

ämnesområdet bloggar och bibliotek. 

Först behandlas tre magisteruppsatser från Högskolan i Borås. En uppsats berör 

bloggens innehåll, en om bibliotekariernas bloggande och en om bibliotekens 

bloggande. Tre skilda infallsvinklar som är av intresse för studien. Därefter följer en 

bok och en artikel som behandlar vad personal vid bibliotek kan ha i åtanke vid 

realiseringen av en blogg i verksamheten. 

3.1 Bibliotekarier som bloggar 
 

Under 2006 publicerades uppsatsen Bloggen – ett redskap för byggande av identitet och 

sociala nätverk: En kvalitativ studie av bibliotekariers bloggande skriven av Therese 

Ekstrand. Ekstrand valde att ägna fokus åt de skilda roller som bibliotekarier har i sitt 

bloggande. Hon menar att bibliotekarier inte enbart bloggar i sitt yrke utan även i sitt 

privatliv och att det är vanligt att innehållet även där har en koppling till biblioteksfältet. 

Enligt Ekstrand pekar det i sin tur på att bibliotekarier påverkas av bloggen och att 

innehållet påverkas av bibliotekariernas yrke. Ekstrand var därmed ute efter att få svar 

på hur bibliotekarierna såg på bloggen, det vill säga; varför de bloggade och vad 

bloggandet i själva verket handlade om (2006, s. 7). Av resultatet framgick det att 

bibliotekarierna i studien hade flera skilda anledningar till sitt fritidsbloggande. De 

tilltalades av den teknik och de funktioner som utgjorde bloggen och det 

informationsutbyte som bloggen gav möjlighet till. Bibliotekarierna ansåg även att 

bloggen gav dem en möjlighet att uttrycka sig, att nätverka med andra bibliotekarier och 

att välja en egen roll för sig själva (2006, s. 45-49). 

3.2 Bloggens användbarhet i bibliotekssektorn 
 

Under 2006 publicerades även uppsatsen Bloggtider för bibliotek och bibliotekarier? – 

Studie om bloggars användbarhet i bibliotekssektorn skriven av Angelica Swedman. 

Swedman var intresserad av bloggens användbarhet inom bibliotekssektorn, den syn 

bibliotek och bibliotekarier har på bloggverksamheten samt de möjligheter och problem 

som finns att utläsa (2006, s. 7). 

Resultatet av studien visade att bloggar på flera vis kan vara användbara för bibliotek. I 

en biblioteksverksamhet kan bloggen fungera som ett informations- och 

kommunikationsverktyg, ett marknadsföringsverktyg eller som ett pedagogiskt verktyg. 

Den kan även fungera som ett virtual community, det vill säga en plats där användare 

kan interagera med varandra och utbyta information samt som ett komplement till 

övriga informationskanaler såsom webb eller e-post. Respondenterna i studien valde att 

realisera en blogg i sin verksamhet eftersom de ansåg att det är ett användarvänligt 

medium som ger dem möjlighet till både intern och extern kommunikation. 

Respondenterna hade även förhoppningar om att bloggen skulle nå ut till fler användare 

och de ansåg att den kan stärka biblioteken och visa bibliotekariekårens kompetens 

(2006, s. 59f.). 
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3.3 Biblioteksbloggars innehåll 
 

Under 2007 publicerades Tre biblioteksbloggar i fokus – En kvalitativ innehållsanalys 

skriven av Sofia Nedgården och Karin Svengård. Nedgården och Svengård valde att 

fokusera på att analysera innehållet i bloggar. De studerade vad biblioteken bloggade 

om, hur inläggen var strukturerade och vilka teman som återkom vid en jämförelse av 

de bloggar som studerades (2007, s. 2). 

Nedgården och Svengård utförde en innehållsanalys av tre bloggar upprätthållna av tre 

svenska folkbibliotek (2007, s. 3). Resultatet av innehållsanalysen visade att inlägg som 

innefattade tips på media och utställningar var vanliga i bloggarna. Mindre vanligt 

verkade det däremot vara med inlägg om händelser vid det egna biblioteket. Nedgården 

och Svengård uppfattade det som att biblioteken sällan bloggade om den egna 

verksamheten och att bloggen inte på något vis utnyttjades som ett 

marknadsföringsverktyg. Bloggarna presenterade en stor variation av skilda kategorier 

men desto mindre kommentarer till inläggen (även om bloggarna verkade ha en stor 

andel återkommande läsare). Nedgården och Svengård anger att det huvudsakligen 

förekom positiva uttalanden om bloggar i deras studie, men att biblioteken dessvärre 

inte följde de mål som sattes upp för bloggen och att de inte helt tog vara på de 

möjligheter som en blogg kan erbjuda (2007, s. 55f.). 

3.4 Realisering av biblioteksbloggar 
 

I boken Social Software in Libraries tar Meredith G. Farkas upp hur bibliotekspersonal 

kan tänka vid realisering av en blogg. Farkas arbetar som bibliotekarie vid Norwich 

University i Northfield, Vermont och inriktar sitt arbete på sociala teknologier för 

bibliotek och bibliotekarier (2007, s. 297). 

Farkas skriver att det första steget för ett bibliotek är att komma underfund med om en 

blogg är rätt kanal att satsa på. Andra viktiga frågor är till exempel vad bloggen ska ha 

för fokus, vilka programvaror det finns behov för, hur mycket interaktivitet det ska vara 

och hur bloggen ska få läsare. Om man skapar en blogg utan att veta vad publiken vill 

ha riskerar man att driva en blogg som ingen läser. Farkas skriver att framgångsrika 

bloggare vet vad deras läsare vill ha och att noggrann planering samt förståelse för 

läsarens behov är grundläggande för att bloggen ska bli framgångsrik.  

Enligt Farkas finns det flera skilda inriktningar för en biblioteksblogg och många olika 

bibliotekstyper vilket gör det viktigt att både ha den institutionella kulturen i åtanke och 

intresset hos personalen som ska publicera inlägg i bloggen. Hon skriver att det är en 

väldigt stor skillnad mellan att driva en blogg med barn som målgrupp och en med 

exempelvis tonåringar som målgrupp. Driver man en blogg som ska rikta sig till alla är 

det omöjligt att tilltala hela målgruppen i vartenda inlägg som publiceras (2007, s. 19).  

I en pågående bloggverksamhet är det, enligt Farkas, viktigt att ha en kontinuerlig 

uppdatering för att behålla läsare. Personal vid bibliotek bör även tänka på hur inläggen 

skrivs, då den direkta responsen vanligtvis är kopplad till vad inläggen handlar om. Det 

är även viktigt att ta ställning till om kommentarfunktionen bör vara öppen och hur 

denna i sådana fall bör hanteras. Marknadsföring är, enligt Farkas, även något som kan 

vara värt att genomföra då bloggar vanligtvis inte lockar ett stort antal läsare av sig 
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själva. Hon anser att bibliotek åtminstone bör annonsera på webbplatsen att de har 

startat en blogg. Bloggen bör synas och vara enkel att hitta. Om det finns pengar till 

marknadsföring kan det även vara värt att sätta upp affischer eller liknande (2007, s. 

25f.). 

"Blogs are a place to talk, but they are also a place to listen to what our 

users are telling us." 

– Joanna Blair och Cathy Cranston 

I artikeln Preparing for the Birth of Our Library Blog skriver bibliotekarierna Joanna 

Blair och Cathy Cranston om hur deras bibliotek vid Colorado State University 

realiserade sin blogg. Blair och Cranston var med från start och de berättar att det första 

som uträttades var ett möte för all personal vid biblioteket som var intresserade av att 

delta i bloggverksamheten. De kom fram till att nödvändiga funktioner för bloggen 

bland annat skulle vara att kunna söka efter nyckelord och kategorier. De pratade även 

om säkerhet och att man som personal skulle ha möjlighet att radera olämpliga 

kommentarer. Vid mötets slut hade en grupp fått huvudansvar för de programfunktioner 

som skulle finnas med i bloggen medan en annan grupp hade fått huvudansvar för 

bloggens policy (2006, s. 11). Blair och Cranston pekar på att bloggen, utan en ordentlig 

planering, kan utvecklas till något som inte lever upp till sin potential. Det är även 

viktigt att tänka på att en blogg är ett långsiktigt åtagande. En tydlig omfattning, en 

väldefinierad målgrupp, ett professionellt utseende och ett regelbundet underhåll sker 

inte över en natt. De presenterar en lista på förslag om vad personal vid bibliotek kan ha 

i åtanke vid realiseringen av en blogg. Inledningsvis handlar det om bloggens 

omfattning, fokus och innehåll. Tydlighet på punkterna i listan hjälper både de som ska 

skriva i bloggen och de som ska läsa bloggen. Som läsare vet man då vad som väntar 

när man återvänder till bloggen. Det är även viktigt att identifiera den primära 

målgruppen och att vara redo att introducera dem till RSS-läsare, vilka som tidigare 

nämnt möjliggör att man kan följa bloggen utan att behöva besöka dess webbplats. Det 

hör även till en tidig prioritering att bestämma ämnen i bloggen och att identifiera det 

som är viktigast att kommunicera med målgruppen om (2006, s. 12f.). 

Marknadsföring lyfts fram som en viktig punkt i artikeln där Blair och Cranston bland 

annat skriver att det är viktigt att bloggen har en synlig plats på bibliotekets webbplats 

vilket gör den lättare att hitta. Att övervaka besöksantalet i bloggen med jämna 

mellanrum för att se om antalet besök ökar, minskar eller är stabiliserat handlar om 

utvärdering vilket Blair och Cranston anser bör uppföljas. Vid Blair och Cranstons 

bibliotek var personalen överens om att bloggen bör uppdateras regelbundet för att få 

besökare att återvända. De skriver att det är viktigt att fastställa riktlinjer för hur ofta 

inlägg bör publiceras och vara realistisk med hur mycket tid som bör investeras i 

bloggen. Blair och Cranston anser att bloggen är ett informellt sätt för kommunikation 

men att det är önskvärt att visa besökarna att det är en tillförlitlig källa de besöker. Ett 

om oss-avsnitt för att visa vilka det är som bloggar kan vara ett bra alternativ. Frågor 

som kan ställas inför en utvärdering är till exempel om bloggen får kommentarer och 

träffar och om inläggen även genererar träffar någon annanstans. Blair och Cranston 

anser att bloggar har alltför stor potential för att förbises och att det var hoppet om en 

ännu bättre kommunikation med användarna som motiverade dem till att starta en blogg 

från början (2006, s. 13f.). 
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4. ANALYSMODELL 
 

I detta avsnitt anges den analysmodell som används för att analysera det empiriska 

materialet i studien. I avsnittets första del ges en presentation av modellen och 

modellens bakgrund för att i den andra delen diskutera de avgränsningar av modellen 

som utförts för studien. I den tredje delen följer en argumentation om varför vi anser att 

modellen är relevant för studien då vi även för en diskussion kring andra teoretiska 

ramverk och modeller. I den fjärde delen ges en beskrivning och genomgång av hur 

modellen slutligen kommer användas i studien. 

4.1 Bakgrund och presentation av modellen 
 

I denna del ges en presentation av modellens olika steg och en kort beskrivning vad 

dessa handlar om. Vi presenterar även en kort genomgång av modellens bakgrund. 

Presentation 

Analysverktyget i denna studie är en modell av Connie Crosby som presenteras i boken 

Effective Blogging for Libraries. Modellen innehåller sex steg som är ämnade att vara 

till stöd för personal vid bibliotek som vill starta en blogg samt vägledning för personal 

vid bibliotek som redan driver en blogg men som vill förbättra och utveckla den. 

De sex stegen är: 

 Introduction: Blogging Basics 

 Planning 

 Implementation 

 Marketing 

 Best Practices 

 Measures of Success 

Introduction: Blogging Basics: Detta steg är huvudsakligen en kort introduktion av 
bloggen, och utgör därför en ganska liten del i jämförelse med resten av stegen.  

Planning: Detta steg behandlar den väg som Crosby anser att personal vid bibliotek bör ta 

vid planeringen inför en biblioteksblogg. Viktiga punkter i steget är bloggens syfte, strategi 
och målgrupp.  

Implementation: Detta steg behandlar hur bloggen presenteras och representeras. Viktiga 
punkter i steget är hur bloggen ser ut och hur inläggen skrivs.  

Marketing: Detta steg behandlar hur man på bästa vis kan marknadsföra sin biblioteksblogg. 

Viktiga punkter i steget handlar om att rikta sin marknadsföring till bloggens målgrupp och 
verktyg som kan användas till marknadsföring.  

Best Practices: Detta steg är en genomgång av det Crosby anser viktigast av det som 
tidigare tagits upp i modellens tidigare steg, och är därför inget ”nytt” steg. 

Measures of Success: Detta steg behandlar hur man kan mäta bloggens framgång. Det vill 
säga hur bloggverksamheten kan utvärderas och varför det är ett viktigt moment. 
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Bakgrund 

Boken är publicerad i samarbete med the Library Information and Technology 

Association, en avdelning i the American Library Association och ingår i serien The 

Tech Set. The Tech Set-serien publicerades 2010 och inkluderar tio böcker skrivna med 

avsikten att underlätta bibliotekariers arbete med aktuella digitala tjänster. Andra böcker 

som ingår i serien är till exempel: Next-Gen Library Catalogs av Marshall Breeding, 

Mobile Technology and Libraries av Jason Griffey och A Social Networking Primer for 

Librarians av Sarah Houghton-Jan. 

Seriens redaktör, Ellyssa Kroski, arbetar bland annat som bibliotekarie och konsult 

inom informationsteknologi och beskriver tanken bakom serien som ett upplevt behov 

från hennes sida då det saknades vetenskaplig information åt det mer praktiska hållet 

som bibliotekarier kunde ha nytta av i arbetssituationer. Hon sammanförde därför de 

hon anser är experter på de ämnesområden som inkluderas i serien (Crosby 2010, s. vii). 

Connie Crosby, författare till boken Effective Blogging for Libraries, arbetar som 

konsult, bibliotekarie, bloggare, författare och podcaster. Hon arbetar även som lärare 

inom ämnesområdena sociala medier, informationshantering och kunskapshantering på 

iSchool Institute vid University of Toronto. I The Tech Set-serien bidrar hon med sin 

expertis inom ämnesområdet biblioteksbloggar där hon presenterar sex steg hon anser 

en biblioteksblogg bör genomgå (Crosby 2011, s. 139). 

4.2 Avgränsning av modellen 
 

I denna del följer avgränsningarna av modellen som har utförts i studien då vi även 

motiverar varför dessa valts. 

Fyra steg i modellen har valts: Planning, Implementation, Marketing och Measures of 

Success (utvärdering). Vi kommer inte behandla allt i stegen, ett urval har utförts av det 

som Crosby anser är mest grundläggande i stegen samt det som är mest väsentligt för 

studien. Resultatgenomgången skulle annars bli för omfattande. Introduction: Blogging 

Basics kommer att uteslutas då det är ett väldigt kort avsnitt som huvudsakligen 

introducerar bloggen vilket även redogörs i Vad är en blogg?. Best Practices har även 

uteslutits då det endast är en kort genomgång av det som dittills har behandlats i 

modellens steg. 

De fyra utvalda stegen jämförs och analyseras sedan i analysavsnittet med svaren från 

respondenterna vid respektive folkbibliotek om hur de har arbetat med planering, 

implementering, marknadsföring och utvärdering av sina biblioteksbloggar samt deras 

åsikter kring realiseringen av biblioteksbloggen.  

