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SAMMANFATTNING

Denna uppsats tar upp frågan om drivkrafter hos svenska personer som idag driver en blogg av 
personlig karaktär. Den huvudsakliga frågeställningen lyder: ”Vad är drivkraften bakom bloggande 
hos svenska bloggare?”. Bloggens popularitet och framfart de senaste åren gör den lättillgänglig 
som läsare men också som bloggförfattare, vem som helst kan idag enkelt skapa en egen blogg och 
börja blogga. Vad är det då som driver svenska bloggare till att starta och sedan kontinuerligt driva 
en  blogg?  Vad skulle  kunna få  en bloggare  att  sluta  blogga?  Empirin  samlas  in  från  relaterad 
forskning och intervjuer av svenska bloggare med ett kvalitativt angreppssätt. Resultaten bekräftar 
tidigare forskning som slår fast att svenska bloggare drivs av att skriva av sig, att det är roligt att 
blogga eller för den sociala interaktionens skull. Resultaten visar också tendenser till samband i 
drivkrafter mellan olika grupperingar av bloggare. Däribland att yngre bloggare oftare tenderar att 
bry sig om bloggens publicitet och status,  bloggare som använder sin blogg som ett substitut till 
dagbok lägger mindre vikt vid den sociala interaktion som bloggen kan medföra och bloggare som 
oftare bloggar om problem tenderar till att vilja hålla sin familj utanför läsarkretsen. Slutsatsen är 
att enskilda individer drivs av olika faktorer, men att olika kategorier av bloggare tenderar att drivas 
av liknande faktorer.

Nyckelord: Blogg, drivkraft
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INLEDNING

1.1 Bakgrund

Blogg är ett  välkänt  begrepp i  Sverige och bloggar används i  flera  olika syften.  Det finns den 
personliga bloggen,  bloggen där  personer  skriver  om t.ex.  ett  intresse eller  dagliga händelser  i 
dennes liv. Det finns också bloggar där bloggaren bloggar p.g.a. sitt kändisskap eller bloggar där 
journalister eller chefer använder bloggandet som ett komplement för att nå ut med sitt arbete.

Denna uppsats kommer att undersöka vad det är som driver den svenska bloggaren till att blogga 
och studien genomförs således bland svenska bloggare. Tidigare studier har bland annat visat att 
den dominerande faktorn för att hålla sin blogg vid liv är möjligheten till kreativt uttryckande och 
dokumentationer  av  personliga  erfarenheter  (Schmidt,  2007).  Även  möjligheten  att  knyta  nya 
kontakter eller påverka andra människor har nämnts. I tidigare bloggforskning är det dock sällsynt 
att  drivkraften  får  det  största  utrymmet  (författaren  har  inte  lyckats  hitta  någon bloggrelaterad 
artikel som fokuserar helt på drivkraft). Drivkraften figurerar i tidigare forskning ofta endast som en 
mindre del av en artikels undersökningsområde, därför finns en risk att drivkraften hittills har getts 
ett för litet utrymme för att kunna förklaras med god säkerhet. Risken finns att tidigare slutsatser 
som dragits och tendenser som påvisats är otillräckliga för att ge en korrekt bild av drivkrafter hos 
bloggare. Med detta i beaktande strävar denna studie efter att djupare gå in på det området för att 
finna  empiri  som är  till  gagn för  forskningsområdet  bloggar  ur  olika aspekter.  Då studier  som 
tidigare gjorts i vissa fall ger olika svar kring drivkraft motiveras denna studie genom att den låter 
fokus ligga på drivkraft, med förhoppningen att den bidrar till större insikter och säkrare slutsatser 
när det gäller drivkraft hos bloggare.

Studien inriktar sig mot personer som skriver personliga bloggar för nöjes skull, utan ett initialt 
vinstintresse. Studien strävar efter att ta reda på vilka de största drivkrafterna är genom intervjuer av 
personer  som idag  driver  bloggar  av  varierande  storlekar  i  Sverige.  Intervjuerna  syftar  till  att 
säkrare kunna besvara uppsatsens frågeställning genom att undersöka en bloggares initiala drivkraft, 
den aktuella drivkraften och vad som skulle kunna få bloggaren att sluta blogga.

Med resultatet från studierna är förhoppningen att kunna bidra till forskningen kring beteenden i 
interaktionsmiljöer. Om vi vet vad som driver en bloggare till att blogga kan bloggarens beteenden i 
olika situationer och miljöer förklaras med bättre empirisk backning. Blogosfären rymmer många 
olika delar,  inte  minst  med avseende vad bloggen syftar  till  -  drivkraften  hos  en  verkställande 
direktör  på  ett  företag  kan  mycket  väl  tänkas  skilja  sig  gentemot  drivkraften  hos  en  vanlig 
nöjesbloggare.  Förhoppningen är  att  resultaten  från  denna  uppsats  kan  leda  till  nya  intressanta 
aspekter inom bloggforskning. 
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1.2 Syfte och frågeställning

Syftet  med studien är  att  genom intervjuer  ta  reda på vad som driver  svenska bloggare till  att 
blogga. Mot den bakgrunden lyder frågeställningen:

Vad är drivkraften bakom bloggande hos svenska bloggare?

Studien begränsar sig till bloggare som bloggar för nöjes skull och inte som representanter för ett 
företag,  en  organisation  eller  eget  vinstintresse.  Syftet  med  undersökningen  innefattar  även  att 
undersöka samband mellan drivkraft och andra aspekter som bloggandet medför, till exempel antal 
besökare eller besökarnas kommentarer. 

1.3 Disposition

Initialt  presenteras  en  redogörelse  för  tidigare  bloggforskning  med  fokus  på  forskning  kring 
drivkraft och motivation. Grundläggande begrepp förklaras. Därefter förklaras intervjuunderlagets 
design närmare i ett metodkapitel, följt av resultaten från undersökningen. Uppsatsen avslutas med 
analys av inkommen empiri mot bakgrund av tidigare forskning följt av slutsatser och diskussion.
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2 TEORI

2.1 Begrepp

2.1.1 Drivkraft och motivation

Ett centralt och ledande begrepp i denna studie är drivkraft. Således är en definition av vad som 
ligger  i  begreppet  för  denna  uppsats  räkning,  av  vikt.  NationalEncyklopedins  ordboks 
(psykologiska) definition av drivkraft lyder: ”omständighet som främjar visst handlande”. 
Denna definition kan upplevas som relativt öppen, på ett sätt konkret och absolut men samtidigt 
abstrakt med stor frihet att forma efter egen tolkning. Ordet omständighet i definitionen kan ta form 
i en för stunden aktuell sådan, likväl som en omständighet kan vara likadan under en längre tid. 
Exempelvis är väder ett exempel på en ständigt förändrande omständighet, medan klimatet i sig 
tenderar att  förändras mer sällan.  Av definitionen framgår alltså att  omständigheten är vad som 
bestämmer vad vi väljer att göra eller inte göra, dock säger definitionen ingenting om hur denna 
omständighet kan te sig.

Därmed är det viktigt att bestämma vad som menas med drivkraft i denna studie, då begreppet lätt 
kan  tolkas  på  olika  sätt.  Med  en  drivkraft  menas  i  denna  studie  den  mest  betydelsefulla  och 
grundläggande förklaringen till  varför  en  person sysselsätter  sig  med och genomför  någonting. 
Drivkraften är vad som håller en vilja att genomföra någonting vid liv. Drivkraften kan också ta 
olika skepnader över tid och utvecklas från ett stadium till ett annat, dock alltid med en möjlighet att 
gå tillbaka till ett tidigare stadium. En återkoppling till exemplet med väder och klimat ger således 
förklaringen  att  drivkraft  här  är  en  faktor  liknande  klimat.  En  faktor  som kan  förändras,  men 
tenderar att vara densamma över en längre tid.  

I  den forskning som har bearbetats  inför detta  avsnitt  nämns drivkraft  i  princip synonymt med 
motivation, avseende vad som åsyftas. Det går inte att urskilja några tydliga skillnader och det är 
därför svårt att konkret se vad som skiljer drivkraft och motivation åt i de studerade artiklarna. 

NationalEncyklopedins ordbok har följande definition av motivation: ”inre behov som ligger bakom 
visst (potentiellt) beteende”. Den definitionen bekräftar att begreppen drivkraft och motivation är 
likartade,  att  dessa också kan tolkas synonymt i  flera fall  och att  vad som ligger till  grund för 
begreppens betydelse således till stor del tenderar att bero på vad begreppens användare väljer att 
lägga för värden i begreppen. Inre behov kan precis som omständighet ta olika skepnader och vara 
resultat av grundläggande värderingar samtidigt som de kan förändras frekvent. Tolkningen som 
ligger till grund för värderingen av begreppen då de används i denna uppsats är att motivation, som 
styrs av  inre behov, är mer anknutet till impulser och snabb och/eller frekvent förändring medan 
drivkraft, som styrs av omständigheter, tenderar att oftare vara anknutet till faktum, tillstånd eller 
kontexter som är likadana över längre tid. En ytterligare återkoppling till exemplet med väder och 
klimat placerar således begreppet motivation tillsammans med väder.
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I min uppsats står alltså drivkraft för ett något djupare begrepp än motivation. Ett djupare begrepp i 
den bemärkelsen att drivkraft står för den starkaste anledningen till att genomföra någonting, medan 
motivation används i samband med faktorer vars innebörd bidrar till drivkraften eller symboliserar 
den form som drivkraften tar för tillfället, men inte utgör den huvudsakliga och kärnfulla faktorn. 
Därför tenderar drivkraften att  vara något bakomliggande medan motivation istället  tenderar att 
verka i den skiftande förgrunden. 