Det är följaktligen dessa fyra steg för biblioteksbloggar som utgör analysverktyget i 

studien: 

 Planering 

 Implementering 

 Marknadsföring 

 Utvärdering 
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4.3 Modellens relevans för studien 
 

I sökandet efter en teori eller en modell som skulle vara lämplig för studien upptäckte vi 

flera analysverktyg som hade potential att figurera i studien. Vi går nedan kort igenom 

tre av dessa, för att sedan diskutera, motivera och argumentera varför modellen vi till 

sist valde är relevant för studien. 

I studien The Phenomenon of Blogs and Theoretical Model of Blog Use in Educational 

Contexts har Hyung Nam Kim analyserat sitt empiriska material med The Socio-

Technical Systems Theory (STS). Syftet med studien var att granska tidigare studier och 

utveckla en modell för användning av bloggar i pedagogiska sammanhang för att 

förbättra kommunikationen mellan elever och lärare. The Socio-Technical Systems 

Theory utvecklades ursprungligen av Trist och Bamforth. De uppgav att fyra 

komponenter; sociala, psykologiska, miljömässiga och tekniska systemen bör bedömas 

som en helhet för att förstå mänskliga och organisatoriska resultat. Mer specifikt 

beskrivs denna teori som ett tekniskt delsystem, ett delsystem för personal, yttre miljö 

och arbetssystem som alla är beroende av varandra. Organisationens framgång beror på 

hur delsystemen samverkar med varandra. I Kims studie används teorin genom att 

undersöka samspelet mellan bloggverktyg (ett tekniskt delsystem), blogganvändare 

(delsystem för personal), externa och yttre faktorer för bloggverksamheten (yttre miljö) 

och bloggen (arbetssystem) (2008, s. 1345f.). 

Denna teori fokuserar på samspel mellan olika faktorer för en framgångsrik 

bloggverksamhet. Vi ansåg därför att Crosbys modell var att föredra då den på ett 

grundläggande sätt går igenom de steg som hon anser är av vikt för att realisera en 

biblioteksblogg, från planering till utvärdering. Att realisera en biblioteksblogg anser vi 

kräver en grund att stå på. The Socio-Technical Systems Theory hade därför varit bättre 

att använda som teoretisk ramverk om studiens fokus låg på samspel istället för 

realisering. 

En annan teori vi diskuterade var Everett Rogers teori som presenteras i boken Diffusion 

of Innovation. Teori går i stora drag ut på införandet av nya innovationer och rör 

individer eller beslutsfattande enheter (2003, s. 23). Arbetsgrupperna för realiseringen 

av biblioteksbloggarna i vår studie skulle i sådana fall utgöra enheter. Enligt Rogers är 

innovationsbeslutsprocessen den process genom vilken en individ eller annan 

beslutsfattande enhet går från att få reda på initial kunskap om en innovation (till 

exempel en blogg) till att bekräfta beslutet om att implementera innovationen (2003, s. 

168). Processen har följande fem steg: 

1. Kunskap (Knowledge): Individen eller den beslutsfattande enheten får reda på att 

innovationen existerar och skapar en förståelse för hur den fungerar. 

2. Övertygelse (Persuasion): Individen eller den beslutsfattande enheten skapar sig en 

fördelaktig eller ofördelaktig övertygelse gentemot innovationen. 

3. Beslut (Decision): Individen eller den beslutsfattande enheten använder olika 

aktiviteter som leder till att den väljer att anta eller förkasta innovationen. 

4. Implementering (Implementation): När individen eller den beslutsfattande enheten 

sätter innovationen i bruk. 
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5. Bekräftelse (Confirmation): När individen eller den beslutsfattande enheten tar det 

slutgiltiga beslutet att implementera innovationen till fullo eller att förkasta den (Rogers 

2003, s. 169). 

Denna teori skulle mycket väl ha kunnat figurera som studiens teoretiska ramverk. Vi 

ansåg dock att den passar bättre för en innovation som är lite mer komplex än en 

biblioteksblogg. Det är vår uppfattning att en biblioteksblogg ligger ganska nära 

arbetsmoment som redan kan inkluderas i en biblioteksverksamhet, som till exempel 

bokrecensioner på bibliotekets webbplats. Det kan därför vara en större 

innovationsprocess att exempelvis implementera Facebook på ett folkbibliotek. 

Slutligen diskuterade vi en modell som används i studien Organisational Blogs: 

Benefits and Challenges of Implementation av Gavin J. Baxter, Thomas M. Connolly 

and Mark H. Stansfield. Baxter, Connolly och Stansfield identifierade den teoretiska 

kopplingen mellan bloggar och organisatoriskt lärande i sin studie. Med sin modell 

anger de en uppsättning praktiska riktlinjer för hur man kan övervinna de utmaningar 

som finns i realiseringen av en organisatorisk blogg (Baxter, Connolly & Stansfield 

2010, s. 515). 

Modellen består av fyra steg: (1) Planning, (2) Support, (3) Development och (4) 

Implementation. Vid första steget, planning, bör man definiera syftet med bloggen, dess 

avgränsningar och tidsaspekter kring införandet. Underrubrikerna till detta steg är: 

Define purpose of blog, Decide on blog boundaries och Agree on timescales. Vid andra 

steget, support, bör man se till att både ledning och personal stödjer projektet samt att 

det finns någon i organisationen som driver projektet framåt. Underrubrikerna till detta 

steg är: Importance of management support, Backing of staff crucial och Assigning 

product champion. Vid tredje steget, development, bör man skapa riktlinjer och välja ut 

programvara för bloggen. Underrubrikerna till detta steg är: Choose blogging software 

och Create blog guidelines. Vid fjärde steget, implementation, bör man både framhäva 

fördelarna med bloggen för personalen och be om deras åsikter kring den. Man bör här 

även se över framgångarna med bloggen. Underrubrikerna till detta steg är: Seek staff 

opinion and feedback, Promote blog benefits to staff och Monitor success of blog 

(Baxter, Connolly & Stansfield 2010, s. 523). 

Stegen i modellen är lika de steg som Crosby presenterar i Effective Blogging for 

Libraries. Det är i princip samma aspekter som tas upp när det gäller realisering av en 

blogg, dock med annorlunda begrepp. Anledningen till att vi valde att utgå ifrån 

Crosbys modell var att den bottnar i realisering av biblioteksbloggen. Modellen ovan är 

menad för organisationer och inte specifikt för bibliotek vilket vi framför allt anser 

speglas i steget Support och dess underrubriker. De flesta rubriker under Planning, 

Support, Development och Implementation i Baxter, Connolly och Stansfields modell 

kan däremot även liknas vid de underrubriker vi har valt att inkludera i Crosbys modell. 

De är dock inte lika ”organisatoriska” i sin formulering, men skulle ändå till viss del 

kunna appliceras på en organisation. 

I valet av analysverktyg har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt utgå ifrån 

studiens syfte och valt den modell som vi anser mest lämplig som analysverktyg för det 

empiriskt insamlade materialet. Vi anser dock att det har varit värdefullt att diskutera, 

motivera och argumentera för valet av analysmodell i ett urval för att kunna påvisa 

relevansen för det slutgiltiga valet av analysverktyg. 
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4.4 Genomgång av modellen 
 

I denna del följer en grundlig genomgång av de fyra stegen och dess innehåll som valts i 

analysmodellen. Rubrikerna under Planering, Implementering och Marknadsföring är 

menade att underlätta läsning av avsnittet. Crosby har inte valt att dela in stegen i dessa 

underrubriker. Samma underrubriker återkommer även i studiens resultatgenomgång, 

för att ge ett tydligt sammanhang mellan analysmodellen och det insamlade empiriska 

materialet. I denna del finns dock inga underrubriker under Utvärdering. Dessa 

återkommer istället under Utvärdering i Resultatgenomgången, då vi har valt att 

inkludera underrubrikerna Formell och informell utvärdering och Reflektioner som 

representerar respondenternas utsagor i förhållande till hela utvärderingssteget. 

4.4.1 Planering 
 

4.4.1.1 Bloggens syfte och strategi 

 

Crosby skriver att den allra första frågan personal vid bibliotek bör ställa sig vid 

planeringsarbetet av en blogg är varför en blogg är något att satsa på och lyfter fram 

syfte och strategi som två viktiga aspekter att behandla vid planeringen av en blogg. 

Personalen som ska arbeta med bloggen bör, innan de börjar skriva, ha klart för sig 

vilka det är som ska läsa bloggen och vad den bör ha för innehåll. Om inläggen i de 

flesta fall handlar om nyheter kan det vara en god idé att skriva kortare inlägg flera 

gånger i veckan. Om inläggen är längre och mer reflekterande kan det räcka med en till 

två inlägg i veckan. Personalen bör även se över strategier och uppdrag i organisationen 

för att se om en blogg är i rätt linje med dem samt hur ofta det är tänkt att bloggen ska 

uppdateras (Crosby 2010, s. 3). 

4.4.1.2 Bloggens plats och personalens engagemang 

 

Ett område som är av stor vikt i planeringsarbetet är tiden personal vid bibliotek 

spenderar på att starta och upprätthålla bloggen. Det finns ett flertal aspekter att ta 

hänsyn till, såsom var bloggen ska placeras, vilka ur personalen som ska vara 

engagerade i bloggverksamheten samt att få igång den. Man bör även vara beredd på att 

det kan ta tid att motivera personalen till att vara med och bidra med inlägg till bloggen. 

Det är dock viktigt att det inte enbart är en ur personalen som står för arbetet med 

bloggen då det är möjligt att denne byter jobb (Crosby 2010, s. 9). Om flera ur 

personalen ansvarar för uppdateringen av bloggen faller inte ansvaret på endast en 

person. Som tidigare nämnt kallas detta för en kollaborativ blogg och kan underlätta 

kontinuerliga uppdateringen i bloggen då arbetet delas upp. Läsarna exponeras även för 

en mängd skilda röster och synpunkter (Crosby 2010, s. 15). Ett schema kan underlätta 

arbetet i bloggen om flera ur personalen bidrar med blogginlägg, då detta ger vetskap 

om vilken vecka eller dag det är deras tur att publicera inlägg i bloggen. Det kan dock 

vara bra att ha i åtanke att schemat kan komma att förändras då det måste passa de som 

skriver i bloggen. Det kan vara bra att hantera personalens frånvaro genom att ha 

färdigskrivna inlägg i beredskap, utifall någon ur personalen blir sjuk, åker på semester 

eller har mycket att göra en vecka (Crosby 2010, s. 12f.). 
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4.4.1.3 Policyer och juridiska aspekter 

 

Under planeringsarbetet är det viktigt att skapa en policy för hur man bör hantera 

kommentarer om man väljer att inkludera en kommentarfunktion. Om en läsare skriver 

något negativt om blogginlägget eller biblioteket är det bra att vara förberedd på hur 

man hanterar sådana kommentarer. Det är även bra att veta hur man bör hantera 

kommentarer med brottsligt innehåll och kommentarer där svordomar eller liknade 

förekommer. Man kan eliminera riskerna genom att inte tillåta kommentarer, men det 

tar även bort möjligheten att kommunicera med läsare. Ett sätt att hantera kommentarer 

är att de först måste godkännas av en administratör innan de publiceras. Det kan vara 

bra att inkludera riktlinjer i bloggen om vilka kommentarer som är tillåtna och vilka 

kommentarer som kommer att raderas (Crosby 2010, s. 19f.). Crosby nämner dock inte 

att bibliotek kan ta del av riktlinjer för sociala medier i planeringsarbetet för att hantera 

frågor om till exempel gallringsbeslut och sekretess. Detta kan ha att göra med att det 

inte ser likadant ut i Kanada eller att hon har valt att utesluta det. Därför går vi utanför 

modellen i den aspekten och belyser även punkter som vi anser viktiga från avsnittet 

Juridiska aspekter, eftersom vi anser att en hänsyn till juridiska aspekter borde finnas 

med i planeringsarbetet vid en blogg. I Juridiska Aspekter ges en bakgrund till vad man 

som offentlig verksamhet i Sverige kan tänka på vid användning av sociala medier i sin 

kommunikation. 

4.4.2 Implementering 
 

4.4.2.1 Bloggens design och mall 

 

En viktig punkt vid implementeringen av en blogg är att personal vid bibliotek funderar 

över och kommer fram till hur de vill att bloggen ska se ut. De flesta besökare förväntar 

sig nämligen en bra design och layout när de besöker en webbplats. Crosby tar upp färg, 

grafik och navigation som viktiga element när det gäller designen i en blogg (2010, s. 

31ff.). 

Mallen i en blogg är även av vikt och något som bibliotek bör ha i åtanke när de väljer 

att använda sig av en bloggportal. Alla bloggportaler har inte samma funktioner och det 

är viktigt att veta vilka funktioner som är viktiga för den blogg som biblioteket driver. 

Det är till exempel bra att veta om verktygen i bloggportalen är enkla att använda, om 

det enkelt går att ändra designen och till exempel lägga till någon ny text eller bild och 

hur enkelt det är att navigera till tidigare blogginlägg. Hur avancerad sidan är och hur 

många personliga inställningar man kan göra kan vara en kostnadsfråga och det är något 

som biblioteket även bör ha i åtanke. Det kan för många bibliotek räcka med det som är 

det mest grundläggande och gratis (Crosby 2010, s. 31ff.). 

4.4.2.2 Avsändare i bloggen 

 

Det är viktigt att de som skriver i bloggen syns. Det är önskvärt att namnen på 

skribenterna går att finna i bloggen och att de till och med har en egen profil eller att det 

går att se vilka inlägg som de har skrivit när man klickar på deras namn. Det är viktigt 

eftersom läsarna i bloggen ska kunna veta vems perspektiv det är som representeras i de 

olika inläggen. Organisationen upplevs även som “öppen och ärlig” när man som läsare 

kan identifiera de som skriver i bloggen (Crosby 2010, s. 36f.). Det är även viktigt att 
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tillhandahålla kontaktinformation till de ansvariga för bloggen, ifall det är någon som 

vill komma i kontakt med dessa. Crosby påpekar även att en direktlänk till webbplatsen 

bör finnas med, då ett av målen med bloggen bör vara att skapa intresse för och 

användning av biblioteket. Det är även en anledning till varför det är viktigt att personal 

vid bibliotek funderar över hur bloggen samspelar med de övriga webbaserade 

tjänsterna och att färger och mallen i bloggen liknar den egna webbplatsen. Personalen 

bör även se över om läsarna har åtkomst till tidigare inlägg i bloggen och hur enkelt det 

är att söka på ämnesord, hitta inlägg från specifika månader eller årtal, eller som ligger 

placerade i vissa kategorier (Crosby 2010, s. 39). 

4.4.2.3 Bibliotekets representation i bloggen 

 

Crosby lyfter fram hur bloggen presenteras och representeras som en essentiell del. 

Biblioteksbloggar existerar på uppdrag av biblioteket vilket framför allt kan visas via 

innehållet i blogginläggen. Det finns mycket som bibliotek kan göra med sin blogg och 

många olika saker som bibliotek kan skriva om. Vare sig bibliotek väljer att inrikta sig 

på nyheter, boktips, åsikter, video eller bilder, artiklar eller liknande, är det viktigt att de 

har klart för sig ungefär vilken ton inläggen bör skrivas i. Det vill säga, om 

biblioteksbloggen bör ha en formell eller informell ton och vad som passar bäst till den 

tänkta målgruppen. Det kan även vara trevligt att inkludera lite personlighet i 

blogginläggen baserat på vilken målgrupp man har, eftersom det kan få läsarna att 

återvända. Crosby råder bibliotek att tänka på vilka intressen den valda målgruppen kan 

ha och anser att biblioteken ska försöka rikta in bloggen på dessa (2010, s. 56). 

4.4.2.4 Dialog med läsare 

 

Crosby rekommenderar att personal vid bibliotek ställer frågor till sina läsare i bloggen 

eftersom det är ett kraftfullt sätt att få kommentarer. Man kan fråga läsarna om deras 

åsikt, råd och berättelser. Detta fungerar bra om det redan finns några som kommenterar 

inläggen regelbundet. Gör man det ofta och även inkluderar den övriga personalen och 

vänner, kan man "få bollen att rulla" med många som deltar och engagerar sig i inläggen 

som skrivs (Crosby 2010, s. 57). Det är dock svårt att få kommentarer till blogginlägg, 

då relativt få som läser är villiga att kommentera eller ställa frågor till de som bloggar. 

Detta beror även mycket på vilken målgrupp det är man skriver till. Det är bra att tänka 

på att de som vill kommentera inte behöver registrera sig först och att man alltid svarar 

snabbt när man får kommentarer (Crosby 2010, s. 68). Det är vanligt att man startar en 

blogg, skriver några inlägg och sedan funderar på varför inläggen inte får kommentarer. 

Crosby skriver att det vanligtvis tar tid innan biblioteksbloggen över huvud taget märks. 

Det krävs ofta en hel del inlägg innan bloggen börjar läsas ordentligt. Ju oftare personal 

vid bibliotek bloggar, desto mer uppmärksamhet bör inläggen i regel få. Hur snabbt en 

blogg etablerar en läskrets beror även det på hur ofta inlägg publiceras i bloggen. Enligt 

Crosby går det många gånger snabbare om det publiceras inlägg flera gånger i veckan, 

annars kan det ta månader innan bloggen börjar bygga en läskrets (2010, s. 67). 

4.4.2.5 Bloggens första tid 

 

Ambitionen och entusiasmen för bloggen vanligtvis är störst i början. Efter några 

månaders skrivande är det vanligt att den svalnar något vilket kan resultera i att inlägg 

inte skrivs lika ofta eller med lika stor entusiasm. Personalen kanske inte prioriterar 

bloggandet lika högt längre vilket är viktigt att tänka på. Är man medveten om att det 
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kan ske är man även bättre förberedd på hur problemet ska hanteras och hur man kan få 

personalen att behålla sitt engagemang. Vid ett sådant tillfälle kan det till exempel vara 

bra att ändra om i schemat för att få variation. Andra saker man kan göra för att behålla 

personalens intresse är bland annat att diskutera bloggen tillsammans, med andra ord; se 

till att alla som är involverade i bloggverksamheten får ta del av diskussioner om 

inriktning, teman och liknande (Crosby 2010, s. 17f.). 

4.4.3 Marknadsföring 
 

4.4.3.1 Tillvägagångssätt vid marknadsföring 

 

Vid marknadsföringen av en biblioteksblogg bör personalen i först hand ha klart för sig 

vad de vill få ut av marknadsföringen och vilka de bör rikta den till. Att få nya läsare 

kan handla om allt ifrån att länka till bloggen på "rätt" ställe till att skriva inlägg som 

läsare sedan delar med sig av. En möjlig marknadsföringsstrategi kan vara att hålla i 

evenemang och tävlingar i bloggen vilket innebär att läsarna även aktivt kan delta i det 

som händer i bloggen. Evenemang och liknande genererar vanligtvis både fler läsare 

och kommentarer (2010, s. 81f.). Det är även en god idé att annonsera bloggen på andra 

sociala medier som biblioteket är aktivt på, till exempel Facebook och Twitter. Det 

fysiska biblioteket erbjuder även marknadsföringsmöjligheter, till exempel att dela ut 

reklamblad om att biblioteket har en blogg, eller skylta med titlar och liknande som 

bloggen behandlar (Crosby 2010, s. 92f.). 

4.4.3.2 Gästbloggning 

 

Gästbloggning vara ett bra sätt att marknadsföra bloggen på vilket fungerar åt två håll. 

Dels kan personal vid bibliotek gästblogga i andra bloggar (förslagsvis bloggar som har 

en större läskrets än den egna bloggen för att locka fler läsare), dels kan andra bloggare 

gästblogga i den egna bloggen. Ett bra knep för att få läsare kan även vara att lägga till 

andra bloggar som sina "favoriter" i bloggen. Framför allt om de angivna favoriterna 

även har lagt till den egna bloggen som favorit (Crosby 2010, s. 85). 

4.4.3.3 Marknadsföring med hjälp av statistik 

 

En annan viktig aspekt kring marknadsföring kan vara att föra statistik på antal besök i 

bloggen. Genom att se över statistiken i bloggen kan man nämligen se vilka inlägg som 

har varit extra populära och därefter försöka förstå varför samt om man möjligtvis ska 

skriva fler sådana inlägg. För att generera fler träffar hos till exempel Google kan det 

även vara klokt att reflektera över hur man skriver sina rubriker och vad man använder 

för nyckelord, då "rätt" formulering av dessa kan göra att bloggen placeras högre upp 

bland träffarna i en sökmotor. Ju fler ställen som en länk till bloggen placeras ut på, 

desto större sannolikhet är det att bloggen blir sedd och besökt (Crosby 2010, s. 87f.). 

4.4.4 Utvärdering 
 

När det gäller utvärderingen av en blogg är det är viktigt att hålla koll på statistiken för 

att kunna mäta hur effektiv, användbar och populär bloggen är. Framför allt om 

personalen vid ett bibliotek anser att det är viktigt att hålla koll på vilka det är som läser 

bloggen, hur många som läser bloggen, varifrån besöken kommer och hur många det är 

som kommenterar. Någon form av statistikverktyg har därför stor betydelse i detta steg. 
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Crosby anser dock att personalen inte får glömma vad som är viktigast för dem. Ett stort 

antal träffar behöver nödvändigtvis inte innebära att de som läser engagerar sig eller 

kommenterar, eller ens återvänder (Crosby 2010, s. 103). Det är även önskvärt att 

statistikverktygen har funktionen att ta reda på hur många besök bloggen får, hur länge 

besöken varar och hur många inlägg som besöks. Det kan säga mycket om vilka inlägg 

som är populära och vilka ämnes- och nyckelord som genererar flest träffar. 

Möjligheten att se helhetsbilden av bloggverksamheten kan ge en bättre bild av vilka 

inlägg som är extra populära och vilka länkar det är som leder läsarna till bloggen 

(Crosby 2010, s. 104). 

Crosby rekommenderar även att personalen håller koll på kommentarerna i 

blogginläggen och annan eventuell feedback de får i sin blogg. Detta för att följa 

processen och se hur den utvecklar sig ju längre bloggen är aktiv. Det ger även 

personalen möjligheten att se eventuella trender. Crosby pekar dock på att kommentarer 

till blogginlägg inte är allt. Det är viktigt att komma ihåg att många läser utan att 

kommentera, för att sedan diskutera blogginläggen på annat håll (Crosby 2010, s. 113). 
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5. METOD 
 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet vid insamling av det empiriska materialet 

vilket sker med hjälp av den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer. 

Forskningsetiska principer och urval behandlas samt en presentation av bibliotek och 

respondenter. 

5.1 Semistrukturerade intervjuer 
 

Metoden i denna studie är kvalitativa intervjuer. Intervjuer är en föredragen metod då 

den ger en möjlighet till djupare förståelse för hur respondenterna i denna studie 

arbetade vid planering, implementering, marknadsföring och utvärdering av 

bloggverksamheten. Med intervjuer kan vi även ta del av de åsikter som respondenterna 

har kring detta. Den som utför en semistrukturerad intervju använder en intervjuguide 

istället för ett frågeformulär. Frågorna i en intervjuguide är utformade på ett vis som ger 

respondenterna möjlighet att svara friare. Semistrukturerade intervjuer ger oss även 

möjlighet att anpassa frågorna efter respondenterna och på så vis möjlighet till 

omformulering och förklaring av eventuella otydligheter. Det är viktigt att förhålla sig 

öppen till respondenternas egna formuleringar av sina erfarenheter (Brophy 2006, s. 

194). 

I boken Applications of Social Research Methods to Questions in Information and 

Library Sciences skriver Barbara M. Wildemuth att forskare vanligtvis väljer att 

använda semistrukturerade intervjuer eftersom de är medvetna om att individer förstår 

världen på skilda sätt. Semistrukturerade intervjuer är därmed bra om man vill gräva 

djupare i svar som har öppnat nya vägar för diskussion (Wildemuth 2009, s. 233). 

Semistrukturerade intervjuer är även en användbar metod när man vill studera 

beteenden, varför saker är som det är och se samband. I boken Forskningsmetodik. Om 

kvalitativa och kvantitativa metoder skriver Idar Magne Holme och Bernt Krohn 

Solvang att generalisering och representativitet inte är centrala syften i kvalitativa 

metoder eftersom man är ute efter att utveckla idéer och hypoteser samt att gå in på 

djupet (Holme & Solvang 1991, s. 114). Syftet med kvalitativa intervjuer ska vara att 

öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mera fullständiga 

uppfattningar av de fenomen man studerar. 

5.2 Forskningsetiska principer 
 

I boken Measuring Library Performance: Principles and Techniques redogör professor 

Peter Brophy för vikten av forskningsetiska principer i en studie. Brophy skriver att det 

finns ett flertal principer som alltid bör följas när insamling av data sker via människor. 

Först och främst bör data aldrig användas utan respondenternas medgivande eller 

vetskap, eller för ett annat ändamål. Respondenterna bör inte heller utsättas för stress 

eller tvingas till ett deltagande i studien. De bör veta att de när som helst kan dra sig ur 

studien, de behöver inte ange en orsak eller en anledning. Det är även viktigt att 

respektera respondenternas rätt till konfidentialitet (2006, s. 15). Dessa forskningsetiska 

principer är tillämpade i denna studie och respondenterna informerades om deras 

rättigheter. Det är inte nödvändigt att ange namn på respondenter och bibliotek då den 

informationen inte kommer påverka studien, därav har respondenterna och biblioteken i 
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studien fingerade namn. Intervjuerna spelades in i samtycke med respondenterna samt 

transkriberades. Respondenterna hade även möjlighet att läsa materialet före publicering 

av denna uppsats då det skulle ge oss en chans till redigering av eventuella feltolkningar 

och misstag. 

5.3 Urval 
 

Förutsättningar för biblioteksbloggarna i studien är aktivitet och regelbunden 

uppdatering, minst en till två gånger i veckan. Två biblioteksbloggar från två skilda 

folkbibliotek valdes ut. Ett bibliotek som använder sin externa webbplats som plattform 

för bloggen och ett bibliotek som använder sig av en bloggportal till sin blogg. Bloggen 

vid det ena biblioteket tillåter kommentarer medan bloggen vid det andra biblioteket 

inte gör det. Detta skulle ge större möjlighet till jämförelse av bloggverksamheterna vid 

folkbiblioteken. Eftersom vi även ville intervjua respondenterna på plats valdes två 

folkbibliotek som låg inom pendlingsavstånd från vår boendeort. Ett 

bekvämlighetsurval som inte påverkar denna studie. 

Fingerade namn på respondenter och bibliotek kommer som tidigare nämnt användas i 

studien. Folkbiblioteken får av den orsaken namnen Bibliotek Y och Bibliotek X. 

Respondenterna vid Bibliotek Y får namnen Sofia och Markus medan respondenten vid 

Bibliotek X får namnet David. 

5.3.1 Bibliotek Y 
 

Under 2011 publicerade Svensk Biblioteksförening en rapport om bibliotekssituationen 

i Sveriges alla kommuner. Rapporten visar att Bibliotek Y tillhör kategorin Övriga 

kommuner, 12 500-25 000. Det innebär att Bibliotek Y inte tillhör någon annan grupp 

och att kommunen har mellan 12 500-25 000 invånare (Svensk Biblioteksförening 

2011). Bibliotek Y har drivit sin blogg sedan november år 2010 och den uppdateras 

minst tre gånger i veckan. Bloggen har tre huvudansvariga: Sofia, Markus och en tredje 

kollega som inte deltar i denna studie. Ytterligare information om kollegan kommer 

därav inte behandlas. Bloggen ligger placerad i bloggportalen Blogger som ägs av 

Google. 

5.3.2 Bibliotek X 
 

Rapporten från Svensk Biblioteksförening visar att Bibliotek X tillhör kategorin 

Förortskommuner. Det innebär att Bibliotek X är en kommun där mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun, vanligtvis till någon av 

storstäderna (Svensk Biblioteksförening 2011). Bibliotek X har drivit sin blogg sedan 

september år 2011 och den uppdateras i snitt en till två gånger i veckan. Bloggen har två 

huvudansvariga: David och en kollega till David som inte deltar i denna studie. 

Ytterligare information om kollegan kommer därav inte behandlas. Bloggen ligger 

placerad på bibliotekets externa webbplats som i sin tur använder sig av Axiell Arena. 

Axiell Arena är ett webbverktyg för att byggandet av virtuella bibliotek (Axiell 2010). 
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5.4 Respondenter 
 

Vid Bibliotek Y arbetar Sofia och Markus. Sofia är bibliotekarie och har arbetat i 

bibliotek sedan 1992. Hon arbetar för tillfället med äldre samlingar på 

forskaravdelningen vid Bibliotek Y, men även med ungdomsbloggen. Hon kom i kontakt 

med bloggen i privata sammanhang och driver en egen privat blogg. Hon läser dock inte 

andra biblioteksbloggar. Markus är bibliotekarie och arbetar med bland annat 

ungdomsrummet och därigenom ungdomsbloggen. Han har arbetat som bibliotekarie 

sedan våren 2012. Precis som Sofia kom Markus i kontakt med bloggen på fritiden, han 

brukade blogga privat men gör det inte längre. Han följer några biblioteksbloggar. 

Vid Bibliotek X arbetar David. David är ungdomsbibliotekarie, men arbetar även med 

bibliotekets webbplats. David har ingen särskild utbildning inom webbdesign eller 

liknande, han har enbart läst lite HTML och CSS under sin utbildning till bibliotekarie. 

Han har arbetat som bibliotekarie sedan januari 2011. Han kom i kontakt med bloggen 

via yrket och driver ingen privat blogg. Han läser inte heller bloggar privat. Ibland 

surfar han dock in i biblioteksbloggar för att plocka upp idéer och bli inspirerad. 
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6. RESULTATGENOMGÅNG 
 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska material. Rubrikerna under Planering, 

Implementering och Marknadsföring är identiska med rubrikerna som presenteras under 

Genomgång av planering, implementering, marknadsföring och utvärdering i 

Analysmodell. Under Utvärdering har vi dock valt att inkludera underrubrikerna 

Formell och informell utvärdering och Reflektioner som representerar respondenternas 

utsagor i förhållande till hela utvärderingssteget. 