I de delar då den relaterade forskningen som redogörs för i detta avsnitt har använt sig utav dessa 
begrepp, har samma begrepp som författaren presenterat använts. 

2.1.2 Blogosfären

Blogosfären  (The  Blogoshpere)  utgör  ett  samlingsbegrepp  för  hela  det  forsknings  och 
fenomenområde som bloggar utgör och används i och används i  nästan samtliga artiklar som har 
studerats inför den här uppsatsen. Inom blogosfären ryms bloggen som artefakt, dess användare och 
betraktare ur en mängd aspekter samt interaktion däremellan.

2.2 Relaterad forskning

2.2.1 Olika typer av bloggar

 
Tidigare forskning kring bloggar skiljer ofta s.k. personliga bloggar från andra typer av bloggar. Då 
det  talas  om andra  bloggar  syftas  främst  politiska  bloggar  (political  blogs, som direktöversatt 
möjligen kan ge en något annan innebörd). Som tidigare fastslaget ligger den här uppsatsens fokus 
kring  den personliga  bloggen och  drivkrafterna  bakom denna.  Inom forskningsområdet  bloggar 
finns en mängd studier kring politiskt bloggande eller ”företagsbloggande” (corporate blogging), 
men  även  specifik  forskning  kring  den  personliga  bloggen  förekommer  och  det  är  resultaten 
därifrån  som är  av  störst  vikt  för  denna  studie.  Inom det  området  finns  många  studier  som i 
varierande omfattning tar upp drivande faktorer bakom bloggande, men ingen som fokuserar helt 
och hållet på drivkraften.

2.2.2 Den personliga bloggen

När vi talar  om den personliga bloggen menas en blogg som drivs av en eller  flera personer i 
egenskap av sig själva. Det utesluter således andra typer av bloggar där bloggförfattaren bloggar i 
egenskap av exempelvis journalist, politiker eller företagspersonlighet.

I  artikeln  Blogging as Social  Action:  A Genre Analysis  of  the Weblog  (Miller,  Shepherd 2004) 
konstateras att det verkar som om den personliga formen av bloggande är vad som till störst del 
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tillfredställer  såväl  bloggläsare  som bloggförfattare.  Vidare  spekulerar  artikeln  i  att  syftet  som 
bloggen fyller, såväl ur läsar som ur författarsynpunkt, inte kommer från själva informationen som 
publiceras  och  utbyts  på  personliga  bloggar  utan  snarare  att  den  fyller  ett  socialt  syfte,  ett 
förverkligande av sig själv. Den iakttagelsen får stöd i en relativt färsk studie genomförd av Hans 
Kullin (februari 2008),  A survey of Swedish bloggers and blog readers,  som undersöker svenska 
bloggares  och  bloggläsares  bloggvanor  ur  såväl  författar  som  läsperspektiv.  Med  stöd  från 
resultaten från undersökningen (undersökningen omfattades av 1000 personer) menar  Kullin  att 
viljan att uttrycka sig själv är den huvudsakliga motivationsfaktorn till att blogga. Den slutsatsen 
stämmer också överens med tidigare studier som artikeln hänvisar till, där självuttryckande ligger 
överst, följt av social interaktion och underhållning. Vad som dock även tas upp och slås fast är att 
olika grupper av människor också motiveras av olika faktorer. 

2.2.3 Bloggare och motivationsfaktorer

Enligt  Kullins  Rapport  är  den  typiska  svenska bloggaren  en  tjej/kvinna  i  de  sena  tonåren  som 
bloggar för att det är roligt att skriva. Hon har inte intäktsgenererande reklam på sin blogg (vilket är 
den målgrupp som min studie riktar sig till). Då undersökningen som artikeln är baserad på har 
genomförts tidigare år finns också vissa trender att iaktta. Den typiske svenske bloggaren är nu 
yngre  och  spenderar  mindre  tid  att  läsa  bloggar,  men  hon  uppdaterar  sin  egen  blogg  oftare. 
Bloggaren är också anonym mer sällan och ställer sig mer positiv till att i egenskap av bloggare bli 
kontaktad i kommersiella syften. Skillnader könen emellan finns också, och vissa av skillnaderna är 
stora.

Vidare  kring  bloggare  nämner  artikeln  Bloggers:  A  portrait  of  the  internet's  new  storytellers  
(Lenhart, Fox 2006), att majoriteten av bloggarna bloggar för sin egen skull, och inte för sina läsare. 
Vad säger detta om drivkraften? Över hälften av de tillfrågade bloggarna i samma undersökning 
uppger också att de aldrig har publicerat egen skrift eller egna verk någon annanstans än på sin 
blogg. Detta indikerar att bloggen som uttryckssätt inte bara lockar personer med en initial vilja att 
publicera  utan även andra människor. 

Iakttagelsen  att  majoriteten  av  bloggare  medger  att  de  inte har  publicerat  egna  verk  offentligt 
tidigare är av stort intresse för denna uppsats. Om viljan inte har funnits innan, vad har då fått en 
person att nu vilja publicera sina tankar i skrift? Eller har viljan funnits, men inget medium har 
tidigare erbjudit den tillgänglighet som bloggen gör? Varför känns det helt plötsligt ”okej” för en 
människa att börja blogga, när man tidigare inte hade velat skriva för andras läsning?

Vidare svarar 84% av de tillfrågade personerna i undersökningen (Lehnart, Fox 2006) att de ser sitt 
bloggande som en hobby, eller ”någonting jag gör, men inget som jag lägger ner mycket tid på”. 
Resultatet visar alltså att en del människor som bloggar tenderar att inte se det som en stor sak, men 
vad är då drivkraften? Vad får dem att fortsätta blogga? 
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Respondenterna i samma studie menar i huvudsak att de inte ser sig själva som journalister, utan att 
bloggandet är mer som att föra dagbok. Likt iakttagelsen i Kullins studie framkommer även här att 
bloggare helst bloggar om vardagliga händelser och inte specifika ämnen.

2.2.4 Social interaktion: En vital del av blogosfären

En blogg för oftast med sig möjligheten för en läsare att kommentera ett inlägg. Kommentaren 
publiceras då (i vissa fall efter godkännande) sammanhängande med inlägget, vilket innebär att alla 
läsare av en blogg kan ta del av den. Artikeln  Leave a Reply: An Analysis of Weblog Comments 
(Mishne, Glance, 2006) tittar närmare på kommentarens betydelse för bloggen. Kommentaren ger 
läsaren  möjligheten  att  till  exempel  skriva  en  enkel  hälsning  till  författaren  eller  en  snabb 
kommentar till inlägget. Vad kommentaren också används till är att få läsare att kommunicera kring 
olika ämnen som bloggen berör, likt ett community eller ett diskussionsforum. Detta kan skapa en 
relation både mellan läsare och bloggförfattaren, men också läsare sinsemellan.

Detta väcker frågor kring kommentarens betydelse för en bloggförfattares drivkraft som är högst 
relevant för den här uppsatsen. Är det viktigt att få kommentarer på sin blogg? Bloggen skrivs av en 
person som är medveten om att bloggen som regel är tillgänglig för alla med tillgång till internet, 
kanske vill man också ha många besökare på sin blogg men hur viktig är den direkta kontakten som 
en kommentar innebär?

Studien som genomförts av Mishne och Glance visar att kommentaren som sådan är en viktig del av 
hela blogosfären, kommentaren formar och utvecklar fenomenet bloggande på en rad olika sätt, och 
dess betydelse skall inte underskattas. I artikeln går också att läsa att kommentarer är en betydande 
motivationsfaktor för bloggare. Vi har tidigare konstaterat att de flesta bloggar för att uttrycka sig 
själva, men hur viktigt är det att andra människor läser det man skriver? Räcker det med att med 
hjälp  av  statistiska  verktyg  se  att  ens  blogg  har  många  besökare  eller  är  konkret  feedback 
eftersträvansvärt? Hur knyter det an till den övergripande drivkraften?

Kommentarer kan alltså leda till ett ”nätverkande”. Många bloggare ser bloggandet som ett sätt att 
utveckla  relationer  (Miller,  Shepherd  2004)  och  använder  bloggandet  på  ett  liknande  sätt  som 
communities används. Genom kommentarer och länkar skapas ett nätverkande mellan bloggare och 
nya relationer utvecklas. Miller och Shepherd hävdar att de nätverkande funktioner som exempelvis 
kommentarer utgör används för att skapa nya kontakter men också för att  positionera sig i den 
”stam” man tillhör  i  blogosfären.  Författarna menar  att  det  finns en slags social  hierarki  bland 
bloggare med kända människor i toppen, som sedan förgrenar sig ut till mindre hierarkier, och att 
många bloggare är intresserade att, genom nätverkande, komma uppåt i hierarkin.
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2.2.5 Bloggens framfart

De olika typer av sociala faktorer som är anknutna den personliga bloggen ger den ett långsiktigt 
överlevnadsvärde (Miller, Shepherd 2004). Detta har med råge bekräftats då antalet bloggar sedan 
år 2004 har mer än femtiodubblats (Kullin, 2008). De siffrorna säger dock ingenting om hur stor 
andel av dessa bloggar som är personliga bloggar kontra politiska eller företagsbloggar, men utom 
allt rimligt tvivel har den personliga bloggens närvaro ökat dramatiskt i omfattning idag jämfört 
med år 2004. Att bloggen som fenomen har vuxit de senaste åren och att inga tecken på att den 
trenden ska brytas har framkommit sätter för studiens räkning en viss prägel på frågan om varför en 
bloggare började med att blogga, vad den initiala drivkraften var för att sätta igång. I takt med att 
bloggen som fenomen har vuxit och blivit mer känd för allmänheten finns möjligheten att andra 
motivationsfaktorer framträder hos nyblivna bloggare jämfört med de bloggare som har bloggat en 
längre tid.

2.3 Studiens bidrag

Genom att studera tidigare forskning målas en god bild upp av många olika delar som blogosfären 
rymmer. Tidigare har nischade studier genomförts mot till exempel kommentarens betydelse, men 
riktad forskning mot bloggares drivkraft är ännu ett relativt outforskat område. Genom att låta den 
här studien ha som mål att förklara frågor kring drivkraft finns goda förhoppningar om att påvisa 
nya samband och ge upphov till intressanta iakttagelser. Mängder av tendenser och fenomen kring 
bloggar har drivkraften som mer eller mindre förklarande faktor. I stort sett allting vi gör, oavsett 
om vi forskar, fiskar eller cyklar så finns en bakomliggande drivkraft, någonting som fick oss att 
göra det vi nu gör. Således drivs även bloggare av en drivkraft, och att förklara den närmare är av 
stor vikt för forskning inom blogosfären då det kan förklara andra beteenden och trender med större 
precision.
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3. METOD

3.1 Metodval

”Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett förstående  
syfte. Vi är inte inriktade på att pröva om informationen har generell giltighet. Det centrala blir  
istället att vi genom olika sätt att samla in information dels kan få en djupare förståelse av det  
problemkomplex vi studerar, dels kan beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i.” 
(Holme & Solvang 1991, s. 14)

Mot den bakgrunden valdes ett kvalitativt angreppssätt för studien. Dess motpol, kvantitativ, ger 
istället  studien en större  kontroll  från forskarens sida och är  mer  formaliserad och strukturerad 
(Holme & Solvang 1991). Då syftet var att få bloggarna att själva berätta om sina drivkrafter hellre 
än att låta dem välja bland på förhand föreslagna alternativ ansågs ett kvalitativt angreppssätt vara 
den  bäst  lämpade  metoden  för  undersökningen.  Förhoppningen  var  att  unika  svar  för  varje 
respondent skulle ge en bättre bild av drivkraften bakom bloggande och leda till mer kvalitativa 
slutsatser än vad exempelvis en enkätundersökning skulle ha gjort.

3.2 Urvalsmetod

Urvalet  har  skett  slumpvis  genom  att  på  de  två  stora  svenska  bloggportalerna  blogg.se och 
metrobloggen.se välja de vid tillfället, senast uppdaterade bloggarna. Båda portalerna har en lista 
som tillhandahåller detta. Detta urval är ett s.k. bekvämlighetsurval, som för min studie innebär att 
de enklast tillgängliga potentiella respondenterna väljs ut till undersökningen. Nackdelen med ett 
sådant urval kan vara att då man använder sig av ett lättillgängligt urval, finns risk att det ger en 
missvisande  bild  av  hela  populationen då det  kan finnas  en  anledning  till  att  urvalsgruppen är 
lättillgänglig (Holme & Solvang 1991). Den tydligaste risken för denna uppsats räkning blir således 
att  urvalet  består  av personer som uppdaterar sin blogg oftare än genomsnittet.  Detta alternativ 
ansågs  dock  bland  urvalsalternativen  vara  det  bästa  för  undersökningen.  Exempelvis  hade  ett 
obundet slumpmässigt urval från en lista av samtliga bloggar i Sverige varit omöjligt att genomföra 
då författaren ej har tillgång till en sådan lista, men hade den möjligheten funnits hade det möjligen 
kunnat ge en bättre bild av populationen som helhet.

Hur många bloggar  som har  kontaktats  har  varierat  från fem till  tio  stycken vid varje  tillfälle. 
Urvalet  har  skett  morgnar,  eftermiddagar  och  kvällar.  Författarna  till  de  utvalda  bloggarna 
kontaktades via en kommentar (se bilaga) på den aktuella bloggen. Bloggaren har då kunnat välja 
att  kontakta  uppsatsens  författare  per  epost  om  bloggaren  önskat  delta  i  undersökningen. 
Kommentaren innehöll förutom kontaktuppgifter till författaren även information kring uppsatsens 
syfte, hemmahörande universitet och att personens blogg är helt slumpmässigt urvald. Vid vissa 
tillfällen har en blogg valts bort och författaren har i dessa fall ej kontaktats. Dessa fall har varit då 
bloggen uppdateras väldigt sällan. ”Sällan” har bedömts vara mer sällan än en gång i veckan under 
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en längre tid.
 
Totalt 19 personer återkom efter att ha blivit kontaktade. Alla utom en person genomförde intervjun. 
Personen som ej genomförde intervjun frågade i sitt svarande epostmeddelande om kommentaren 
var  ett  s.k.  spammeddelande  eller  om  meddelandet  var  seriöst.  Efter  att  författaren  förklarat 
kommentarens syfte och innebörd återkom dock aldrig personen. 

Av de som genomförde intervjun var 17 st tjejer/kvinnor i åldrarna 13 till 55 med en tyngdpunkt på 
åldrarna 19-23 och en 22 år gammal man. Uppskattningsvis återkom ungefär en tredjedel av de som 
har  blivit  kontaktade.  Av de personer som återkom, återkom de allra  flesta inom ett  dygn med 
enstaka undantag. Tre (3) stycken ville ha mer information innan de bestämde sig för om de skulle 
delta  i  intervjun  eller  inte.  Informationen  som  efterfrågades  var  sekretessrelaterad  samt  kring 
frågornas natur. Flera respondenter uttryckte också en önskan om att få läsa uppsatsen då den var 
färdigställd.

3.3 Metod för genomförande

Respondenterna erbjöds att själva välja medium för intervjuns utförande. Respondenterna fick välja 
mellan telefon, MSN eller epost. Det framfördes att valet stod helt på respondentens sida. En person 
valde telefon, en person valde initialt MSN men detta ändrades sedan på respondentens begäran av 
smidighetsskäl till att genomföras via epost eftersom problem uppstod då en bra tid för intervjuns 
genomförande skulle hittas. Resterande personer i undersökningen valde epost.  Telefonintervjun 
utfördes med hjälp av SkypeOut, och spelades in med hjälp av gnome-sound-recorder. Ett headset i 
standardutförande  användes  under  intervjun.  Informanten  delgavs  information  om  att  samtalet 
skulle spelas in, men också att det endast skulle användas i syftet att återge intervjun korrekt. Efter 
att samtalet var inspelat överfördes svaren i samtalet noggrant till ett textdokument. Inspelningen 
raderades så fort den inte längre behövdes, även detta informerades den aktuella respondenten om. 

Alla respondenter utom två valde alltså epost. I flera av fallen antogs eller önskades redan i det 
initiala svarsmeddelandet från personen att intervjun skulle genomföras på det sättet. Smidighet och 
anonymitet framkom från flera respondenter som en anledning till detta. I de fall där personen inte 
direkt önskade men antog att intervjun skulle genomföras via epost, presenterades först möjligheten 
att istället genomföra intervjun via MSN eller telefon innan frågorna skickades över, detta för att 
alla skulle ha samma möjligheter. Ingen ändrade dock sitt initiala val i de fallen. 

Då endast  en person valde  att  genomföra intervjun via  telefon,  är  det  svårt  att  jämföra  de två 
angreppssätten. Vad som dock går att tyda på vissa av de svar som inkommit via epost är att svaren 
är väldigt kortfattade, och att det är troligt att dessa hade kunnat utvecklas under en telefonintervju. 
Detta då man som intervjuare enklare hade kunnat ställa följdfrågor under processen. Informanterna 
uppmuntrades dock att fylla ut svaren med relevant fakta ur andra aspekter än den som de direkt 
upplevde att  frågan berörde.  I  de flesta  intervjuer  har också de svarande gjort  detta  genom att 
exempelvis ha förklarat vissa frågor på ett sätt som inte initialt efterfrågades. Flera av svaren från 
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epostintervjuerna är också längre än svaren från intervjun som genomfördes via telefon, varför det 
inte går att dra några säkra slutsatser om vad som hade varit bäst lämpat för denna undersökning. 
Vad som är säkert är dock att vissa informanter hade bortfallit i ett fall där endast telefon varit ett 
alternativ, då flera uttryckte en önskan att inte lämna ut telefonnummer.

Under  både  telefonintervjun  och  i  epostmeddelandet  med  intervjufrågorna  påpekades  alltså 
informanterna möjligheten att utöver att svara på frågorna, dela med sig av fakta som han eller hon 
tyckte  var  relevant  för  undersökningen.  Respondenterna  informerades  också  att  alla  frågor  i 
intervjun  var  frivilliga,  och  att  man  skulle  återkomma  med  frågor  om  det  var  en  fråga  som 
upplevdes  otydlig.  Endast  en  respondent  valde  att  inte  svara  på  samtliga  frågor.  Totalt  sett 
innefattade intervjun 16 frågor.

3.4 Studiens upplägg

Först ställdes frågor kring ålder och kön, samt adress till respondentens blogg. Dessa frågor fanns 
initialt till för att eventuellt kunna se samband mellan bloggare i olika åldrar eller mellan bloggare 
av samma kön. Liksom möjligheten att kunna se mönster där dessa faktorer verkar vara bidragande. 
Därefter  fortsatte  intervjun mot vad respondentens blogg handlar  om. Studiens syfte  är  inte  att 
förklara en viss grupp (personer som bloggar om en bestämd artefakt etc.) av bloggares drivkraft, 
utan att  ge en övergripande bild.  Dock bedömdes frågan vara relevant då möjligheten fanns att 
bloggare  som  bloggar  om  exempelvis  mode  påvisar  andra  beteendemönster  sett  ur 
drivkraftsperspektiv än en bloggare som skriver helt om sitt eget liv och allting som hör därtill. 
Vidare fanns funderingar kring huruvida hur länge en bloggare har bloggat påverkar drivkraften. Då 
ett tema i undersökningen är bloggarens drivkraft över tid, alltså hur den initiala drivkraften skiljer 
sig från den nuvarande så existerar möjligheten att vissa mönster finns att urskilja hos bloggare som 
har bloggat en kortare tid kontra en längre tid.