6.1 Planering 
 

6.1.1 Bloggens syfte och strategi 
 

Vid Bibliotek X arbetar respondenten David och han berättar att det var "snabba ryck 

som gällde" vid införandet av bloggen vid Bibliotek X. Det var hans idé att starta 

bloggen, som i dag ligger placerad på bibliotekets externa webbplats. David berättar att 

webbplatsen hade ”fallit mellan stolarna en aning” när han påbörjade sin anställning i 

biblioteket och att det fanns ett behov av att någon mer arbetade med den. David har 

tidigare arbetat med en biblioteksblogg vid sin förra arbetsplats och kände därför att ”nu 

startar vi en blogg”. Det var så arbetet med biblioteksbloggen började och en månad 

efter beslutet publicerades första inlägget i bloggen. David påpekar att han personligen 

anser att man bör fråga sig själv varför man vill blogga innan man börjar. Han menar att 

man bör ha ett motiv då en blogg tar tid i anspråk, även om så inte var fallet vid 

Bibliotek X. Vid Bibliotek Y arbetar respondenterna Markus och Sofia. Bloggen vid 

Bibliotek Y ligger placerad i bloggportalen Blogger och startades på uppdrag av 

bibliotekschefen. Det var Sofia som deltog vid införandet av bloggen och tanken var att 

biblioteket i större utsträckning skulle bli delaktig i de sociala arenorna vilket även var 

en grundläggande anledning till att bloggen vid Bibliotek Y var något att satsa på. 

"Vi diskuterade inte så mycket kring målgrupp, utan allt får rymmas där. 

Det känns som det även är möjligt när bloggen ligger på första sidan." 

– David, Bibliotek X 

David vid Bibliotek X berättar att personalen under planeringsarbetet inte diskuterade 

vilken målgrupp bloggen var tänkt att rikta sig till och därför inte heller specifikt vad 

bloggen skulle ha för innehåll. Han menar att bloggen, en aning underförstått, inte har 

någon egentlig målgrupp. Allting får rymmas i bloggen, tips på barnböcker blandas med 

tips på vuxenböcker. David anser att det även finns möjlighet att ha det så i och med att 

bloggen ligger placerad på första sidan på bibliotekets webbplats. Varje inlägg i bloggen 

kan på så vis ha en egen målgrupp och inlägget hittar sin målgrupp genom att det syns 

tydligt. Hur många inlägg det skulle publiceras i veckan var enligt David i mån av tid, 

men ambitionen var att det skulle publiceras minst ett inlägg varje vecka och helst mer 

därtill. David anser att bloggen och även webbplatsen i stort, ska fungera som en slags 

förlängning av det fysiska biblioteket vilket var en stor motivation till att ha en blogg 

vid biblioteket. Förutom den förankringen i verksamheten tog personalen vid biblioteket 

ingen hänsyn till uppdrag och strategier. 
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"Målgruppen för bloggen är unga vuxna, de som vi tror kan vara svåra att nå 

i vanliga fall." 

– Sofia, Bibliotek Y 

Sofia vid Bibliotek Y berättar att personalen under planeringsarbetet bestämde att 

målgruppen i bloggen skulle bli unga vuxna i åldrarna femton till tjugofem. Med hjälp 

av bloggen skulle biblioteket börja synas på webben och på så vis nå ut till den 

målgrupp som, enligt Sofia, är svår att nå. Under planeringsarbetet kom Sofia och 

hennes kollega överens om att publicera minst tre inlägg i veckan. Hon menar dock att 

ansträngningsnivån inte var lika hög då som den är nu. Vid den tidpunkten kunde de 

skriva flera inlägg under en och samma dag som publicerades under andra dagar eller 

veckor. Inläggen som publicerades innehöll inte förbestämda teman eller ämnen, utan 

fick handla om allt som passade målgruppen. 

6.1.2 Bloggens plats och personalens engagemang 
 

"Man måste ju inse att man inte kan tro att de andra ur personalen kommer 

tycka att bloggen är det viktigaste." 

– David, Bibliotek X 

David berättar att bloggen vid Bibliotek X först placerades i en undersida på 

webbplatsen och användarna var då tvungna att klicka sig fram till bloggen. Året därpå 

lyftes bloggen fram till första sidan på webbplatsen. David menar att det aldrig fanns en 

tanke på att placera bloggen i en bloggportal. Biblioteket använder sig nämligen av 

Axiell Arena och anser därför att tjänsterna som Axiell Arena erbjuder – och som 

biblioteket betalar för – bör utnyttjas. Han nämner även att det är smidigt att ha 

webbplatsen och bloggen samlad på ett och samma ställe. Ända sedan bloggens start har 

det varit sagt att den helst ska uppdateras minst en gång i veckan och att alla ur 

personalen ska hjälpas åt med att skriva inlägg. Det lades inte upp något schema, utan 

allt var i mån av tid. Bloggen var ingen högprioriterad arbetsuppgift och enligt David 

kunde man inte förvänta sig att den övriga personalen skulle tycka att bloggen var lika 

viktig i början som den var för honom. 

"Blogger är lätt att använda, gratis och passar våra behov." 

– Sofia, Bibliotek Y 

Sofia berättar att bloggen vid Bibliotek Y ligger placerad i bloggportalen Blogger. 

Beslutet om bibliotekets användning av en bloggportal grundar sig i såväl praktiska som 

ekonomiska skäl. Sofia anser att Blogger dels är lätt att använda och dels passar 

bibliotekets behov. Användandet av bloggportalen kan även gynna biblioteket 

ekonomiskt då Blogger är gratis. Sofia berättar att det var hon och en kollega som stod 

för det mesta av innehållet i bloggen under de två första åren och att det inte var några 

problem att publicera tre inlägg i veckan. 
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6.1.3 Policyer och juridiska aspekter 
 

"Vi har inte haft några formella diskussioner kring riktlinjer för sociala 

medier." 

– David, Bibliotek X 

Under mötet med David diskuterade vi de råd om användning av sociala medier som 

bibliotekets kommun ger till anställda inom kommunen. Vi undrade om biblioteket hade 

tagit hänsyn till råden när bloggen skulle starta vilket de inte hade. Däremot har David 

varit närvarande vid möten med personer i kommunen som har arbetat med kommunens 

webbplats och i och med det blivit informerad om sådana råd. David kan dock tänka sig 

att han indirekt har tagit hänsyn till råden eftersom han har fått med sig tankar om råden 

från de möten som han har varit närvarande vid. Vi frågade även David om personalen 

vid biblioteket hade funderat kring juridiska aspekter vid planeringen av bloggen. David 

menar att de inte har haft några formella diskussioner i biblioteket, men att det är 

någonting som han och hans kollega, kommer in på ibland. David har även, som vi 

tidigare nämnt, varit närvarande vid möten med personer i kommunen och har på så vis 

tagit del av guider i hur man bör agera och hur man bemöter frågor i de sociala 

medierna. Bibliotek X har ingen kommentarfunktion i bloggen. David berättar att det 

inte fungerar med det webbverktyg som biblioteket använder, men att de gärna hade 

haft funktionen om det hade varit möjligt. En stor nackdel med att inte ha en 

kommentarfunktion anser David är att de inte får en dialog med läsarna. Han tillägger 

dock att han själv har fått en uppfattning om att kommentarer i biblioteksbloggar inte är 

det vanligaste fenomenet och att biblioteket har fått respons om bloggen från andra håll. 

"Vi tar bort opassande kommentarer..." 

– Sofia, Bibliotek Y 

Bibliotek Y har i sitt planeringsarbete med bloggen tagit del av riktlinjer för sociala 

medier framtagna av kommunens informationsavdelning. Riktlinjerna gäller för hela 

kommunen och berör bland annat dokumentationsansvar, gallringbeslut, tystnadsplikt 

och sekretess samt otillåtna kommentarer. Sofia berättar att hon och hennes kollega 

diskuterade punkterna sinsemellan under planeringen av bloggen och att det även i 

bloggen tydligt står skrivet: "Bibliotek Y förbehåller sig rätten att ta bort inlägg eller 

kommentarer som kommunen bedömer vara kränkande eller stötande, innehåller 

marknadsföring, är brottsliga, avviker från ämnet eller bryter mot personuppgiftslagen." 

Sofia berättar att det föll sig naturligt för henne och hennes kollega att skriva i egenskap 

av biblioteket och inte sig själva som privatpersoner. Hon beskriver det som ett 

samförstånd mellan dem, det var därmed ingenting som konkret behövdes sägas. 

Markus berättar att det även var naturligt för honom när han började sitt arbete med 

bloggen och Sofia inflikar att det var, och är, självklara regler. När det kommer till 

ställningstagande i bloggen så menar Sofia att de inte riktigt har diskuterat ämnet, hon 

menar dock att de i grunden alltid utgår från det material, eller evenemang, som är eller 

finns i biblioteket och det innebär indirekt att biblioteket som institution redan har tagit 

ett ställningstagande eftersom de har köpt in boken eller godkänt evenemanget i deras 

lokaler. Hon anser dock inte att man rakt ut bör skriva om man till exempel är ett 

borgligt eller ett socialdemokratiskt bibliotek, men att man inte heller bör dra sig för att 
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rekommendera litteratur om känsliga ämnen. Markus pekar även på att man väljer att 

skriva om de böcker som man finner ett intresse i och på så vis blir det individuella en 

del av det. Han tar även upp ett exempel på när han skrev om ett ämne där hans egen 

åsikt råkade skilja sig en aning från bibliotekets, men han valde i det fallet ändå att 

skriva med bibliotekets åsikter i åtanke. 

6.2 Implementering 
 

6.2.1 Bloggens design och mall 
 

Som tidigare nämnt har Bibliotek X sin blogg placerad på bibliotekets webbplats, medan 

den blogg som Bibliotek Y driver ligger i en bloggportal. Designen hos bloggen vid 

Bibliotek X var klar redan från start och följer den design som webbplatsen har sedan 

tidigare, David berättar dock att det var han som designade loggan till bloggen. 

Bibliotek Y hade precis som Bibliotek X en färdig designmall vid start som blev godkänd 

av kommunens informationsavdelning. Sofia berättar att informationsavdelningen i 

andra sammanhang kan vara striktare med att designen i bloggen bör följa en grafisk 

profil för kommunen, men att det som biblioteket har gjort med designen i detta fall 

räcker. Hon vill dock poängtera att designen i bloggen inte är "huggen i sten", utan att 

det finns möjlighet för designbyte. Hon finner dock en trygghet i att bloggen har kvar 

samma design sedan start eftersom hon alltid känner igen sig varje gång hon klickar in 

sig på bloggen, hon tillägger "Precis som att ett bibliotek är sig likt varje dag så 

avspeglas det på webben på något vis". 

6.2.2 Avsändare i bloggen 
 

Både Bibliotek Y och Bibliotek X lämnar en signatur i slutet av inläggen i deras bloggar. 

David vid Bibliotek X anser att man får utrymme för ett visst ställningstagande och 

personligt tyckande i och med att man signerar blogginläggen i bloggen. Han tror även 

att det är enklare att få bloggen att samspela med de övriga webbaserade tjänsterna i och 

med att den ligger på första sidan, då man hittar lättare till bloggen och då den är mer i 

fokus. 

"Att signera inlägg med namn ger oss möjlighet att ha lite olika tilltal 

eftersom vi är olika personer med olika personligheter." 

 – Sofia, Bibliotek Y 

Bibliotek Y började med signaturer 2012 vilket Sofia anser är bra. Hon menar att det ger 

en bild av att det är flera personer med olika personligheter och åsikter som skriver 

vilket i sin tur gör att innehållet i bloggen inte uppfattas som "ojämnt". Sofia berättar 

vidare att det är viktigt för kommunen att biblioteket tydligt visar vilka det är som är 

avsändare i bloggen samt att det i bloggen finns en länk till kommunens webbplats. De 

länkar inte till bibliotekets katalog i bloggen, men Markus inflikar att de ändå alltid 

skriver var i biblioteket som läsaren kan finna boken de tipsar om. Han menar även att 

det blir som ett mer personligt tips om man skriver var boken finns och inte enbart "följ 

den här länken". Sofia anser även att läsare inte behöver bo i kommunen för att läsa 

bloggen, det är således viktigt att läsarna kan hitta boken på andra ställen och inte bara i 

en bibliotekskatalog i en kommun. 
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6.2.3 Bibliotekets representation i bloggen 
 

Som tidigare nämnt är David vid Bibliotek X öppen för ett visst ställningstagande i 

blogginlägg och han menar att det blir någon form av "litteraturkritik på en 

amatörmässig nivå" när man har valt att skriva om en bok man har läst. Han påpekar 

dock att det kan problematiseras och att vad som bör och inte bör skrivas är en 

intressant diskussion som personalen vid Bibliotek X borde ha. 

Vid Bibliotek Y är tonen i blogginläggen upp till var och en. Sofia anser att det är "en 

del av charmen", det vill säga att man kan känna igen vem det är som skriver inlägget 

på den personliga tonen. Det är ingen som behöver godkänna inläggen i bloggen, men 

om de upptäcker ett opassande inlägg eller ett konstigt syftningsfel så säger de till den 

som har skrivit inlägget så det kan ändras. Markus vill dock gärna skicka sina inlägg till 

deras tredje kollega för att "få den där extra kollen". Han menar dock att det är helt 

frivilligt, han brukar be praktikanter som vill skriva inlägg att inte känna någon press då 

han inte rättar inläggen. Markus pekar även på att inlägg bör rikta sig till rätt målgrupp 

och han tillägger "Det är ju ändå en blogg. Det ska vara luftigt, det ska vara rappt. Och 

jag känner ändå att alla skriver så och jag skulle inte kunna skriva något annat". 

6.2.4 Dialog med läsare 
 

I bloggen som Bibliotek X driver finns det, som tidigare nämnt, ingen 

kommentarfunktion då det inte fungerar med det webbverktyg som används av 

biblioteket. David hade dock gärna haft en kommentarfunktion, men han tror ändå att 

kommentarer inte är det vanligaste fenomenet i biblioteksbloggar. 

"En liten igenkännande nickning räcker gott och väl." 

– Markus, Bibliotek Y 

Bloggen som Bibliotek Y driver tillåter emellertid kommenterar, Sofia och Markus 

berättar dock att de inte brukar få så många. Markus berättar att bristen på kommentarer 

från läsare har gjort att bloggen inte möjliggör en dialog mellan biblioteket och 

användarna. Sofia inflikar att det nästan känns fel att ställa frågor i blogginlägg eftersom 

man inte får några svar. Hon tror dock att bibliotekarierna får kommentarer om bloggen 

i det fysiska biblioteket, istället för i bloggen. Hon tror även att intresse från läsarna kan 

visa sig genom att läsarna går och lånar böcker som de läser om i bloggen och att det är 

där som dialogen finns. Hon menar vidare att det skulle vara intressant att titta på 

utlåningsstatistiken för de titlar som de tipsar om i bloggen, den siffran anser hon skulle 

vara mer relevant än många andra siffror. Markus berättar att det har hänt under bokprat 

att folk nickar instämmande när han pratar om inlägg som han har publicerat. Han 

menar dock att målgruppen är i den åldern då folk inte är så bekväma med biblioteket 

och att han inte förväntar sig att de ska springa fram och kommentera inläggen. Markus 

fortsätter med att berätta att de ”törstar efter kommentarer” i bloggen och att det vore 

“härligt att dra in användare för att få i gång kommunikationen”. Markus berättar att det 

är en liten dröm med bloggen. Han menar dock att han har fått bra respons från deras 

chef. 
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6.2.5 Bloggens första tid 
 

"Man måste ju förstå att bloggen halkar ner i prioriteringsordningen och så 

ska det ju vara. Man kan inte göra anspråk på att den ska gå före någonting 

nästan." 