Intervjun fortsatte sedan mot den första frågan som direkt behandlade drivkraft, nämligen vad som 
fick bloggaren att börja blogga initialt. Resultaten från denna fråga kan också knytas an till när 
bloggaren började blogga (indirekt hur länge han eller hon har bloggat), då det i avsnittet kring 
relaterad forskning konstateras att antalet bloggar vuxit kraftigt de senaste åren. På grund av detta 
känner fler människor till bloggar idag, och kan som debuterande bloggare möjligen påverkas av 
andra faktorer än de som startade sina bloggar för flera år sedan gjorde. Frågan bedömdes ha stor 
relevans då den senare kan kopplas samman med svar från vad som får  bloggaren att  fortsätta 
blogga samt att den knyter an direkt till uppsatsens frågeställning. 

Respondenterna  fick  sedan  besvara  frågor  kring  besökare  och  besöksfrekvens.  Det  var  med  i 
beräkningen att dessa frågor kan vara svåra för respondenten att besvara, då det kan tänkas vara av 
olika vikt för en bloggare att veta hur många besökare som besöker hans eller hennes blogg. På 
grund av detta förväntades att flera av svaren kunde komma att baseras på uppskattningar. Båda de 
bloggportaler som har använts för att hitta informanterna erbjuder dock sina användare att kunna se 
statistik på antalet besökare. Vad som också bedömdes ha relevans för den här undersökningen var 
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hur bloggens besökarkrets såg ut. Även denna fråga ställdes med visst förbehåll då det i vissa fall 
sannolikt kan vara svårt för en bloggförfattare att veta detta. Samtidigt bedömdes det också som 
sannolikt att det i många fall kan vara så att respondenten har en ganska god uppfattning om detta 
tack  vare  exempelvis  kommentarer  på  bloggen  eller  kontakt  med  vänner  och  bekanta. 
Förhoppningen var också att kunna se om besökarkretsen har någon betydelse för drivkraften. Både 
avseende storlek och karaktär.

Intervjun fortsatte mot frågor om uppdateringsfrekvens och längden på själva inläggen. Tanken med 
att fråga om detta var för att eventuellt kunna se samband i drivkrafter mellan personer som håller 
en liknande uppdateringsfrekvens eller jämn längd på sina inlägg och vice versa. Frågorna ställdes 
också för att undersöka om de avgörande faktorerna för detta främst berodde på bloggarens egna 
önskemål,  om det  snarare  var  styrt  av en slags  gängse praxis för  bloggare eller  kanske för att 
tillfredsställa sina läsares behov.

Frågorna riktades sedan direkt mot drivkraften igen, först ställdes en fråga om vad det är som får 
bloggaren att fortsätta blogga, direkt följd av motfrågan som berörde om det finns något som kan få 
bloggaren att  sluta  blogga.  Den första  frågan,  frågan om varför bloggaren fortsätter  att  blogga, 
ansågs vara den mest centrala frågan i hela undersökningen ur en synvinkel. Uppsatsen ämnar till 
att ta reda på vad det är som driver svenska bloggare till att blogga, och detta är vad frågan indirekt 
är  ute  efter.  Samtidigt  fanns  en  medvetenhet  om att  svaren  på  frågan i  sig  inte  nödvändigtvis 
behövde bli utvecklande och kanske till och med svår att svara på för många respondenter. Dock 
behöver  inte  korta  och  ”oklara”  svar  betyda  att  frågan inte  är  av vikt,  utan  kan istället  ge  en 
fingervisning om att bloggandets drivkraft är svår att förklara. Svaret på den frågan är dock viktig 
men behövs också kompletteras med respondentens övriga svar för att ge en god helhetsbild. Frågan 
om vad som kan få  en  bloggare att  sluta  blogga  ansågs  relevant  då den för  det  första  kan ge 
indikationer  på  eventuella  negativa  aspekter  med  bloggande.  Den  är  också  relevant  ur  den 
synvinkeln att bloggaren ställs inför en fråga som denne kanske inte tidigare reflekterat över, och 
måste föreställa sig ett eventuellt avslut och hur detta isåfall skulle motiveras. 

Intervjuns  avslutande  frågor  riktar  sig  mer  mot  interaktionen mellan  bloggare  och  läsare,  samt 
bloggarens beteende i egenskap av bloggläsare. I avsnittet om relaterad forskning konstaterades att 
kommentarer har en stor betydelse för bloggare och bloggen i allmänhet. För att ta reda på hur 
drivkraften kan påverkas av kommentaren ställdes en fråga om detta. Respondenterna uppmanades i 
frågan att motivera sina svar, oavsett om kommentarer ansågs oviktiga eller viktiga för honom eller 
henne. Detta för att det är rimligt att anta att frågan av många inte kan ses i svart eller vitt, utan 
exempelvis att kommentarer kan ha en viss vikt men inte vara avgörande. Det ansågs också relevant 
att be respondenten utveckla sitt svar då kommentarens vikt kan tänkas vara olika viktig beroende 
på olika faktorer.

För  att  ytterligare  undersöka  interaktionen  mellan  läsare  och  bloggaren  ställdes  en  fråga  som 
syftade till  att  undersöka om bloggarens sociala sfär  hade påverkats  i  någon riktning tack vare 
bloggen. Denna fråga ansågs viktig då det i  relaterad forskning konstaterats  att  bloggandet inte 
nödvändigtvis endast används för att skriva och dela med sig till omvärlden utan också för att skapa 
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nya  kontakter  (Miller,  Shepherd  2004).  Avslutningsvis  ställdes  frågor  som berörde  bloggaren  i 
egenskap av bloggläsare. Detta bedömdes vara relevant för att kartlägga respondenternas övriga 
beteenden  i  blogosfären.  Den  sista  frågan  berör  huruvida  respondenten  kommenterar  på  andra 
bloggar, detta för att se om något mönster går att tyda därav. Exempelvis om en bloggare som själv 
värdesätter kommentarer på sin egen blogg högt är mer trolig att kommentera på en annan blogg.
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4 RESULTAT

I följande kapitel presenteras resultatet från intervjuerna. Resultaten presenteras  initialt specifikt för 
varje  fråga  (undantaget  fråga  3,  se  bilaga)  i  den  ordningsföljd  de  ställdes  för  undersökningens 
informanter.  Avslutningsvis följer  ett  avsnitt  där redogörelse  för tendenser  och samband mellan 
olika svarsgrupper ges.

4.1 Frågornas enskilda resultat

Hur gammal är du?

De yngsta respondenterna var 13 år gamla, och den äldsta 55 år gammal. Åldrarnas medelvärde var 
23,2 år och medianen 19,5 år. Att de flesta svarande skulle befinna sig i det åldersspannet som 
medianen visar på var väntat då den typiske svenska bloggaren är ungefär i den åldern (Kullin, 
2008).

Kön? 

Av de 18 respondenter som återkom efter att ha blivit erbjudna deltagande var 17 st kvinnor (94%), 
vilket kan ha en viss förklaring i att de flesta svenska bloggarna är kvinnor (Kullin, 2008). Dock 
stämmer den fördelningen inte överens med fördelningen manliga och kvinnliga bloggare överlag, 
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ej heller  med könsfördelningen avseende de bloggare som blev kontaktade för undersökningen. 
Urvalet är dock för litet för att dra några säkra slutsatser beträffande den kraftiga fördelningen av 
kvinnor. Den kraftiga fördelningen medför att det ej finns grund för att göra analyser beträffande 
skillnader könen emellan i denna uppsats. Bloggarna valdes ut slumpmässigt, och de bloggare som 
kontaktades  var  också  i  majoriteten  kvinnor  men  långt  ifrån  den  fördelningen vi  ser  bland  de 
svarande. En tendens visas alltså mot att kvinnor är mer intresserade att prata om sina bloggvanor, 
men mer forskning skulle krävas innan detta kan slås fast.

Vad handlar din blogg om?

De allra  flesta  respondenterna  svarade  att  de  exempelvis  skriver  om olika  tankar,  funderingar, 
problem och händelser som knyter an till dennes eget liv. ”vardagen”, ”inget speciellt” och ”allt  
möjligt” nämns av flera informanter. Flera respondenter nämner att bloggandet fungerar som en 
dagbok eller som en ventilerande kanal för att få ut sina tankar, ordet ”problem” dyker upp i flera 
svar.  En  minoritet  nämner  också  andra  specifika  områden  utöver  ens  liv,  såsom  mode  eller 
trädgårdsarbete. Endast en person svarar att bloggen är helt nischad mot ett område (sport).

Hur länge har du bloggat?

De flesta respondenter angav ungefärliga svar på denna fråga med detta resultat:

Flera respondenter nämner att de har bytt bloggportal en eller flera gånger under den här tiden, samt 
att de har varit mer eller mindre aktiva under vissa perioder av sitt bloggande. Ingen ger dock någon 
förklaring till vad detta beror på. Återigen nämns likheten med att skriva dagbok, en person svarar 
att  bloggen har  ersatt  dagboksskrivandet  på grund av att  ”jag insåg att  jag  skriver  bättre  och 
mycket fortare via datorn.”.
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Vad fick dig att börja blogga/Varför började du blogga?