– David, Bibliotek X 

David vid Bibliotek X menar att ambitionsnivån var högre under de första veckorna och 

att han förmodligen publicerade fler inlägg än vad han gör nu. Vid denna tidpunkt låg 

bloggen placerad på en undersida på webbplatsen. Detta gjorde det möjligt att se över 

statistiken i bloggen vilket David och hans kollega gjorde då och då. Bloggen var till för 

att inspirera och locka till läsning med boktips och liknande. När bloggen lyftes fram till 

första sidan så var den uttalade tanken att den skulle få fler funktioner. På första sidan 

ska bloggen, förutom att inspirera till läsning, även marknadsföra evenemang i 

biblioteket och innehålla handfast information till användarna. Davids egen ambition är 

att blogginläggen inte enbart ska vara boktips. Han vill även uppmärksamma aktuella 

kulturhändelser samt koppla till litteratur och länka till bibliotekets katalog. Bloggen ska 

således innehålla en kombination av inspirerande material, marknadsföring och nyheter. 

David anser att det är relativt ovanligt att placera en blogg på första sidan. Personalen 

vid biblioteket förde en del diskussioner kring ämnet, vägde nackdelar och fördelar, 

innan de bestämde sig för att genomföra flytten. Motivet var att flytten skulle underlätta 

för biblioteket i slutändan. Tidigare var de nämligen tvungna att både skriva ett 

blogginlägg och publicera en liten artikel eller en puff med en bildlänk på första sidan 

när ett evenemang skulle ske i biblioteket. David menar att det blev som ett slags 

dubbelarbete vilket var väldigt tidskrävande. Personalen vid biblioteket resonerade då 

att det skulle bli enklare med en flytt av bloggen. Det skulle även bli enklare för 

användarna att finna bloggen om den låg på första sidan. Kravet för flytten var att 

bloggen skulle placeras en bit ner på första sidan. David menar att det skulle vara 

väldigt sakligt och enkelt upptill med en stor pil som pekar var användarna kan låna om 

sina böcker och var de kan söka i katalogen. 

Det var från början inte tänkt att personalen vid biblioteket skulle ha ett schema över när 

de skulle publicera inlägg i bloggen, men sedan årsskiftet 2013 har de haft en längre 

diskussion och beslutat sig för att utveckla ett lösare schema. Det är nu tänkt att alla ur 

personalen ska ha en vecka där de har ansvar för att publicera minst ett inlägg vilket ska 

säkerställa att bloggen hålls någorlunda aktiv. Personalen får dock publicera flera inlägg 

om de önskar. David menar dock att schemat inte är jättestrikt, utan i mån av tid och 

lust. Han pekar på att det är viktigt att förstå att bloggen halkar ner i 

prioriteringsordningen och att den inte går före annat arbete i biblioteket. 

"Jag tycker det är kul att se att man kan hålla på med någonting i två år och 

att det bara blir bättre och bättre." 

– Sofia, Bibliotek Y 

Sofia vid Bibliotek Y beskriver bloggens första veckor som roliga, dock tror hon inte att 

det var så många som hittade bloggen under den tiden. Hon anser istället att bloggen har 

fått ett helt annat liv nu när det är fler ur personalen som är inblandade, till skillnad från 
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hur det var i början. Hon menar även att bloggen avspeglar personerna som arbetar med 

den och att innehållet i bloggen har gått från något "lite mer torrare" till något "mycket 

roligare". När det gäller den förankring som bloggen har i bibliotekets verksamhet så 

berättar Sofia att deras chef redan från start hade med bloggen som en arbetspunkt. 

Sofia menar att bloggen är en självklar del av verksamheten och att någon har ansvar för 

den precis som att någon har ansvar för fjärrlån. Den glider med andra ord inte bredvid. 

Markus inflikar även att de försöker koppla bloggen till det fysiska biblioteket. I 

biblioteket finns det nämligen en blogghylla där personalen lägger upp veckans 

bloggtips. 

Vi nämnde tidigare att biblioteket från början bestämde att det skulle publiceras minst 

tre inlägg i veckan i bloggen och det är fortfarande ett mål i nutid. Markus menar dock 

att det kan variera, en del veckor är bloggen full av inlägg. Sofia är dock bestämd med 

att tre inlägg är minimum, hon menar att det gärna får ha hänt något nytt varje gång man 

går in i bloggen. Numera har Sofia, Markus och den tredje kollegan även ett flytande 

schema då bloggen tar mer tid. I och med schemat bestämmer de även tematiska ämnen. 

Varje vecka har sitt ämne, men det kan dock bytas ut om det är någon speciell dag, 

exempelvis internationella kvinnodagen. Sofia berättar att de i början av året träffades 

för att bestämma teman för veckorna som kommer, men att de inte bokade upp varje 

vecka. Hon beskriver det som en flytande process där man kan “hoppa om och flytta 

runt” bland teman och ämnen. Sofia menar även att träffarna var ett tillfälle för dem att 

tänka för året som kommer, "Vad har vi gjort hittills och vad kan man göra framåt?". 

Om någon ur personalen skulle bli sjuk drabbar det inte bloggen nämnvärt, Markus och 

Sofia är båda överens om att de kan ta över och publicera ett inlägg om så skulle vara 

fallet. Det finns inte heller någon begränsning över hur långt ett inlägg får vara. En del 

inlägg blir långa, andra blir bara ett fåtal meningar. Kommentarer svarar de på snabbt i 

bloggen, helst inom 24 timmar. De har inga återkommande populära inlägg i bloggen, 

såsom veckans författarfråga eller liknande. Det är dock någonting som de skulle kunna 

tänka sig i framtiden. 

6.3 Marknadsföring 
 

6.3.1 Tillvägagångssätt vid marknadsföring 
 

"Bloggen marknadsför oftare biblioteket än tvärtom." 

– David, Bibliotek X 

När det gäller marknadsföring så är det enligt David vanligare att bloggen vid Bibliotek 

X marknadsför biblioteket än tvärtom. En stor funktion bloggen har på första sidan är 

nämligen att marknadsföra programverksamhet och evenemang i biblioteket, medan det 

i biblioteket inte är skyltat för bloggen. David menar dock att bloggens plats på första 

sidan är en marknadsföring i sig, då den hela tiden är där och alltid syns. Eftersom 

bloggen inte har någon specifik målgrupp är det svårt att rikta marknadsföringen åt 

något specifikt håll, menar David. 

"Tanken finns där hela tiden, hur vi bättre kan marknadsföra bloggen och 

göra den mer synlig." 

– Sofia, Bibliotek Y 
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Sofia menar att marknadsföring är och har varit en fråga hela tiden. Vid Bibliotek Y 

frågar de sig ständigt hur de kan marknadsföra bloggen bättre och hur de kan göra den 

mer synlig. Sofia berättar att bloggen är anmäld till portaler på webben där man kan 

söka efter biblioteksbloggar och att den på så vis finns med på olika ställen. Bloggen 

marknadsförs även i det fysiska biblioteket, i ungdomsrummet, som är en avdelning för 

unga vuxna i åldrarna femton till tjugofem år. Samma målgrupp som bloggen har. I 

ungdomsrummet finns blogghyllan vi nämnde tidigare, hyllan innehåller boktips från 

bloggen och där står det även skrivet att biblioteket har en blogg. Sofia fortsätter med att 

berätta att de finns en länk till bloggen på bibliotekets externa webbplats, även om den 

kan vara svårt att hitta då den inte ligger placerad på första sidan på webbplatsen. Den 

ligger istället placerad under Ungdomar och unga vuxna, eftersom det är målgruppen 

för bloggen. Sofia och Markus skulle gärna se länken på första sidan och de talar om att 

det skulle kunna bli aktuellt i framtiden. Markus inflikar även att de försöker 

marknadsföra bloggen vid bokprat med högstadieklasser. De pratar även om att skapa 

kopplingar mellan bloggen och Facebook, men än så länge har de har inte kommit 

längre än diskussioner. Sofia menar dock att det är en sådan uttalad målgrupp vilket gör 

att allt som står på Facebook och tvärtom inte passar in på bloggen. De kan dock ändå 

tänka sig att på Facebook ha minst ett tips i veckan som de skulle kunna länka till. 

6.3.2 Gästbloggning 
 

"Vi har inte så många som gästbloggar utifrån, men det är något jag skulle 

vilja utveckla." 

– David, Bibliotek X 

Vi frågade David om någon ur personalen gästbloggar i andra biblioteksbloggar. Han 

svarade att de inte har gjort det, men att han har diskuterat med sin gamla chef om att 

byta boktips. På grund av tidsbrist har det dock inte blivit så mycket mer än bara prat. 

David har även diskuterat med en grannkommun om att dela boktips för barn vilket kan 

vara gynnsamt ur ett marknadsföringsperspektiv, det har dock inte realiserats än. 

Gästbloggare i den egna bloggen är dock något som är återkommande, om biblioteket 

till exempel har praktikanter så uppmanas de till att skriva ett inlägg. David skulle vilja 

utveckla det mer och få fler människor utifrån att skriva inlägg, både bibliotekarier och 

användare. Det är även någonting som redan har skett i bloggen, användare har skrivit 

inlägg som de sedan har skickat till David som har publicerat inläggen i bloggen. Han 

tycker även att det skulle vara roligt med inlägg som innehåller korta frågor till lokala 

nyckelpersoner, som till exempel kulturchefen, för att få fler läsare. 

"Hade jag fått chansen hade jag gärna gästbloggat, för att göra reklam för 

vår blogg och för biblioteket." 

– Markus, Bibliotek Y 

Bloggen vid Bibliotek Y har inte haft gästbloggare från andra bibliotek, men Sofia och 

Markus berättar att de ibland har praktikanter som skriver inlägg. De vet däremot inte 

om de skulle kalla dessa för gästbloggare. Sofia berättar att de tidigare har funderat på 

att fråga någon högstadieklass eller andra personer i rätt åldersgrupp om de skulle vilja 

bidra med inlägg eller idéer till bloggen vilket kan vara ett sätt att få bloggen att komma 

ut mer bland målgruppen. Markus inflikar: "Det säger vi vid varje bokprat. Vi vill gärna 
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att andra ska blogga, det hade varit fantastiskt". Sofia och Markus brukar inte heller 

gästblogga hos andra biblioteksbloggar, men Markus berättar att om han fick chansen så 

hade han gärna gästbloggat för att göra reklam för bloggen och biblioteket. 

6.3.3 Marknadsföring med hjälp av statistik 
 

Vid Bibliotek X finns det ingen möjlighet att endast plocka fram statistik för bloggen 

eftersom den ligger på första sidan på webbplatsen. David menar därför att det är svårt 

att se vilka inlägg som har fler läsare än andra. Vid Bibliotek Y finns det däremot 

möjlighet att titta närmare på statistiken. Sofia berättar att besöksantalet stiger kraftigt 

under december månad eftersom bloggen har en adventskalender varje år som visat sig 

vara väldigt populär. Hon tar även upp ett exempel på ett april-skämt som hon och 

hennes kollega publicerade då de skrev att en känd sångare i Sverige skulle besöka 

biblioteket under dagen och signera böcker. Det var ingen som trodde på skämtet, men 

inlägget har än i dag flest visningar i bloggen. Sofia tror att det beror på att folk söker 

efter bilder på sångaren i Google och på det viset hamnar i bloggen. Hon pekar dock på 

att det bara är skuggsiffror, inte riktiga besökare som faktiskt läser bloggen. Antalet 

besökare säger med andra ord inte allt. Sofia tycker till exempel att det viktigaste är att 

bloggen har ett bra innehåll. 

6.4 Utvärdering 
 

6.4.1 Formell och informell utvärdering 
 

"Vi har väl allmänna ambitioner om att utvärdera hela webbplatsen och det 

gör vi väl. Informellt." 

– David, Bibliotek X 

Personalen vid Bibliotek X har ännu inte gjort någon formell utvärdering av bloggen. 

David menar dock att det sker informella utvärderingar av webbplatsen hela tiden och 

att bloggen alltid finns med på ett hörn. De diskuterar med varandra hur det har gått och 

vad som kan förbättras. David anser att beslutet om en flytt för bloggen är ett resultat av 

"en slags utvärdering", de valde efter en lång diskussion att arbeta vidare med bloggen 

på ett nytt och förbättrat sätt. 

Det kan dock vara svårt att utvärdera bloggen vid Bibliotek X. Som vi tidigare har nämnt 

går det inte att utläsa vilka av besökarna på webbplatsen som läser bloggen och vilka 

som besöker den av andra skäl. Ett blogginlägg registrerar bara en visning när någon 

klickar på inlägget, de besökare som inte väljer att klicka på inlägget, men som ändå 

läser, registreras följaktligen inte. David har dock upptäckt något som är intressant med 

statistiken för hela webbplatsen. Efter att bloggen lyftes fram till första sidan så har 

tiden som besökarna tillbringar på webbplatsen ökat markant. David berättar att han 

noterade en förändring från fem minuter till tjugo minuter besökstid i genomsnitt. Han 

var inte säker på att det hade något samband med bloggen eftersom de har förbättrat 

andra saker på webbplatsen, men det kan definitivt vara en indikator att det finns folk 

som faktiskt läser bloggen. 

Det går som tidigare nämnt inte heller att lämna kommentarer i bloggen eftersom 

bloggen inte har den funktionen, men David har ändå fått en del positiva kommentarer i 
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biblioteket från användare. Nyligen skrev han om en fotoutställning och då hörde 

fotografen av sig och var väldigt glad över det. Rent allmänt så anser David att inlägg 

uppskattas och uppmärksammas. Det har dock inte kommit in så många önskemål 

utifrån, det är framför allt personalen vid biblioteket som ibland tar upp tips på ämnen. 

"Sedan kan man säga att det är något av en årlig utvärdering att man sätter 

sig ned en fikarast och bara tänker över lite teman och hur vi ska göra." 

– Sofia, Bibliotek Y 

Personalen vid Bibliotek Y utvärderar deras blogg en gång i halvåret och utför därefter 

en årsrapport. Sofia och Markus tillägger även att de årligen brukar sätta sig ner under 

en fikarast och diskutera hur de ska göra i framtiden vilket enligt dem kan räknas som 

en liten utvärdering. Det var Sofia som utförde den senaste utvärderingen. I den skrev 

hon att fler personer har varit aktiva i bloggen och att det därmed har inneburit en liten 

osäkerhet om vem som ansvarar för vad. Vi frågar Sofia om det och hon förklarar det 

som att hon från början var ansvarig för de sociala medierna. Därefter började allt fler 

att använda sig av sociala medier som redskap och då gick ansvaret över till bibliotekets 

informationsgrupp som Sofia menar egentligen inte finns. Hon menar att det ligger en 

osäkerhet över det hela, vem som är ansvarig och liknande vilket hon tror speglas i 

utvärderingen. Sofia berättar dock vidare att de bara för ett par veckor sedan fick en lista 

som informerade om vem som hade ansvar för vad. Markus poängterar att det dock 

alltid har fungerat med inlägg till bloggen och liknade, även innan han började med 

bloggen, men att det är bra att veta vem som har ansvar när man behöver vända sig till 

någon. 

Vi bad Markus och Sofia berätta om statistiken i bloggen. Sofia berättar att hon hittills 

har varit den som har sett över statistiken i de sociala medier som biblioteket nyttjar. 

Hon har dock, som tidigare nämnt, inte ansvar för sociala medier längre och har därför 

lagt in ett förslag om att informationsgruppen bör ansvara för statistiken istället. Hon 

berättar dock för oss att statistikredskapet som bloggen använder mäter antal besök 

under en dag och inte antal enskilda besökare eller inlägg. Sofia berättar att det är 

vanligt med många besökare under december eftersom bloggen har en adventskalender 

då, men att det är betydligt mindre aktivitet under sommaren och helger. Sofia och 

Markus berättar dock att de inte kan se vilka av besökarna som är återkommande. De 

har med andra ord ingen aning om det är en "stadig skara" som besöker bloggen varje 

dag eller om det är nya besökare hela tiden. De kan inte heller se hur länge besökarna är 

kvar i bloggen, Sofia menar att man kan se sådant på bibliotekets webbplats, men 

eftersom bloggen inte ligger placerad där så går det inte. 

"I början av 2011 ville vi omvandla bloggen till en mer strikt bokblogg, men 

sedan ändrade vi oss. Det är ju ett exempel på något som man har tittat på, 

funderat över och sedan ändrat igen." 

– Sofia, Bibliotek Y 

Vi frågade Sofia och Markus hur de går vidare efter en utvärdering. Sofia berättar att de 

i början av 2011 bestämde sig för att bloggen skulle bli en mer strikt bokblogg, tanken 

vara att den skulle konkurrera, inte bara med andra biblioteksbloggar för ungdomar, 

utan även med de bokbloggar som finns. De valde dock att släppa den tanken eftersom 

det inte var lika roligt som innan när de tipsade om allt möjligt samt att det inte ökade 
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besökarantalet i bloggen. Hon menar att det är ett exempel på någonting som de har 

tittat på, funderat över och sedan ändrat igen. Vi frågade även Sofia och Markus hur de 

tror att de kan locka fler läsare. Sofia berättar att hon skulle vilja se mer egenproducerat 

filmat material i bloggen, eller korta intervjuer till folk. Hon anser att det skulle vara 

mer nära och personligt. Sofia berättar även att hon har sett och hört om 

biblioteksbloggar som intervjuar bibliotekarier om exempelvis deras fem favoritböcker 

vilket hon anser vore roligt att se. Markus inflikar att han såg ett bibliotek som istället 

intervjuade bibliotekarier om deras fem tråkigaste böcker och menar att det kan väcka 

debatt och åsikter. 

6.4.2 Reflektioner 
 

"Det finns inga tecken på att bloggen kommer att försvinna, så den hänger 

nog med ett tag." 

– David, Bibliotek X 

David vid Bibliotek X är relativt nöjd över hur arbetet med bloggen har fortskridit. 

Ambitionsnivån var visserligen högre i början och David har haft idéer som inte har 

realiserats än, men bloggen har varit vid liv hela tiden och aldrig "mattats av". Det blev 

en stor förbättring när de skapade det lösa schemat, det blev mer variation i inläggen 

och roligare att läsa. David menar dock att det inte är en kritik till de andra i personalen 

eller hur det var innan, han har full förståelse för att bloggen halkade ner i prioriteringen 

och att det inte heller kan begäras att man ska bidra. Det är Davids ambition är att det 

ska förekomma "en hel bukett av skilda röster" i bloggen. David ser inte heller några 

tecken på att bloggen kommer att försvinna, enligt David hänger det dock en aning på 

enskilda personer. Om David och hans kollega, som är huvudansvariga för bloggen, 

skulle byta jobb kommer nog bloggen att eventuellt försvinna. David tror dock att det är 

relativt vanligt i bloggar och att det för det mesta är en eller två personer som är 

ansvariga för bloggen och driver den vidare. 

Sofia vid Bibliotek Y anser att det blev som de hade planerat med bloggen och att hon 

över tiden har blivit positivt överraskad. Hon menar dock att bloggen fortfarande kan 

utvecklas på fler vis. På frågan om bloggen alltid kommer vara en del av bibliotekets 

verksamhet så svarar Sofia att det inte är någon som ifrågasätter bloggen, men att det 

naturligtvis styrs väldigt mycket av vilka som arbetar med den. Sofia menar dock att det 

inte finns några planer på att stänga ner bloggen, men att hon tror att bloggen aldrig 

skulle bli sig lik om Markus slutar. 

Slutligen frågade vi om Markus och Sofia anser att bloggen gynnar biblioteket och på 

vilket sätt. Sofia svarar att bloggen fungerar som en liten reklampelare och att det 

skapar en möjlighet för folk att hitta biblioteket. Markus berättar: "Jag tror inte bara den 

gynnar biblioteket, utan även oss bibliotekarier. Kort efter att jag hade skrivit om 

hiphop i bloggen så var det en användare som kommenterade ’jag har hört att du gillar 

hiphop’ och då vet personen att jag skulle kunna ge tips.” 
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7. ANALYS 
 

I detta avsnitt följer en analys av resultatgenomgången. En del i denna process är även 

att studera likheter och skillnader mellan svaren från respondenterna och stegen i 

analysmodellen. Detta för att få en djupare förståelse för hur en biblioteksblogg kan 

realiseras vid folkbibliotek och vilka åsikter som finns bland bibliotekarierna. 

7.1 Planering 
 

Respondenterna vid Bibliotek X och Bibliotek Y anser att en grundläggande del i att 

starta en biblioteksblogg borde vara att ställa sig frågan varför en blogg är en kanal att 

satsa på. I analysmodellens planeringssteg är det den tyngsta och mest grundläggande 

frågan som bör besvaras innan en blogg införs i verksamheten. Vid Bibliotek X hade 

planeringen inte en sådan central roll som den har i modellen. Realiseringen av bloggen 

skedde snabbt och utan en formell diskussion om varken bloggens målgrupp eller fokus. 

Större delen av ansvaret föll på respondenten, vars arbetsuppgifter även innefattade 

hantering av bibliotekets webbplats. Realiseringen av bloggen var inte heller på uppdrag 

av bibliotekschefen, utan det var något som respondenten ”kände” att det fanns en 

möjlighet till. Medverkan från de resterande ur personalen var i början närmast 

obefintlig. Det fanns inget schema, respondenten berättar att inläggen skulle skrivas i 

mån av tid och att bloggen inte placerades högt i prioriteringsordningen vid biblioteket. 

Det var dock sagt att alla ur personalen skulle hjälpa till, även om respondenten anser att 

det var förståeligt om dessa inte hade tid att publicera inlägg. Utifrån aspekterna kring 

bloggens kredibilitet som belyses i modellens planeringssteg kan vi anta att situationen 

kunde sett annorlunda ut om bloggen hade realiserats på uppdrag av chefen vid 

biblioteket, då möjligheten till högre prioritering och en självklar plats i 

biblioteksverksamheten varit högre. Utifrån aspekterna kring bloggens fokus och 

målgrupp i modellens planeringssteg kan vi även anta att avsaknaden av målgrupp kan 

ha betydelse när det gäller personalens engagemang i bloggverksamheten, då det kan 

vara svårt att rikta inlägg om bloggen inte har en tydlig fokus. 

Vid Bibliotek Y startades bloggen på uppdrag av bibliotekschefen. Det fanns en tydlig 

tanke om att biblioteket i större utsträckning skulle vara delaktig i de sociala arenorna 

och vilken målgrupp bloggen skulle riktas till. Syfte, strategi och uppdatering i bloggen 

är något som Crosby anser är ytterst väsentligt i planeringsarbetet (2010, s. 3). När det 

gäller uppdatering av bloggen kan vi se skillnader i hur det hanterades på 

respondenternas bibliotek. Vid Bibliotek Y skulle bloggen uppdateras minst tre gånger i 

veckan vilket hanterades av respondenten och hennes kollega. Vid Bibliotek X var det 

önskvärt att bloggen skulle uppdateras minst en gång i veckan, eller i mån av tid, och att 

all personal skulle hjälpas åt. Förutom att fastställa vilka ur personalen som ska arbeta 

med blogginläggen anser Crosby att en viktig planeringsaspekt är att diskutera var 

bloggen ska placeras (2010, s. 9). Vid Bibliotek X placerades bloggen först i en 

undersida på bibliotekets webbplats och ett år senare på första sidan på webbplatsen. 

Enligt respondenten fanns det aldrig en tanke om att placera bloggen på en bloggportal 

eftersom de ville utnyttja tjänsterna som webbverktyget erbjuder. Detta val uteslöt en 

kommentarfunktion till blogginläggen vilket innebär att Bibliotek X inte har någon 

möjlighet att kommunicera med läsare. Vid Bibliotek Y ligger bloggen placerad i 

bloggportalen Blogger vilket enligt respondenterna var en enkel bloggportal att använda 
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sig av. Den har en kommentarfunktion, något som respondenterna dock poängterar inte 

används i någon större utsträckning. Enligt Crosby kan bristen på kommentarer bero på 

vilken målgrupp man vill nå (2010, s. 68). Utifrån aspekterna kring bloggens placering 

och funktioner i modellens planeringssteg kan vi anta att det är viktigt att fastställa vad 

man vill att bloggen ska uppnå, varför man i sådana fall vill uppnå det och hur man ska 

gå tillväga för att åstadkomma det. 

Modellen tar inte upp juridiska aspekter vid användning av sociala medier i lika stor 

utsträckning som vi anser att den borde. Därför går vi utanför modellen i den aspekten 

och belyser punkter som vi anser viktiga från Juridiska aspekter, eftersom vi anser att en 

hänsyn till juridiska aspekter borde finnas med i planeringsarbetet vid en blogg. Crosby 

skriver dock om vikten att ha en policy för hur man ska hantera kommentarer (2010, s. 

19f.). Vid införandet av bloggen vid Bibliotek X togs ingen hänsyn till kommunens råd 

om användning av sociala medier. Personalen vid Bibliotek Y tog däremot del av de 

riktlinjer för sociala medier som är framtagna av kommunens informationsavdelning. 

Riktlinjerna gäller för hela kommunen och berör bland annat dokumentationsansvar, 

gallringbeslut, tystnadsplikt och sekretess samt otillåtna kommentarer. Vi ser en vikt i 

att ha vetskap om råd och riktlinjer för användning av sociala medier. Inte minst för att 

veta hur man ska agera i situationer som kräver att man har vetskap om de juridiska 

aspekter som berör sociala medier, men även om hur man själv uttrycker sig. Eftersom 

personalen vid Bibliotek X inte utförde något större planeringsarbete inför bloggen kan 

det tyckas naturligt att de heller inte tog hänsyn till de råd som fanns från kommunen för 

användning av sociala medier. Personalen vid Bibliotek Y utförde ett någorlunda 

grundligt planeringsarbete och tog hänsyn till de riktlinjer som fanns. Vetskapen om hur 

man bör hantera exempelvis tystnadsplikt, sekretess och otillåtna kommentarer kan 

tyckas självklart vid de bibliotek som använder sig av sociala medier, men att man inte 

för den sakens skull ska ignorera de riktlinjer och lagar som finns. 

7.2 Implementering 
 

Att en biblioteksblogg existerar på uppdrag av bibliotek anser Crosby bör visas tydligt i 

blogginläggen och att personalen vid biblioteket är överens om tonen i inläggen (2010, 

s. 56). Personalen vid Bibliotek Y och Bibliotek X delar liknande åsikter, vi kan dock 

utläsa vissa skillnader. Det föll sig till exempel naturligt för respondenterna vid 

Bibliotek Y att skriva i egenskap av biblioteket, däremot anser de att tonen i 

blogginläggen är upp till var och en. De uppskattar att man kan se vem det är som 

skriver på den personliga tonen i inläggen och de anser att man inte bör dra sig för att 

skriva om känsliga ämnen. De har dock inte diskuterat ställningstagande i bloggen, de 

menar istället att biblioteket redan har tagit ett ställningstagande i och med att 

biblioteket har köpt in de böcker eller liknande som de skriver om i bloggen. De åsikter 

som respondenten vid Bibliotek X har skiljer sig inte nämnvärt från åsikterna som 

framgick av respondenterna vid Bibliotek Y. Enligt samtliga respondenter har det inte 

förekommit någon formell diskussion om ställningstagande i bloggen, men 

respondenten vid Bibliotek X anser att det är en intressant diskussion och han är öppen 

för ett visst ställningstagande och personligt tyckande i blogginläggen. Respondenterna 

vid biblioteken är medvetna om att de skriver i egenskap av sina bibliotek och de anser 

att det är självklart vad som bör och inte bör skrivas. Utifrån aspekterna kring 

bibliotekets representation i bloggen i modellens implementeringssteg kan vi anta att det 

skulle gynna personalen vid biblioteken att ha en formell diskussion. Individer kan ha 
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skilda uppfattningar om vad som är okej eller inte, vad som är okej för en person kan 

således vara helt fel för någon annan. Det i sin tur kan leda till missförstånd. En 

gemensam diskussion skulle klargöra för alla ur personalen. 

Crosby tar även upp vikten att namn på personal vid bibliotek syns i bloggen, för att 

visa att organisationen är öppen och ärlig och göra det möjligt för läsare att identifiera 

de som skriver (2010, s. 36f.). Båda biblioteken lämnar en signatur i slutet av 

blogginläggen i deras bloggar vilket gör det tydligt att se vilka som skriver och vilka 

som figurerar i bloggen. Respondenterna vid Bibliotek Y berättar att det är viktigt för 

kommunen att personalen vid biblioteket tydligt visar vilka det är som är avsändare i 

bloggen och att det i bloggen finns en länk till kommunens webbplats. Det är även något 

som Crosby anser är viktigt, läsare bör nämligen kunna komma i kontakt med någon av 

de ansvariga för bloggen. Hon menar även att en direktlänk till webbplatsen bör finnas 

på bloggen eftersom ett mål med bloggen bör vara att skapa intresse för biblioteket 

(2010, s. 39). Vi kan därmed konstatera att bloggen som Bibliotek X driver har en stor 

fördel i och med sin placering på bibliotekets webbplats. Det är uppenbart vilka det är 

som är avsändare och det bör inte skapa några tvivel hos läsarna. Användandet av en 

bloggportal behöver dock inte vara en nackdel i det här sammanhanget så länge 

personal vid bibliotek är tydliga med vilka det är som står bakom bloggen, precis som 

vid Bibliotek Y. 

När bloggarna väl infördes såg det annorlunda ut vid de två folkbiblioteken. Vid 

Bibliotek X var ambitionsnivån hög under de första veckorna och bloggen var till för att 

inspirera och locka till läsning. Respondenterna vid Bibliotek Y beskriver visserligen de 

första veckorna som roliga, men menar även att bloggen var svår att hitta och att 

innehållet var ganska torrt. Respondenterna vid Bibliotek Y anser att bloggen har fått ett 

helt annat liv nu när det är fler ur personalen som är inblandade. Respondenten vid 

Bibliotek X pekar dock på att bloggen alltid har varit aktiv och att flytten till 

webbplatsens första sida gav den fler funktioner, den fungerar nu även som en 

marknadsföringskanal och nyhetskanal. Crosby skriver att det är vanligt att ambitionen 

för bloggen är hög i början, men att den sedan svalnar. Hon menar att bloggen kanske 

inte prioriteras lika högt bland personalen längre vilket verkar vara fallet vid Bibliotek 

X. Crosby rekommenderar att personal vid bibliotek diskuterar bloggen tillsammans för 

att intresset ska hållas vid liv (2010, s. 17f.). Det är en väsentlig aspekt som det läggs 

vikt på i modellens implementeringssteg. Vi kan dock se att respondenterna vid 

Bibliotek Y och Bibliotek X, trots tiden som fortskridit, ännu är delaktiga och aktiva i 

bloggarna. De publicerar fortfarande flera inlägg i veckan och vid Bibliotek Y har 

bloggen till och med en egen hylla i biblioteket där personalen lägger upp veckans 

bloggtips. 