Flera bland respondenterna upprepade faktorer går att urskilja här. Den vanligaste anledningen som 
framkom var att man själv har läst bloggar ett tag, och sedan skaffat en egen. Andra dominerande 
faktorer var att flera i bekantskapskretsen har bloggar eller att bloggen fungerar som ett substitut till 
dagboksskrivande.  Av de som nämner vänner och bekanta finns ett  fåtal  som menar att  det var 
påtryckningar eller lockelser från deras sida som var den avgörande faktorn, men de flesta nämner 
också att de har känt sig intresserade själva. Flera personer nämner att de tycker att bloggen är ett 
bra sätt att dokumentera sitt liv, en respondent skriver: ”Det är även kul för mig själv att kunna gå  
tillbaka och se vad jag gjorde för ett halvår sedan exempelvis.”. Den anledningen nämns ett flertal 
gånger, men många nämner också (i samband med detta eller fristående) att man tycker att det är ett 
bra sätt för vänner att få reda på vad som händer i ens liv.

Av de personer som nämner bloggens likhet med att föra dagbok är det ungefär hälften som nämner 
att  bloggen  fungerar  som ett  direkt  substitut  till  dagboken,  medan  andra  hälften  endast  liknar 
bloggandet vid detta, utan att specifikt nämna bloggen som ett substitut. Många nämner också att 
bloggandet verkade roligt, och att man därför starta. Att man gillar att skriva nämns också utav ett 
par respondenter.

Sammanfattningsvis går det att urskilja två dominerande grupper under den här frågan. Den första 
gruppen började blogga för att de tyckte att det verkade roligt och hade genom vänner, tidningar 
eller eget bloggläsande fått den uppfattningen.  Den andra gruppen är de som anger faktorer som 
”...verkade vara ett så bra sätt att dokumentera”, och nämner anledningar som är direkt riktade mot 
deras eget skrivande eller vilja att uttrycka sig själva. Att bloggen är offentlig och tillgänglig för 
andra att läsa nämns av båda grupper som något positivt.

Om du vet, ungefär hur många besökare har din blogg dagligen?

De flesta respondenter verkade ha en relativt bra uppfattning om detta, men en del visste inte och 
chansade  på  ett  antal  de  trodde  var  rimligt.  Med  detta  i  beaktande  bör  siffrorna  ses  som 
uppskattningar,  och inte  några  definitiva tal.  Majoriteten  av  respondenterna verkar  dock ha  ca. 
10-20 besökare dagligen på sin blogg. 

Ett par stycken anger att de har över 50 besökare på sin blogg, och ett fåtal av dem har ca 100 eller 
fler besökare. Ett fåtal respondenter ger direkta eller indirekta indikationer på att man strävar efter 
och/eller  förväntar  sig en större  läsarkrets  i  framtiden:  ”inte  så många som jag önskar att  jag 
hade.” svarar en av dem. Det skall understrykas att frågan inte hade någon värdering i sig, utan 
endast frågade efter antalet besökare. Därför finns möjligheten att fler än de som, utöver frågans 
egentliga syfte, svarade att man lägger en värdering i antalet besökare faktiskt bryr sig om detta. 
Många upplever att  antalet  besökare varierar och att  variationerna ibland är väldigt stora.  Flera 
respondenter upplever också att antalet sidvisningar är relativt stort jämfört med antal besökare.
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Om du vet, är majoriteten av dina läsare inom sfären familj och bekanta? Eller har andra 
läsare tillkommit sedan du startade bloggen?

En respondent uppger att hon inte kunde svara på frågan. Resterande svarade enligt följande:

Vi ser alltså en väldigt jämn fördelning av detta. Relaterat till antalet besökare på bloggen ser det, 
med de inkomna svaren i beaktande, inte ut att finnas något klart samband mellan detta och hur 
läsarkretsen är utformad. Dock skall det absolut tas i beaktning att väldigt få personer hade fler än 
50 besökare, och ett ökande antal besökare kan rimligen antas påverka läsarkretsen i riktningen till 
att bestå av fler och fler utomstående läsare. En respondent nämner i sitt svar:  ”...också många 
andra utomstående som läser, Den Sprider ju sig.”. 

Flera  personer  av  de  som  svarat  att  andra  personer  än  släkt  och  vänner  är  de  huvudsakliga 
besökarna, har också nämnt att läsarkretsen till en början mestadels bestod av vänner och bekanta, 
men i takt med att bloggen har vuxit så har detta ändrats.
I flera fall där andra personer (utanför sfären släkt och vänner) står för merparten av besöken anges 
att anledningen till detta vara att personens familj eller vänner inte känner till att personen bloggar. I 
vissa fall anges också att detta är en önskan från respondentens sida. Likt föregående fråga nämner 
ett  par  informanter  att  de  gärna  vill  ha  fler  besökare  och  försöker  uppnå  detta  genom  att 
marknadsföra  bloggen,  en  person  säger:  ”Jag  försöker  göra  reklam  för  bloggen  via  olika  
communitysidor, msn och liknande för att få fler besökare. Det är bara roligt!”.

Vi ser att läsarkretsen tenderar till att ofta vara relativt självbestämd av bloggaren, en del försöker 
medvetet hålla vänner och bekanta borta från bloggen. Som tidigare konstaterat går det inte att med 
hjälp av den här undersökningen slå fast att fördelningen går att relatera till antalet besökare, men 
ett  par  personer  nämner  antalet  totala  besökare  och  bloggens  spridning  som  förklaring  till 
fördelningen. Den största bloggen sett till antalet besökare anger också att de flesta besökarna är 
utomstående.

18

Släkt och vänner Andra personer Vet ej
0

1

2

3

4

5

6

7

8



Hur ofta uppdaterar du din blogg? (Om det varierar – Förklaring?)

En absolut majoritet av respondenterna uppdaterar sin blogg i genomsnitt dagligen. I flera av dessa 
fall svarar man att bloggen uppdateras flera gånger om dagen. Ingen respondent uppger extrema 
variationer, men de flesta uppger att det finns en variation. Två dominerande faktorer sägs vara 
anledningar  till  detta.  Den  första  anledningen  till  variationer  är  hur  mycket  tid  som finns  till 
förfogande för tillfället. En respondent säger: 
”om jag har tråkigt och sitter mycket framför datorn, då blir det många inlägg. Men om jag inte är  
hemma någonting...så gör jag det helt enkelt inte.”, 
en annan säger: ”Men t ex som på helgerna så jobbar jag...så då kanske det händer att det inte blir  
så ofta, men jag försöker se till att jag får tid till det.”.

Den andra dominerande faktorn verkar  vara inspiration (eller  brist  därav)  samt hur händelserik 
personens dag har varit. Dock kan det ge olika resultat hos olika människor. En respondent säger: 
”Det beror helt på om jag gjort något speciellt jag vill skriva om”. En annan respondent säger att 
det  har  med  inspiration  att  göra,  men  att  inspirationen  inte  nödvändigtvis  kommer  utav  en 
händelserik dag eller intressant händelse. De allra flesta uppger båda de två dominerande faktorerna 
som  påverkande.  Ett  fåtal  ger  andra  förklaringar  såsom  exempelvis  hälsa,  en  person  ger 
förklaringen att antalet inlägg kan komma utav hur mycket som skall sägas. Personen uppger att 
denne vill hålla sina inlägg relativt korta, och därför då får dela upp inlägget till flera inlägg.

Håller du en hyfsat jämn nivå avseende inläggens längd? (Om ej – förklaring?)

Majoriteten av informanterna uppger att de som regel inte håller en jämn nivå avseende inläggens 
längd. Flera personer nämner att det kan variera från enstaka meningar till mycket längre inlägg, 
endast ett fåtal uppger att de allt som allt håller en jämn längd. Respondenter från båda sidor uppger 
att de försöker undvika alltför långa inlägg: ”Försöker hålla mig till ganska korta inlägg, när jag 
själv läser bloggar vill jag inte läsa för långa inlägg.”.
Här finns alltså en medvetenhet om läsarens preferenser och en hänsyn till detta. Majoriteten av 
svaren säger dock ingenting om att längden varierar på grund av hänsyn till läsarkretsen. Vidare 
knyter fler svar an till läsaren, en person skriver:

”Ibland kan inläggen bestå av en endaste fråga som liksom fångar känslan för dagen, t.ex. 'hur fan  
ska jag veta att man måste ha en legitimation som inte gått ut för att få fixa ett nytt pass?' där det  
hade blivit tråkigare om man istället beskrivit allting runt händelsen.”. 

Svaret  indikerar  alltså  att  längden  på  inlägget  också  kan  anpassas  till  en  viss  längd  av  den 
anledningen att inlägget då blir roligare eller mer intressant att läsa. Längden på inläggen har alltså 
en viss betydelse för bloggens utformning och attraktivitet enligt flera informanter, och detta anses 
vara av betydande vikt på flera håll.

De flesta svarande anger dock faktorer liknande de som påverkar hur ofta bloggen uppdateras. En 
person  skriver:  ”längden  beror  helt  enkelt  på  mitt  humör,  omständigheter och  tid.”,  en  annan 
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skriver:  ”Längden på inläggen varierar,  för att  dag till  dag så kan det hända olika mycket.” . 
Många menar att längden styrs av karaktären på inlägget. Tendensen bland svaren är att om inlägget 
behandlar exempelvis en samhällsdebatterad fråga går svaren mot att bli längre jämfört med om 
inlägget är ett kort statusmeddelande. Flera informanter uppger också att det finns en slags balans 
mellan antalet  inlägg och längden på dessa.  I de fall  bloggaren skriver flera inlägg än normalt, 
tenderar inläggen att bli kortare och vice versa.