Bloggens design är även något som i implementeringssteget i modellen är av vikt för 

personal vid bibliotek att reflektera över, då läsare ofta förväntar sig en välgjord design 

och layout (2010, s. 31ff.). Respondenterna vid Bibliotek Y och Bibliotek X har inte 

reflekterat nämnvärt över betydelsen av designen i deras blogg. De nöjde sig med den 

mall och det utseende som erbjöds och valde att inte ta ett steg längre. Respondenterna 

vid Bibliotek Y påpekar däremot att det finns möjligheter för designbyte, men att de 

finner en trygghet i att bloggen ser ut som den alltid har gjort. 
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7.3 Marknadsföring 
 

Vid marknadsföringen av en biblioteksblogg bör personalen, enligt Crosby, i först hand 

ha klart för sig vad de vill få ut av marknadsföringen och vilka de bör rikta den till 

(2010, s. 81f.). Vid Bibliotek X har inte bloggen någon egentlig marknadsföring. Då 

bloggen är placerad på bibliotekets webbplats är det vanligt att den marknadsför 

programverksamhet och evenemang som sker i biblioteket. Det finns en svårighet i att 

rikta marknadsföringen åt något specifikt håll eftersom bloggen inte har någon specifik 

målgrupp. Då bloggen ligger på webbplatsen går det inte heller att urskilja specifik 

statistik för inläggen vilket gör att det är svårt att se vilka inlägg som är populära för att 

kunna fokusera på att skriva mer om attraktiva ämnen, något som Crosby poängterar 

kan vara en värdefull marknadsföringsaspekt (2010, s. 87f.). I jämförelse med 

marknadsföringssteget i modellen kan vi anta att det finns mer att göra ur ett 

marknadsföringsperspektiv vid Bibliotek X, till exempel att skylta med bloggen i det 

fysiska biblioteket. Att bloggen ligger på bibliotekets webbplats är dock en 

marknadsföring i sig, eftersom den alltid syns. Vid Bibliotek Y är marknadsföring 

ständigt aktuellt och respondenterna frågar sig regelbundet hur de kan marknadsföra 

bloggen bättre och göra den mer synlig. De marknadsför bloggen via det fysiska 

biblioteket, på bokprat, på webben (genom att göra den sökbar), evenemang och att 

genom statistiken se vilka inlägg som är extra populära. Crosby anser att man kan 

utnyttja verksamhetens andra sociala medier som man är aktiv på, något som personalen 

vid Bibliotek X eller Bibliotek Y inte gör i dag (2010, s. 92f.). Man kan fråga sig varför 

och alla våra respondenter menar att det är något som definitivt går att utveckla. Ett 

problem för bloggen vid Bibliotek Y kan vara att det inte finns en länk till bloggen på 

första sidan på bibliotekets webbplats. För att hitta till bloggen måste man gå via en 

undersida på webbplatsen som är till för ungdomar och unga vuxna. 

Gästbloggning kan även vara ett sätt att marknadsföra blogg och bibliotek på, både 

genom att gästblogga själv och bjuda in andra till att gästblogga i den egna bloggen 

(2010, s. 85). Varken Bibliotek X eller Bibliotek Y har hittills gästbloggat i andra 

bloggar, även fast de gärna skulle vilja. Vid Bibliotek X har däremot några av 

bibliotekets användare gästbloggat och vid Bibliotek Y har några av praktikanterna i 

biblioteket gästbloggat. Att inkludera kända profiler från kommunen eller helt vanliga 

människor i bloggverksamheten är något som både Bibliotek X och Bibliotek Y har 

visioner om. I marknadsföringssteget beskrivs marknadsföring som något som är värt att 

ha i åtanke och inkludera vid realiseringen av en blogg och något som kanske även gör 

det där lilla extra. Det krävs inte speciellt mycket för att få bloggen att synas lite extra. 

7.4 Utvärdering 
 

En stor skillnad mellan folkbiblioteken är att Bibliotek X inte har gjort någon formell 

utvärdering av bloggen, medan Bibliotek Y utför utvärderingar kontinuerligt. Vid 

Bibliotek X sker informella utvärderingar av webbplatsen och bloggen finns då med på 

ett hörn. De diskuterar bloggen med varandra och flytten till första sidan på webbplatsen 

var resultatet av en liten utvärdering. Vid Bibliotek Y utför personalen däremot formella 

utvärderingar en gång i halvåret (som sedan sammanställs i en årsrapport). Crosby 

skriver att man vid en utvärdering bör titta på statistik och kommenterar, då det kan 

mäta hur effektiv, användbar och populär en blogg är (2010, s. 103; 2010, s. 113). Vid 

bloggen som Bibliotek X driver kan man inte se vilka av besökarna på webbplatsen som 
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läser bloggen och bloggen tillåter som tidigare nämnt inte kommentarer. Personalen vid 

biblioteket kan dock titta på tiden som besökarna tillbringar på webbplatsen och det i sin 

tur kan indikera att besökarna stannar för att läsa bloggen. Respondenten berättar att 

tiden ökade från fem minuter till tjugo minuter när bloggen lyftes fram till första sidan 

på webbplatsen. 

Vid Bibliotek Y kan personalen däremot se antal besök per dag. De kan dock inte se 

antal enskilda besökare, tiden besökarna stannar i bloggen eller vilka av besökarna som 

är återkommande. Personalen har därmed ingen aning om det är nya besökare varje dag 

eller om det är samma läsare som fortsätter komma tillbaka. Respondenterna vid 

Bibliotek Y anser dock att läsarantalet och kommentarerna i bloggen inte berättar hela 

historien. De berättar att de har fått igenkännande blickar från ungdomar när de har 

pratat om bloggen vid bokprat och att det är bekräftelse nog. Respondenten vid 

Bibliotek X berättar även att han har fått positiva kommentarer från användare i 

biblioteket som uppskattar vad han har skrivit i bloggen. Crosby skriver att ett stort 

läsarantal inte nödvändigtvis behöver innebära att läsarna engagerar sig eller ens 

återvänder (2010, s. 103). Hon fortsätter med att skriva att det är vanligt att många läser 

bloggen för att sedan diskutera inläggen på annat håll (2010, s. 113). Utifrån dessa 

aspekter kring bloggens utvärdering i analysmodellens utvärderingsteg kan vi anta att 

det är viktigt att kontinuerligt bevaka och ta vara på resultatet från statistiken, men att 

det även finns ett värde i att utvärdera andra saker, som till exempel vilka teman eller 

liknande som personalen anser är motiverande att skriva om. 

Respondenterna vid båda biblioteken är nöjda över arbetet med bloggen. 

Respondenterna vid Bibliotek Y berättar att det blev som de hade planerat med bloggen 

och att de över tiden har blivit positivt överraskade. De berättar dock att bloggen 

fortfarande kan utvecklas på flera vis. Respondenten vid Bibliotek X berättar att han har 

haft idéer som inte har realiserats än, men att han är nöjd över att bloggen alltid har varit 

vid liv. Ingen av respondenterna vid biblioteken har planer på att stänga ner bloggen, 

men samtliga respondenter tror att det kan styras mycket av vilka det är som arbetar 

kvar vid biblioteken. Respondenten vid Bibliotek X har en ambition om att bloggen ska 

få fler röster. Respondenterna vid Bibliotek Y tror att bloggen inte bara gynnar 

biblioteket, utan även bibliotekarierna. De anser även att bloggen kan fungera som en 

liten reklampelare för biblioteket. Utifrån utvärderingssteget i analysmodellen kan vi 

därför även anta att en utvärdering kan ge personalen en uppfattning om hur det har gått 

hittills vilket därmed även ger dem möjlighet till en fortsatt utveckling av bloggen. 
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

I detta avsnitt diskuteras resultaten av ovanstående analys med fokus på de reflektioner 

och iakttagelser som kan relateras till forskningsfrågorna och syftet med studien. 

Studiens tillförlitlighet och begränsningar behandlas i anslutning till slutsatser och 

resultat, likaså diskuteras studiens validitet och generaliserbarhet. I avsnittets sista del 

presenteras förslag på fortsatt forskning. 

Syftet med denna studie har varit att skapa fördjupad förståelse och studera hur 

biblioteksbloggar realiseras vid svenska folkbibliotek samt vilka åsikter det finns bland 

bibliotekarier angående realisering av biblioteksbloggar. Vad i resultatet kan då belysa 

detta syfte? 

8.1 Hur realiseras biblioteksbloggen vid folkbiblioteken i denna 

studie? 
 

8.1.1 Planering 
 

Vid Bibliotek X var planeringen av bloggen närmast obefintlig. Följden av detta 

resulterade i en bibliotekspersonal som lågprioriterade bloggen och ansåg att andra 

uppgifter var mer motiverade. Att bloggen inte heller startades på uppdrag av 

bibliotekschefen kan mycket väl ha att göra med det bristande engagemanget från 

personalen. Vid Bibliotek Y var införandet av bloggen på uppdrag av bibliotekschefen 

och en del av en större tanke om att biblioteket skulle bli mer aktiv i de sociala 

arenorna. Även målgruppen och uppdateringsfrekvensen var tydlig från början vilket 

kan ha haft stor betydelse för personalens motivation. Analysmodellen tar upp ett flertal 

viktiga aspekter när det gäller planeringsarbetet, många aspekter som dock lyser med 

sin frånvaro, framför allt vid Bibliotek X. Däremot är bloggen som Bibliotek X driver i 

dag uppdaterad cirka två gånger i veckan med flera ur personalen som engagerar sig i 

bloggverksamheten vilket respondenten beskriver som en lyckad och framgångsrik 

bloggverksamhet. Det absolut viktigaste, och en fråga som återkommer, är varför en 

blogg är något att satsa på. En fråga som respondenterna anser borde vara grunden i 

planeringsarbetet. Planeringsaspekterna i modellen har definitivt ett värde, men kan 

appliceras i förhållande till bibliotekets storlek och hur många ur personalen som ska 

arbeta med bloggen. Det går således att dra slutsatsen att det finns rum för många 

förbättringar i planeringsarbetet för båda biblioteksbloggarna, men framför allt för 

Bibliotek X, enligt modellen. De aspekter som det i huvudsak gäller är bloggens syfte 

och strategi, som i stora drag handlar om en diskussion kring målgrupp. En klarare och 

mer bestämd arbetsfördelning har även visat sig vara en avgörande aspekt för 

engagemanget och deltagandet från personalen vilket i sin tur bevisligen leder till att 

fler läser bloggen. Bloggverksamheten kan därför förbättras nämnvärt vid ett större 

hänsynstagande planeringsarbetet för realiseringen av bloggen. Värt att poängtera är 

dock att bloggverksamheten på framför allt Bibliotek X visat sig framgångsrik utan att 

ha tagit någon nämnvärd hänsyn till modellens planeringsaspekter. Uteslutandet av 

aspekter kring planeringsarbetet innebär därför inte ett misslyckande i det framtida 

arbetet med bloggverksamheten, utan bör snarare ses som något som kan underlätta 

arbetet med bloggen, bespara många frågor och funderingar och framför allt tid, i 

framtiden. 
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8.1.2 Implementering 
 

I arbetet med implementering finns det vid både Bibliotek Y och Bibliotek X tydliga 

hänvisningar till författare av inlägg och ansvariga för bloggen. Förståelsen om att 

inläggen bör skrivas på uppdrag av biblioteket är större vid Bibliotek Y än vid Bibliotek 

X, då Bibliotek X har uppfattningen om att det finns utrymme för ett visst 

ställningstagande av personalen eftersom de som skriver signerar med namn. Bibliotek Y 

har å andra sidan aldrig formellt diskuterat ställningstagande då det anses ”självklart” att 

bloggen skrivs med bibliotekets åsikter i åtanke. Att välja var bloggen ska vara 

någonstans handlar mycket om ekonomiska aspekter, de funktioner och den design man 

är ute efter. Vid Bibliotek Y togs det större hänsyn till motiveringen av 

bloggverksamheten i valet av var bloggen skulle placeras. Vid Bibliotek X nyttjades 

istället en funktion av det redan använda verktygen till hela bibliotekets webbplats 

vilket uteslöt en kommentarfunktion till inläggen. Enligt implementeringssteget i 

modellen är det upp till var och en om kommentarer ska tillåtas, men det bör i alla fall 

föras en diskussion om vad bloggen ska vara till för, för att ha möjlighet att föra en 

dialog med läsare och inte utesluta funktionen bara för att det verktyg man använder 

inte tillåter kommentarer. Viktiga ståndpunkter från modellen är att det inte endast är 

viktigt att diskutera aspekter kring inläggens ton och bloggens placering och funktioner, 

utan även klargöra varför man exempelvis ska skriva på ett visst sätt och vad bloggens 

placering kan göra för bloggverksamheten i stort, då åsikter om detta från personalens 

sida kan variera. De slutsatser som går att dra av arbetet med implementering är att 

mycket beskrivs som ”självklart” eller ”något som alla vet”. Förbättringar av arbetet 

med implementering kan således vara att diskutera och motivera varför inläggen bör 

skrivas på ett visst sätt och vad bloggens placering kan göra för bloggverksamheten. 

8.1.3 Marknadsföring 
 

När det gäller marknadsföring av bloggen visar både Bibliotek X och Bibliotek Y stor 

förståelse för hur man kan marknadsföra bloggverksamheten. Vid Bibliotek X är det 

vanligare att bloggen marknadsför biblioteket eftersom den ligger på första sidan på 

webbplatsen. Då det inte finns en målgrupp är det svårt att rikta marknadsföringen åt 

något håll vilket i detta fall har inneburit att det egentligen inte pågår någon 

marknadsföring av bloggen över huvud taget. Vid Bibliotek Y marknadsförs bloggen i 

biblioteket, på bokprat, på webben, via evenemang och att genom statistiken se vilka 

inlägg som är populära. Vid Bibliotek Y ökar läsarantalet kontinuerligt. Om detta beror 

på deras utbredda marknadsföring går inte att fastställa i denna studie, då flera andra 

aspekter kan ha betydelse, som till exempel ämnen och teman inläggen behandlar. 

Bibliotek Y har däremot statistik som visar en kraftig ökning i besöksantalet under 

december månad då bloggen har en adventskalender vilket pekar på att evenemang i 

bloggen kan vara en lyckad marknadsföring. Det går således att dra slutsatsen att arbetet 

med marknadsföring är svår att bedriva om det inte finns en klar målgrupp att rikta den 

till. Från aspekter som belyses kring marknadsföring i modellen kan en förbättring av 

bloggverksamheten alltså ha att göra med definiering av målgruppen. Dels ta reda på 

vad målgruppen vill ha, men även var den finns. Vi kan även dra slutsatsen att 

marknadsföring av bloggen genom evenemang kan vara framgångsrikt, eftersom 

Bibliotek Y har sina högsta besökssiffror i december månad då bloggens 

adventskalender innefaller. 