Av vilken anledning fortsätter du att blogga?

Många olika anledningar nämns bland respondenterna men vissa huvudsakliga och återkommande 
faktorer finns. En av dem är att det är ”kul”/”roligt” att blogga. En annan bland flera respondenter 
återkommande anledning är att personen gillar att skriva. I många falls nämns också läsarkretsen, ur 
flera aspekter. Vissa svar lutar åt att man inte vill göra sina läsare besvikna, och att det är därför 
man  fortsätter  att  blogga.  Andra  menar  att  det  har  med  läsarna  att  göra  men  då  ur  en  annan 
synvinkel, att en anledning att fortsätta är för att man drivs av interaktionen med läsarna, en person 
säger  ”Roligt att yttra sig om sina åsikter och se ifall folk har samma, eller hur folk tänker och  
tycker om saker”. Flera nämner också att det finns en önskan från eget håll att vänner skall veta vad 
som händer i deras liv. I ett par fall nämner man också att man gärna ser att läsarkretsen utökas, och 
att detta indirekt är en anledning att fortsätta. 

Flera personer börjar sitt svar med att mer eller mindre säga att de inte vet varför de fortsätter att 
blogga:  ”Det  är  någonting  som  bara  är.”,  ”jag  vet  inte  riktigt”,  och  försöker  sedan  ge  en 
förklaring.  Men för flera personer är det  alltså inte självklart  eller  konkret varför man bloggar. 
Vidare uppger flertalet respondenter att bloggandet har en slags lugnande och rogivande effekt:  ” 
Det känns skönt att skriva av sig.”, ”Det ger mig frid att blogga”. Vissa menar att bloggen hjälper 
dem att få saker sagda som de annars skulle ha fått hålla inne med eller ha haft svårare att ventilera. 
Ytterligare  en  anledning  i  samma  anda  som  framkommer  på  flera  ställen  riktar  sig  mot  att 
bloggandet är en vanesak, i flera av dessa fall nämns även att man har blivit beroende av att blogga. 
En person svarar: ”Jag slutade att röka...efter det så tror jag att jag satte mig och bloggade istället  
för att gå ut och röka.”. Endast den personen drar parallellen mellan bloggande och andra typer av 
beroende,  men  flertalet  nämner  just  beroende  och  att  bloggen  har  upptagit  en  naturlig  del  av 
vardagen: ”Jag vet inte vad jag skulle göra om jag slutade blogga.”. Ingen nämner dock att detta 
beroende skulle vara ett problem i dagsläget.

Finns det någonting som du tror skulle kunna få dig att sluta blogga? Om ja, vad?

På denna fråga fördelar sig svaren ungefär lika mellan ja och nej. Samtliga personer utom två som 
svarade  nej  har  dock ändå  gett  exempel  på  anledningar  som skulle  kunna leda  till  detta,  men 
fortfarande svarat nej då de inte ser det som troligt att detta inträffar.
 
Flera personer nämner att otrevliga eller obehagliga läsare/kommentarer skulle kunna få dem att 
sluta omedelbart. En person nämner att hon skulle sluta blogga om det började kosta pengar och att 
hon isåfall skulle återgå till att skriva dagbok. Tid nämns av flera personer som en möjlig avgörande 

20



faktor. Av flera av svaren att döma verkar det dock som om bloggandet ändå länge skulle vara högt 
prioriterat: ”Skulle vara om jag verkligen inte hade tid. Annars ser jag ingen anledning.”. Utan att 
egentligen specificera vad denna motivationsbrist skulle komma från, svarar flera informanter att 
det som skulle kunna få dem att sluta är att de inte har lust att blogga längre och tappar intresset, en 
person skriver: ”om jag tyckte att det var tråkigt”. 

En annan flera gånger förekommande anledning riktar sig mot läsarkretsen. Om ingen längre läste 
bloggen skulle detta vara en anledning att inte fortsätta. Ytterligare en anledning som nämns ett par 
gånger är bristen på material,  om personen skulle känna att denne inte längre har någonting att 
skriva om.

Är det viktigt för dig att människor kommenterar på din blogg? Varför?

Endast en person svarar att det absolut inte är viktigt.  Inte heller svarar många att det är direkt 
viktigt, de allra flesta svarar nej eller att det inte är särskilt viktigt. I de spannet är dock samtliga 
överens om att det är trevligt och roligt av olika anledningar. Bland annat nämns att kommentarer är 
en drivande faktor för motivationen och inspirationen att blogga, och i kontrast till det säger en 
respondent  ”Inte det som håller drivet vid liv”. Båda sidor är dock ense om att det är ett trevligt 
inslag. Många skriver att det är roligt att få veta vad människor tycker, att det ger ”kött och blod” åt 
läsarna  och  därmed  utvecklar  relationen  mellan  författaren  och  läsaren.  Vad  gäller  just  den 
relationen och dess vikt finns två extremer med flera anhängare på varje sida bland respondenterna. 
Ena sidan där man menar att kommentaren inte alls är viktig eftersom att man ändå bloggar för sin 
egen skull: ”Nej nej, absolut inte. Det viktiga med min blogg är som sagt att jag ska få skriva av  
mig”. Den andra sidan menar tvärtom att bloggens allmäna tillgänglighet och interaktiva natur är 
just anledningen till att man väljer det mediet istället för till exempel att föra dagbok: ”Ja, jag vill  
gärna ha en dialog annars kan jag skriva dagbok bara för mig själv.”. På ett par håll nämns också 
att  detta  är  en  slags  bekräftelse  på  att  bloggen  läses  och  bidrar  för  bloggaren  till  en  positiv 
upplevelse. Andra svar som inte är lika riktade mot själva kommentarens betydelse i synnerhet men 
vikten av att bloggen har läsare i allmänhet finns också: ”I början tyckte jag det, jag blev nästan  
stött  när  folk  jag  visste  läste  inte  kommenterade.  Men  nu  spelar  det  ingen  roll,  jag  ser  ju  i  
statistiken att folk fortfarande läser.”.

De flesta anser alltså att det överlag inte är särskilt viktigt att läsare kommenterar. Flera personer 
nämner dock att kommentarens betydelse och vikt i många fall har med inläggets natur att göra, och 
att det i vissa fall är viktigt att inlägget kommenteras medan det i andra fall kan vara försumbart. De 
fall då flera informanter anser att det är viktigt är då en direkt fråga ställs i inlägget som författaren 
eftersträvar feedback på. I svaren nämns att dessa frågor kan vara om exempelvis åsikter i en viss 
fråga eller var man hittar ett visst klädesplagg, som en av respondenterna nämner.
Ett par personer nämner att antalet kommentarer kan ge en inblick i antalet aktiva besökare och ser 
gärna många kommentarer av den anledningen. 
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Upplever du att ditt bloggande har bidragit till ett nytt slags nätverkande för din del? Har din 
blogg lett till nya kontakter eller förändrat befintliga relationer?

En person valde att inte svara. De flesta svarar nej på den här frågan. Ett par av dem som svarar nej 
svarar att de hoppas att bloggen kommer att leda till nya kontakter i framtiden, men de flesta ger 
inga indikationer på att man hoppas på att det skall bli fallet. De som har svarat ja anger att detta 
avser nya kontakter som bloggen har lett till, men ingen av respondenterna anser att bloggen har lett 
till ett nytt slags nätverkande. En svarande nämner att hon på grund av bloggen återfått relationen 
med en del  gamla  vänner.  Ett  par  andra  respondenter  nämner  att  bloggen har  lett  till  helt  nya 
kontakter, men ingen nämner att de har träffat någon av dessa personer i verkliga livet. En person 
nämner att om bloggen skulle påverka hennes befintliga relationer negativt  skulle detta vara en 
anledning för henne att sluta blogga.

Läser du själv andra bloggar? Ungefär hur många/dag?

Samtliga informanter svarar att de läser andra bloggar utöver sin egen. De flesta läser ungefär fem 
(5) bloggar om dagen. Många svarar att de besöker ett par bloggar regelbundet, men att de också 
besöker andra bloggar stundtals: ”Sen händer det även att man kollar några andra då och då”. En 
person nämner att hon främst läser andra bloggar för att hitta inspiration till sin egen blogg. Ett 
betydande antal nämner att de bloggar de läser främst tillhör vänner och bekanta.

Om ja, kommenterar du på andras bloggar?

De flesta i undersökningen svarar att de kommenterar på andra personers bloggar ”inte ofta” eller 
”ibland”. Ett fåtal anger att en bidragande orsak till att de gör det är att de själva tycker att det är 
roligt att få kommentarer. Vad de flesta som svarat ja på frågan i stort sett är överens om är dock att 
de kommenterar  om de känner att  inlägget  är  värt  att  kommentera.  En respondent säger:  ”Jag 
kommenterar om det är något som 'faller mig i smaken'”. Ett par informanter nämner också att de 
använder kommentarer för att,  helt  eller i  viss mån, locka fler  besökare till  sin egen blogg. En 
person nämner att hon endast kommenterar på sina vänners bloggar.
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4.2 Tendenser och Samband

Av  de  svar  som  inkom  fanns,  som  tidigare  avsnitt  redogjort  för,  vissa  likheter.  Därför  tittar 
nästkommande avsnitt närmare på om de grupperingar som tyckte lika eller hade liknande svar på 
en viss fråga också stämde överens i svaren på andra frågor. På så vis kan andra relevanta fakta fås 
fram ur undersökningens svar. Avsnittet syftar också till att göra viss återkoppling till de hypotetiska 
samband som lades fram i tidigare i uppsatsen. 