 

41 

 

8.1.4 Utvärdering 
 

Det är endast Bibliotek Y som genomför kontinuerliga utvärderingar, även om båda 

biblioteken har en avslappnad inställning till utvärderingar. De diskuterar vanligtvis 

bloggen informellt under fikaraster och de talar mycket om att saker är underförstådda 

bland personalen. Bibliotek Y har som vi nämnde tidigare formella utvärderingar, men 

utöver det blir saker sällan nedskrivna. Bibliotek X har en giltig ursäkt till att det hittills 

inte har skett några statistiska utvärderingar av bloggen i och med svårigheter att föra 

statistik samt att en kommentarfunktion saknas. Däremot finns det flera andra saker att 

diskutera vid en utvärdering, som inte enbart behandlar bloggens statistik och respons 

från läsare, såsom vilka teman i bloggen som personalen anser vore roliga att skriva om 

eller dylikt. De slutsatser som går att dra i det här steget är att utvärderingsarbetet 

definitivt kan förbättras, inte enbart genom kontinuerliga utvärderingar, utan även 

genom regelbundna formella diskussioner och sammanställningar om 

bloggverksamheten vid biblioteket. Diskussioner som även bör ske utanför fikarasterna. 

En utvärdering kan bidra till utveckling och bör av den anledningen vara ett givet 

arbetsmoment i bibliotek. 

8.2 Vilka åsikter finns bland bibliotekarierna i denna studie 

angående realisering av biblioteksbloggen? 
 

8.2.1 Planering 
 

Studien visar att respondenten vid Bibliotek X anser att planeringsarbetet med bloggen 

hade kunnat genomföras på ett bättre sätt och att de frågor och funderingar som uppstod 

när bloggen hade varit igång ett tag kunde undvikits om planeringen hade varit mer 

omfattande. Han menar att man bör ha ett motiv innan man börjar, då en blogg tar tid i 

anspråk. Respondent vid Bibliotek X ser även enbart möjligheter med att ha bloggen på 

första sidan på webbplatsen då den når alla. Han anser att det kan vara problematiskt att 

inte ha någon primär målgrupp och att det hade varit önskvärt att bloggen hade en 

kommentarfunktion för att möjliggöra en dialog med läsare. Han menar även att en tidig 

schemaläggning för personalen vid biblioteket som ska delta i bloggverksamheten 

underlättar bloggens fokus och prioritering. Respondenterna vid Bibliotek Y är nöjda 

med hur planeringsarbetet fortskred och anser inte att det finns något som hade fått en 

bättre utgångspunkt om planeringsarbetet sett annorlunda ut. 

8.2.2 Implementering 
 

I arbetet med implementering fick designen av bloggarna inte någon nämnvärd 

diskussion enligt samtliga respondenter. De menar att designmallen är något som skulle 

kunna förändras, men att den fortfarande är som den var från början. Respondenten vid 

Bibliotek X anser att man får utrymme för ett visst ställningstagande och personligt 

tyckande i bloggen i och med att man signerar inläggen. Respondenterna vid Bibliotek Y 

delar inte denna bild av ställningstagande då de anser att det är underförstått att man 

alltid skriver inläggen i egenskap av biblioteket, men att man för den sakens skull inte 

ska dra sig för att rekommendera eller skriva om känsliga ämnen. Samtliga respondenter 

är överens om att tonen i inläggen bör riktas åt det informella hållet och gärna ha en 

personlig prägel. 
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8.2.3 Marknadsföring 
 

När det gäller marknadsföring av bloggen menar respondenterna vid Bibliotek Y att de 

är nöjda med sin marknadsföring och tycker den fungerar bra, trots att det fortfarande 

finns utrymme för förbättringar. Respondenten vid Bibliotek X menar att bloggen inte 

aktivt marknadsförs, utan placeringen på första sidan på webbplatsen är en 

marknadsföring i sig. Han anser att det finns utrymme för förbättring, men att det är 

något som de inte har diskuterat. 

8.2.4 Utvärdering 
 

Enligt respondenten vid Bibliotek X sker inga formella utvärderingar av bloggen. 

Däremot finns bloggen med på ett hörn vid diskussioner mellan kollegorna, då de 

diskuterar hur det har gått och vad som kan förbättras. Inget skrivs dock ned. Han menar 

dock att det finns svårigheter i att utvärdera bloggen då det inte går att utläsa 

besöksantal i bloggen, eftersom den ligger på webbplatsens första sida. Respondenterna 

vid Bibliotek Y menar att deras blogg utvärderas en gång i halvåret och att det därefter 

genomförs en årsrapport. De anser att bloggen har stor nytta av att utvärderas och att 

alla som arbetar med bloggen har en positiv inställning till utvärdering generellt. 

8.3 Studiens tillförlitlighet och begränsningar 
 

8.3.1 Validitet 
 

Validitet innebär att man kontrollerar att man faktiskt studerar det man ämnat studera. 

Steinar Kvale ger ett antal riktlinjer för hur man ska behandla validitet, han skriver att 

det inte bara är med ord information förmedlas i en intervjusituation, det sker också med 

kroppsspråk, tonfall och uttryck. Enligt Kvale beror även kvaliteten på en intervju till 

stor del på transkriberingen, eftersom det är en fråga om tolkning. Han förespråkar att 

man inte ska transkribera så noga så möjligt utan använda en mer litterär stil för att 

bättre förmedla meningen i respondentens utsagor till läsaren (Kvale 1997, s. 118). Vi 

valde att genomföra intervjuerna på plats hos respondenterna för att få så tydliga svar 

som möjligt (genom att till exempel ta hänsyn till kroppsspråk, tonfall och uttryck) och 

använda oss av semistrukturerade intervjuer för att vid behov omformulera oss och 

förklara eventuella otydligheter. Vi valde att huvudsakligen inte ställa några ledande 

frågor, då frågeformuleringen kan ha stor betydelse för utfallet på svaren (Kvale 1997, 

s. 118). I vissa fall har dock ledande frågor förekommit, till exempel då vi velat bekräfta 

att vi förstått respondenten rätt, eller lagt fram påståenden från en tidigare respondent. 

Vi anser att detta inte har sänkt kvaliteten på studien utan snarare motsatsen då vi har 

haft möjlighet att använda det för att ställa följdfrågor. 

Angående transkriberingen har vi inte varit så pass ordagranna att vi antecknat suckar, 

korta pauser eller stammade upprepningar. Däremot har vi antecknat klara 

tveksamheter, längre tankepauser eller skratt för att se när respondenterna har tänkt efter 

eller exempelvis varit ironiska. Vi har inte skickat in transkriberingen till våra 

respondenter, däremot har respondenterna fått ta del av resultatgenomgången för att 

klargöra att vi har uppfattat dem rätt och få chansen att påpeka eventuella missförstånd. 

Vi har valt att göra denna uppföljning för att ytterligare höja validiteten. 
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Vi anser att vi har uppnått syftet med studien då vi har fått reda på hur en 

biblioteksblogg kan realiseras vid folkbibliotek och vilka åsikter det finns bland 

bibliotekarier angående detta. På så vis har vi även haft möjlighet att utifrån 

analysmodellen konstatera på vilka sätt en bloggverksamhet kan förbättras. 

8.3.2 Generaliserbarhet 
 

Generaliserbarhet bedöms genom att forskaren eftersträvar att resultatet ska kunna 

användas i andra situationer än vid den genomförda studien. Då denna studie är 

begränsad bör dock resultatet beaktas med försiktighet. Vi har endast genomfört två 

intervjuer med tre respondenter från två icke-slumpmässigt utvalda folkbibliotek. Detta 

reducerar möjligheten att generalisera studien. Vår studie syftar dock inte till att ge en 

heltäckande beskrivning eller bild över hur en blogg bör införas och drivas, utan 

avsikten är att få en uppfattning om hur det kan gå till vid ett vanligt folkbibliotek i 

Sverige. 

8.4 Förslag på fortsatt forskning 
 

Vi är medvetna om att vi bara har rört vid ytan i detta ämnesområde; hur en 

biblioteksblogg kan realiseras vid folkbibliotek och vilka åsikter det finns bland 

bibliotekarier angående detta. Då ämnesområdet fortfarande är relativt outforskat ser vi 

gärna fortsatt forskning inom området, även om biblioteksbloggar generellt, då bloggar 

är ett fenomen som ständigt är aktuellt. 

Det kan även vara av intresse att studera vad användare anser om biblioteksbloggar. 

Varför läser de bibliotekets blogg? Anser de att innehållet tilltalar dem och i sådana fall, 

på vilket sätt? Hur tror de att bloggen kan förändras till det bättre? Detta är exempel på 

frågor som skulle kunna användas i en studie för att underlätta för bibliotekarierna i 

deras arbete med biblioteksbloggen eftersom de får en uppfattning om vad användarna 

tycker. 
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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna studie har varit att skapa fördjupad förståelse av och studera hur 

biblioteksbloggar realiseras vid svenska folkbibliotek samt vilka åsikter det finns bland 

bibliotekarier angående realisering av biblioteksbloggar. 

I studien har bloggverksamheten vid två svenska folkbibliotek studerats och 

semistrukturerade intervjuer har utförts med sammanlagt tre ur personalen som har 

ansvar för bloggarna. Analysverktyget i studien är en modell av Connie Crosby som 

presenteras i boken Effective Blogging for Libraries. Modellen innehåller sex steg; 

Introduction: Blogging Basics, Planning, Implementation, Marketing, Best Practices 

och Measures of Success. Fyra steg i modellen valdes ut: Planning, Implementation, 

Marketing och Measures of Success (utvärdering).  

Forskningsfrågorna, formulerade utifrån syftet och problembeskrivning, var följande: 

 Hur realiseras biblioteksbloggen vid folkbiblioteken i denna studie? 

 Vilka åsikter finns bland bibliotekarierna i denna studie angående realisering av 

biblioteksbloggen? 

Resultatet av studien visar att arbetet med planering, implementering, marknadsföring 

och utvärdering av en blogg kan se ut på skilda vis i olika folkbibliotek. Vid det ena 

folkbiblioteket var planeringen av bloggen bristfällig. Vid det andra folkbiblioteket 

fanns det däremot ett tydligt syfte med bloggen. Sagda bibliotek utför även formella 

utvärderingar en gång i halvåret, medan det andra biblioteket enbart har utfört 

informella utvärderingar under fikaraster. Folkbiblioteken visade upp god förståelse för 

vikten av marknadsföring i bloggverksamheten, även om marknadsföringsarbetet skiljer 

sig i de två biblioteken. Folkbiblioteken beskrev mycket som ”uppenbart” i arbetet med 

implementeringen, men visade ändå god förståelse över viktiga aspekter vid införandet 

av en blogg. 

Respondenterna i denna studie visade upp tydliga åsikter om hur införandet av en blogg 

bör ske. Deras åsikter har dock inte alltid gått i linje med vad som har skett vid 

folkbiblioteken. Respondenten vid det ena biblioteket ansåg att planeringsarbetet kunde 

ha utförts bättre och att de borde ha fler formella diskussioner kring ställningstagande. 

Respondenterna vid det andra biblioteket var nöjda med deras insats, men önskar att 

bloggen var lättare att finna på webbplatsen. Samtliga respondenter var nöjda med deras 

marknadsföring av bloggen, men ansåg ändå att det finns utrymme för utveckling och 

förbättring. Respondenterna vid det ena folkbiblioteket var positivt inställda till formella 

utvärderingar. Vid det andra folkbiblioteket var respondenten nöjd över de informella 

utvärderingar som har dittills hade skett och ansåg att det finns goda skäl till att det än 

inte har utförts formella utvärderingar av bloggen. 

Det som går att utläsa av resultatet i studien är att bloggverksamheten kan förbättras om 

dialogen mellan bibliotekspersonalen ökar, det vill säga att de tillsammans, formellt, 

diskuterar, motiverar och dokumentetrar problem, möjligheter och visioner med 

bloggen. Utveckling kan även ske om personalen vid realiseringen av bloggen utför en 

mer grundläggande undersökning om målgrupp, marknadsföring och andra viktiga 

funktioner i bloggen. 
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BILAGA – INTERVJUGUIDE 
 

1) Bakgrund och bloggerfarenhet 

 Vad är ditt namn? 

 Vad arbetar du med och hur länge har du arbetat? 

 Vad är din titel? 

 Var är din arbetsplats? 

 Hur kom du i kontakt med bloggen som medium? 

 Hur länge har du bloggat? (Både inom yrket och privat) 

 Läser du andra biblioteksbloggar? (Vilka? Ge exempel) 

 Medverkar du i andra biblioteksbloggar? (Vilka? Ge exempel) 

 Har du en egen blogg? 

 

2) Planeringen inför bloggen 

 När startade ni er blogg? 

 Varför valde ni att satsa på en blogg? 

 Hur kom ni fram till beslutet att satsa på en blogg? 

 Förankrades bloggen i bibliotekets verksamhet och i sådana fall, på vilka sätt? 

 Hur tänkte ni kring juridiska aspekter? 

 Hur resonerade biblioteket (ansvariga för bloggen) innan införandet av bloggen? 

(Fördelar, nackdelar, förhoppningar) 

 Hade ni någon planering och hur såg i sådana fall planeringen ut? (Bedömning 

av vilka insatser som behövs i tid och resurser) 

 Hade ni bestämda ämnen ni skulle skriva om? 

 Hur ofta skulle bloggen uppdateras? 

 Fanns det några strategier? 

 Satte ni upp mål (eventuella delmål) för bloggen? 

 Hur många av personalen skulle arbeta med bloggen? 

 Vilka skulle läsa bloggen? Skulle ni satsa på någon specifik målgrupp? 

 Hur gick tankarna kring om ni skulle använda er av en bloggportal eller inte? 

(Praktiska och ekonomiska tankar) 

 Vem designade bloggen? 

3) Implementering och marknadsföring av bloggen 

 Hur gick det till de första veckorna? 

 Hur skriver ni inläggen? (formellt, informellt, ton, språk, riktlinjer kring detta)?  

 Skriver alla likadant? 

 Har ni marknadsfört bloggen och i sådana fall på vilket sätt? 

 Hur används er blogg i förhållande till bibliotekets andra webbaserade tjänster? 

 För ni statistik på antal besök och antal kommentarer? 

 Hur hanterar ni kommentarer? Måste de godkännas först? 

 Hur många läser bloggen och vilka är det som läser bloggen? 

 Kopplas bloggen på något sätt till vad som faktiskt händer på det fysiska 

biblioteket? 

 Blev det som ni hade planerat? På vilket sätt? 
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4) Utvärdering av bloggen 

 Har ni utvärderat bloggen och i sådana fall hur? 

 Vad blev slutsatserna, utfallet? 

 Hur arbetar ni vidare med dessa? 

 Kommer bloggen alltid att vara en del i bibliotekets utbud eller är det ett projekt 

som har ett utgångsdatum? (Utifrån utvärderingarna) 

5) Övrigt och egna funderingar: 

 Hur kan ni göra, tror du, för att få ännu fler läsare? 

 Tycker du att er fokus på bloggen har förändrats? 

 Vad har bloggen fått för respons? 

 Tycker du att bloggen gynnar biblioteket och i sådana fall på vilket sätt? 

 Har du avslutningsvis några personliga tankar eller idéer om bloggen som inte 

har nämnts här? 

 Något annat du vill tillägga? 

 