4.2.1 Önskan om stor blogg främst hos yngre

Tidigare har konstaterats att könsfördelningen i denna undersökning var alldeles för ojämn för att 
kunna se några tendenser till skillnader mellan män och kvinnor. Vad gäller ålder finns dock en 
tendens att iaktta. De personer i undersökningen som uppger att de är intresserade av att bloggen 
skall  växa och  ger  exempel  på  hur  de gör  för  att  uppnå detta,  är  de  allra  yngsta  personerna i 
undersökningen.  Att  vilja  marknadsföra  sin  blogg  framkommer  i  olika  frågor  bland  flera 
respondenter i olika åldrar, men de som antyder att de lägger störst vikt vid det och uttryckligen 
framhåller en vilja att bloggen skall växa och bli mer känd är de allra yngsta i undersökningen. En 
av personerna skriver: ”Jag vill en dag ha lika många läsare som blondinbella.se eller kenzaz.se”, 
de av en välkänd svensk bloggranking två högst rankade bloggarna  (Bloggtoppen.se, juni 2008).    

4.2.2 Drivkrafter nu och då

Intervjusvaren ger inga tecken på samband mellan när en person startade bloggen och vad som fick 
personen att börja blogga. De olika anledningar respondenterna ger som svar på frågan varför de 
började blogga verkar inte skilja sig nämnvärt beroende på detta. Den person som har haft sin blogg 
längst (3 år) säger att hon såg en artikel i en tidning om bloggande, och att man där erbjöds att starta 
en blogg på tidningens hemsida. Hon är ensam om att uppge denna anledning, men i resterande fall 
finns inga talande skillnader mellan de som bloggat i ca. ett år jämfört med en månad. Det kan 
också konstateras att det inte finns några klara samband att tyda utifrån undersökningens resultat 
mellan när man startade bloggen och den nuvarande drivkraften.

4.2.3 Social interaktion

En tendens går att  tyda mellan varför en bloggförfattare bloggar och vikten av interaktion med 
läsarna.  Som  tidigare  konstaterat  nämnde  en  respondent  att  det  inte  är  viktigt  att  läsarna 
kommenterar, utan att det viktigaste är att hon får skriva av sig. Detta mönster återfinns på flera 
ställen, där de flesta som nämner specifikt att de bloggar mestadels för sin egen skull och inte för 
andras för att skriva av sig eller ventilera inte lägger stor vikt vid att få sin blogg kommenterad. Det 
går även att tyda ett liknande, inverterat, samband mellan nuvarande drivkraft och antal besökare på 
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bloggen.  De  informanter  som  anser  antalet  besökare  vara  något  viktigt  tenderar  till  att  inte 
uttryckligen säga att de bloggar endast för sin egen skull utan även för andra eller för att komma i 
kontakt med andra.

4.2.4 Bloggen som problemventil

Ett på flera ställen återkommande samband går att se bland de personer som uppger att de till viss 
del  bloggar  om  sina  problem.  I  de  fallen  tenderar  svaren  kring  vad  som  är  en  nuvarande 
motivationsfaktor för att blogga, hur viktig interaktionen med läsarna är och hur läsarkretsen är 
utformad  att  likna  varandra.  Oftast  nämns  då  att  bloggen  fungerar  som  en  dagbok  eller  ett 
ventilerande organ och att det är huvudsakligen för en själv som personen bloggar. I de flesta av 
dessa fall är då familj och vänner medvetet uteslutna från läsarkretsen. 
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5 ANALYS

5.1 Informanterna

Den tidigare, relaterade forskningen och den av undersökningen framkomna empirin rymmer en hel 
del bekräftande likheter och samtidigt har en del nya infallsvinklar kommit fram. Att informanterna 
fördelade sig som de gjorde könsmässigt var oväntat med tanke på vad tidigare forskning visat, men 
möjligheten finns att en annan teknik för att hitta personerna hade gett ett annat resultat. Vad gäller 
ålder befinner sig de flesta i det åldersspann som den i avsnittet om relaterad forskning benämndes 
som ”den typiska bloggaren” gör, vilket får ses som framgångsrikt för undersökningens värde då 
den gruppen utgör den största delen av svenska bloggare. ”Den typiska bloggaren” sägs blogga för 
att  hon  tycker  att  det  är  roligt,  vilket  också  framkom  som  en  betydande  drivkraft  i  denna 
undersökning.

5.2 Händelsekaraktär

Vi ser med stöd från svaren i undersökningen precis som tidigare konstaterat  att bloggare helst 
bloggar  om vardagliga  händelser.  Relevant  ur  drivkraftsperspektiv,  framkom också  en  djupare 
inblick  i  ”vardagliga  händelser”  där  intervjusvaren  tenderar  att  peka  på  att  den  genomgående 
karaktären av de vardagliga händelserna för  en bloggare också hänger  samman med personens 
drivkraft. Resultaten från undersökningen indikerar att personer som oftare bloggar om problem i 
olika former, främst drivs av att ventilera detta jämfört med något annat oftare än personer som inte 
bloggar om problem i samma utsträckning.

5.3 Medveten utformning av läsarkretsen

Utöver att de respondenter som uppger att de bloggar om problem i flera fall inte verkar lägga 
energi på att få fler läsare eller bry sig nämnvärt om den sociala interaktionen, är iakttagelsen att 
man  tenderar  att  medvetet  utesluta  sina  bekantskaper  från  läsarkretsen  intressant  ur 
drivkraftsperspektiv.  Detta ger indikationer att  drivkraften är en helt  annan här än jämfört  med 
personer som bloggar för sina vänner eller för den sociala interaktionens skull, drivkraften tenderar 
då här att vara starkt kopplad till att bloggen erbjuder en kanal där personen kan ventilera problem 
för att enklare ta itu med eller bearbeta dessa.

5.4 Social Interaktion

Social  interaktion  nämndes  i  tidigare  forskning  kring  svenska  bloggare  vara  den  näst  största 
motivationsfaktorn  till  att  blogga,  vilket  stämmer  överens  relativt  väl  med  de  resultat  som 
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undersökningen  presenterade.  Undersökningen  visar  tydliga  tendenser  på  att  detta  ofta  är  en 
drivkraft till att blogga eller att fortsätta blogga, där en del menar att det inte vore någon mening att 
blogga om den tillhörande sociala biten inte fanns eller att ingen läste bloggen. Samtidigt är det 
viktigt att påpeka att undersökningen också visar på motsatsen, det vill säga att de sociala bitarna 
inte alls är de viktigaste eller viktiga överhuvudtaget. De tenderas dock ofta att ses som trevliga 
inslag även om de inte utgör den huvudsakliga drivkraften med undersökningens resultat som stöd. 
Varför det går att anta att den sociala biten, om än inte i egenskap av den största drivkraften, ändå i 
de flesta fall bidrar till drivkraften bakom att blogga och att hålla det drivet vid liv.

5.4.1 Bloggen som statussymbol

Resultaten från undersökningen erbjöd också en djupare inblick inom social interaktion och dess 
betydelse för bloggares drivkrafter. Vi ser här tendenser till ett mönster där yngre personer drivs av 
den sociala interaktionen inte nödvändigtvis bara av anledningen att få kontakt med nya människor 
utan att också låta den sociala interaktionen agera verktyg för att få bloggen att växa. Det har inte 
framkommit  att  detta  är  förenat  med  ett  vinstintresse,  vilket  var  en  målgrupp  som författaren 
försökte undvika, men det finns alltså möjligheten att yngre personer oftare drivs av att bloggen 
skall bli känd och har detta som drivkraft. Därmed skulle man kunna likna bloggen vid en slags 
statussymbol, vilket till vis del sammanfaller med det som framfördes i den relaterade forskningen 
om bloggars hierarkier. 

Bloggen som statussymbol leder också vidare till iakttagelser kring vad den initiala drivkraften som 
får en person att starta en blogg är. I resultatdelen framkom att många bloggare började blogga på 
grund av att vänner har påverkat dem eller att man själv läser andra bloggar och har fastnat. En 
person säger också ”Man möttes av bloggar överallt”  angående detta, vilket också ger indikationer 
om  att  bloggen  i  många  fall  inte  primärt  fyller  funktioner  för  bloggförfattare  som  är  direkt 
relaterade  till  vad  bloggens  huvudsakliga  funktion  är:  att  skriva  och  dokumentera.  Resultaten 
härifrån tyder istället på att bloggar är en populär artefakt som ligger i tiden och att detta resulterar i 
en drivkraft. Möjligheten finns att människor bloggar för att vara en del av ett populärt och aktuellt 
fenomen, och i vissa fall också strävar efter att gå ett steg längre och utvecklar denna ”självklara 
egendom” till att vara någonting unikt.

5.5 Bloggkvalitet

Även om det för vissa personer ser ut att vara viktigt att få sin blogg att växa, finns också en vilja 
hos  många  personer  att  skriva  bra  (ur  flera  aspekter),  för  andra  läsvärda  inlägg.  Till  exempel 
nämndes i resultaten medvetenheten om inläggens längd och hur den bestäms med viss hänsyn till 
läsaren. Drivkraften verkar dock inte i de här fallen vara kopplade till att bloggförfattaren vill få 
bloggen att växa och få fler besökare, utan snarare till att leverera kvalitet. Efter analyserande av 
svaren från undersökningen märks en tendens att en betydande drivkraft är att producera bra och 
intressanta  inlägg.  Utöver  längdperspektivet  bekräftas  detta  bland  flera  respondenters  svar 
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beträffande inläggens innehåll  och utformning. Det framkommer också att  det  finns en vilja att 
läsarkretsen uppskattar det man skriver, varför man kan anta att det finns en drivkraft hos många 
bloggare att producera kvalitet som likväl av andra uppfattas som sådan. 

5.6 Dagbok

Bloggares uppfattning av bloggen som substitut till, eller dess likhet med, dagboken framkommer i 
flera olika delar av studien. Detta nämndes också i den relaterade forskningen. Trots att ingen fråga 
i intervjun innehöll ordet dagbok har flera respondenter framhållit detta varför bloggande bör kunna 
ses som en slags modern dagbok. Skillnaden mellan dagbok och blogg ligger dock mycket i den 
offentliga tillgängligheten.  Av svaren från undersökningen att  döma, verkar det som om att  den 
tillgängligheten och dess tillhörande faktorer inte ses som något avgörande, men att den är mer 
tilltalande jämfört med att föra egen privat dagbok. I de fall där dagboken nämns, verkar drivkraften 
också  relatera  till  en  drivkraft  som  är  mer  förknippad  till  själva  skrivandet,  skrivandet  som 
påminner om det sätt som människor skriver dagbok. Enligt undersökningen verkar drivkraften att 
skriva av sig oftare vara den huvudsakliga i de fall där personen antingen ser bloggandet som en 
dagbok och/eller har låtit bloggen ersätta dagboken. 

5.7 Händelserik kontra händelsefattig tillvaro

En relevant iakttagelse från de resultat som presenteras är att drivkraften endast för stunden verkar 
påverkas av hur mycket som händer i en persons liv, men inte i längden. Många uppger endast 
dagliga  variationer  när  det  gäller  nivå  av  motivation.  Vidare  bör  det  tas  i  beaktande  att  en 
händelserik  kontra  händelsefattig  tillvaro  inte  heller  verkar  påverka  drivkraften,  utan  att 
variationerna förklaras av andra faktorer. Enligt resultaten från undersökningen kan en för stunden 
händelsefattig tillvaro vara minst lika drivande som en händelserik, drivkraften för att blogga verkar 
vara väldigt oberoende av detta.

5.8 Bloggandets baksida

En del som avsnittet kring relaterad forskning inte talade om är negativa aspekter av bloggning eller 
vad  som kan  få  en  bloggares  drivkraft  att  bli  otillräcklig  så  att  denne  slutar  blogga.  I  denna 
undersökning  framkom  flera  relevanta  synpunkter  kring  detta.  Obehagliga  kommentarer  eller 
obehagliga besökare nämndes vara en starkt bidragande faktor till ett eventuellt upphörande med att 
blogga, detta kan dock inte säkert antas komma att släcka drivkraften, utan måste mer ses som en 
slags säkerhetsåtgärd för personen i fråga och inte direkt vara relaterat till själva bloggandet i sig. 
Vidare  kring  eventuella  negativa  aspekter  med bloggning nämndes  i  resultaten  att  bloggen har 
medfört ett slags beroende. Vid ett tillfälle liknas bloggen vid en drog varför detta rimligen kan ses 
som en drivkraft. Om detta överlag är negativt eller inte kan dock ej slås fast i detta skede, utan mer 
forskning skulle krävas innan detta kan slås fast.
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6 SLUTSATS

I  denna  uppsats  har  det  framkommit  indikationer  som till  stor  del  sammanfaller  med  tidigare 
forskning kring bloggar i allmänhet, och dess drivande faktorer i synnerhet. Utöver detta, har nya 
tendenser framkommit genom uppsatsens intervjuundersökningar.

Syftet med uppsatsen var att besvara vad drivkraften bakom bloggande är hos svenska bloggare. Av 
de resultat som kommit fram att döma, finns inget konkret ensidigt svar att ge då detta skiljer sig 
bland olika individer. Däremot verkar likheter finnas bland olika grupper av bloggare. Bland de 
tendenser till samband mellan olika grupperingar som går att urskilja finns: Att personer som ofta 
bloggar  om problem helst  håller  sin familj  utanför  och drivs  av att  ventilera  problemen,  yngre 
personer  tenderar  av att  vara  mer  intresserade av att  få  bloggen att  växa och de personer som 
tidigare  har  skrivit  dagbok tenderar  att  inte  vara  lika  intresserade  av  den  sociala  interaktionen 
bloggar medför jämfört med andra personer. En anledning till att sluta blogga verkar vara svår att 
finna i dagsläget för bloggare och isåfall tros det inte handla om en avtagande drivkraft utan snarare 
obehagliga inslag kring bloggen. 

Således blir slutsatsen att  enskilda individer drivs av olika faktorer, men att  olika kategorier  av 
bloggare tenderar att drivas av liknande faktorer.

Utöver detta har i undersökningen drivande faktorer som nämnts i tidigare forskning åter bekräftats: 
Bloggare bloggar gärna för att det är kul eller roligt, för den sociala interaktionens skull eller för att 
de gillar att skriva. Nya iakttagelser som undersökningen givit upphov till är att bloggare också 
tenderar att drivas av att skapa kvalitativa och attraktiva blogginlägg, att anledningen till att starta 
en blogg i flera fall kan antas ha att göra med att bloggande ligger i tiden och att man därför börjar 
blogga. Flera personer i undersökningen talade också om bloggberoende. 
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7 DISKUSSION

Om den positiva bild av bloggande som målas upp i undersökningen håller i sig verkar det inte 
finnas  någon anledning  att  tro  att  bloggandet  i  Sverige  skall  mattas  av  på  grund av  bristande 
motivation.  Tvärtom  finns  mängder  av  olika  drivkrafter  som  verkar  vara  tillräckliga  för  att 
människor vill blogga. Då många i undersökningen inte ens kunde se en rimlig anledning till varför 
de skulle vilja sluta blogga finns av dessa intervjuer att döma, inga skäl att tro på en minskning av 
bloggar i framtiden.

Att karaktären på studiens resultat är av varierande karaktär ger indikationer att forskningsområdet 
för bloggar har mycket att erbjuda. Detta inte minst då bloggen som artefakt tenderar att användas 
och fungera på många från varandra skilda sätt för många människor. Följer bloggen en utveckling 
där bloggens funktion utvecklas och anpassas till olika människors behov kan vi troligt räkna med 
en expansion av blogosfären där bloggen tar nya former i nya kontexter.

7.1 Förslag till forskning

Flera framkomna tendenser och iakttagelser av resultatet från undersökningen ger upphov till frågor 
och förslag till vidare forskning. Flera personer i undersökningen nämner, antingen att de själva 
upplever det eller på annat sätt, bloggberoende. Bloggberoende är inte ett känt begrepp idag och 
inte heller går det att med resultaten från denna uppsats att bedöma, om bloggberoende skulle vara 
något negativt. Vidare forskning föreslås inom detta område ur flera aspekter. Vad beror beroendet 
på? Är beroendet skadligt? Behövs hjälp för att komma ur beroendet, eller är det tvärtom positivt?

Vidare forskning föreslås också kring bloggen som statussymbol. I undersökningen nämndes inte 
ordet status men flera svar pekade mot att bloggen har ett socialt värde och en status. Med den 
forskningen skulle sociala beteenden relaterade till bloggar förhoppningsvis kunna förklaras bättre. 
Likaså finns goda skäl att  vidare undersöka klimatet  på bloggar,  då vi  i  undersökningen kunde 
konstatera flera svar där obehag från läsare angavs som en potentiell anledning att sluta.

Till sist föreslås forskning inom det sociala eller terapeutiska fältet kring bloggens betydelse för 
personer som har olika typer av problem och använder bloggen som hjälpmedel för detta. Vilken 
betydelse har bloggen här? Kan bloggar användas som delar i ett behandlingsprogram? Vad har 
bloggen för betydelse för individens hälsa i dessa sammanhang?
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BILAGA I

Dessa frågor utgjorde intervjun:

1. Hur gammal är du?
2. Kön?
3. Vad heter din blogg (adress till bloggen)?
4. Vad handlar din blogg om?
5. Hur länge har du bloggat?
6. Vad fick dig att börja blogga/Varför började du blogga?
7. Om du vet, ungefär hur många besökare har din blogg dagligen?
8. Om du vet, är majoriteten av dina läsare inom sfären familj och bekanta? Eller har andra 

läsare tillkommit sedan du startade bloggen?
9. Hur ofta uppdaterar du din blogg? (Om det varierar – förklaring?)
10. Håller du en hyfsat jämn nivå avseende inläggens längd? (Om ej – förklaring?)
11. Av vilken anledning fortsätter du att blogga?
12. Finns det någonting som du tror skulle kunna få dig att sluta blogga? Om ja, vad?
13. Är det viktigt för dig att människor kommenterar på din blogg? Varför?
14. Upplever du att ditt bloggande har bidragit till ett nytt slags nätverkande för din del? Har din 

blogg lett till nya kontakter eller förändrat befintliga relationer?
15. Läser du själv andra bloggar? Ungefär hur många/dag?
16. Om ja, kommenterar du på andras bloggar?
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BILAGA II

Denna text utgjorde det inlägg som postades på potentiella informanters bloggar:

Hej!

Jag skriver just nu min C-uppsats vid Umeå Universitet om bloggar och undrar om du är intresserad 
av att svara på lite frågor kring ditt bloggande? Intervjun behöver inte ta särskilt lång tid utan det är 
lite upp till dig och hur mycket du vill berätta om ditt bloggande.

Jag väljer helt slumpmässigt ut bloggar, och min uppsats kommer att baseras på ett flertal intervjuer.

Om du tycker att det låter som något du kan ställa upp på och/eller vill veta mer, skicka ett mail till 
mig på xxxx@hotmail.com! (Känn dig annars fri att ta bort kommentaren!)

Mvh

Mikael
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