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Abstract

By changing focus from the active blogger to the ex-blogger this study focuses on a part of the  
blogosphere that  is  generally  overlooked,  why bloggers stop blogging.  30 terminated blogs 
where studied and the ex-bloggers where contacted. Six main reasons why a blog is terminated  
was  found:  Changed  life  situation,  The  blog  effecting  private  life,  The  blog  effecting  the  
professional life, Done with testing to blog, Blogging about an event, Done with the blog – the 
logical termination. Outside the main focus of the study  it was also evident that most bloggers 
terminate a blog to put focus of one of their other blogs or start a new one. Thus it seems wrong 
to equal one blogger to one blog. A theory is presented that classifies a blog as something that  
will be ended and a blogger that goes from blog to blog is named a chain blogger.
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 1 Introduktion och frågeställning
Idag i tidningar, på TV och internet skrivs och pratas det om bloggfenomnet, om explosionen 
av  privata  bloggar,  om  hur  alla  snart  har  en  egen  blogg.  Men  är  det  korrekt?  Gartner 
uppskattade 2007 att antalet aktiva bloggar skulle plana ut kring 100 miljoner och räknade 
samtidigt  med  att  200  miljoner  bloggar  skulle  vara  avslutade  eller  slutat  uppdateras  vid 
samma tidpunkt.  Stämmer det som Gartner förutsåg så har vid idag lång mer än dubbelt så 
många avslutade bloggar som vi har aktiva. Forskning kring bloggar har varit och är fokuserat 
på aktiva bloggar. Om avslutet finns mindre kunskap. Varför bloggar avslutas, efter hur lång 
tid de avslutas eller antal poster som skrevs, eller vad den före detta bloggaren tar med sig från 
sin tid som aktiv bloggare är frågor som inte besvarats.

De studier som behandlar bloggar som avslutats  berör frågan om varför  kortfattat.  Det 
finns,  till  min  kännedom,  inte  heller  någon  forskning  där  före  detta  bloggare  kontaktats. 
Istället har artikelförfattarna baserat sina slutsatser på åsikter från aktiva bloggare.  Men vad 
händer om fokus sätts på de som faktiskt har slutat blogga? Är det möjligt att finna andra svar 
och annan information om studien riktas mot de som faktiskt gjort slag i sak och avslutat sin 
blogg? Genom studien vill jag  försöka förstå och beskriva orsaker till varför bloggar avslutas 
genom att gå till källan, de avslutade bloggarna och de som skrev dem.

Kort sagt:

Varför slutar bloggare att blogga?

Vad finns att vinna på att studera avslutade bloggar? Det givna svaret är naturligtvis att det 
bidrar till en ökad förståelse för bloggfenomenet. Genom ökad kunskap om den stora mängd 
före detta bloggare och deras avslutade bloggar kan vi finna nya vägar att studera bloggandet. 
Vidare ser vi att majoriteten av de bloggar som avslutas inte raderas. Det skrivna materialet 
ligger kvar,  år efter  år.  En studie med fokus på varför bloggar avslutades kan i framtiden 
hjälpa till att ge en helhetsbild på bloggosfären anno 2009. Idag vet vi mycket om anledningar 
till  varför  bloggar  skapas,  vilka  som skriver  dom, drivkraft,  uppdateringsfrekvens,  sociala 
nätverk genom bloggarna och så vidare. Samtidigt vet vi väldigt lite om varför de avslutades 
eller  övergavs.  Om även  den  delen  av  bloggosfären  blir  belyst  gör  det  kanske  framtida 
forskning kring nästa generations blogg lättare.
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 2 En blogg
Bloggen i sitt nuvarande format såg dagens ljus 1996. Året därpå användes ”weblog”, bildat 
av orden ”web” och ”log”, senare förkortat till ”blog”, för att namnge en webbsida i bakvänd 
journal-form (Herring, Scheidt, Bonus och Wright, 2004). 

Trevino nämner i sin studie Blogger Motivations (2005) två skillnader mellan en blogg och 
en klassisk hemsida: en blogg måste regelbundet uppdateras och bloggaren behöver inte veta 
något om tekniken bakom. En tredje skillnad mellan en vanlig hemsida och en blogg är  den 
inbyggda och uppmuntrande möjligheten till  kommunikation mellan bloggaren och läsaren 
genom den kommentars-funktion som finns på nästan alla bloggar (Miller & Shepherd, 2004; 
Mishne & Glance, 2006). För de flesta studier räcker nog ovanstående definition. Att närmare 
definiera vad en blogg är kan kräva gott om utrymme, något som inte minst Boyd visar i sin 
artikel A Bloggers Blog: Exploring the definition of a Medium (2006). 

För  att  uttrycka  att  bloggar  existerar  tillsammans,  sammanlänkande,  och  ofta  inom en 
gemenskap on-line brukar man tala om bloggosfären. Enligt Wikipedia har bloggosfären, the 
blogosphere,  funnits  som  idé  sedan  1999.  Det  används  idag  för  att  uttrycka  att  bloggar 
existerar tillsammans, sammanlänkade, och ofta inom en sorts gemenskap online. Begreppet 
bloggosfär är idag mycket etablerat och används av i princip alla artiklar som ligger till grund 
för den här studien. Att använda bloggosfär-begreppet ger en möjlighet att sätta en enskild 
blogg i  ett  större  sammanhang,  något  som gör  det  lättare  att  studera  bloggandet  som ett 
fenomen. Traditionell  media har börjat använda uttrycket bloggosfär som ett sätt att  fånga 
upp, diskutera och förhålla sig till vad bloggare skriver om olika nyhetshändelser. En Google-
sökning efter bloggosfär på Dagens Nyheters webb ger 1450 träffar, en sökning på Svenska 
Dagbladets webb ger 1110 träffar. Ett exempel på en rubrik från Dagens Nyheter är ”Jubel i 
bloggosfären efter omröstning”.

Betydelsen av sammanlänkningar och dess effekter på den enskilda bloggaren är något 
osäker. Herring et al hävdar att det vikten av sammanlänkningen ofta överdrivs medan Miller 
och  Sheperd  menar  att  många  bloggare  använder  kommentarer  för  att  utveckla  relationer 
(2004; 2004). Samtidigt är det svårt att tänka sig bloggar existera i en miljö utan hyperlänkar 
och kommentarer, utan någon som helst sammankoppling. Även Trevino finner att bloggare 
kan  vara beroende av kommentarer och vetskap om att bloggen läses för att fortsätta blogga 
eller skriva för sig själva och se kommentarerna som något negativt (2005). En av bloggarna i 
hennes studie hade helt stängt av kommentarsfunktionen då han såg bloggen som sitt eget 
medium och såg kommentarerna som störande.

Exakt hur många bloggar som finns i bloggosfären är svårt att veta. Gartner uppskattar att 
antalet aktiva bloggar kommer att stabiliseras kring 100 miljoner, för varje ny blogg avslutas 
en (2007).  Således fortsätter mängden avslutade bloggar att öka och därigenom även intresset 
av att få en bild av vem som avslutade bloggen och varför. 
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 2.1 Vem bloggar och varför?

Det finns idag flera sätt att kategorisera bloggar, till exempel baserat på motiv, målgrupp eller 
innehåll.  Herring  et  al  klassificerar  i  sin  studie  bloggar  i  5  kategorier;  dagbok,  filter, 
k(unksaps)-log,  blandat  och  övrigt  (2004).  Enligt  deras  studie  är  en  stor  majoritet  av  de 
bloggar vi idag har i bloggosfären av typen dagbok (personal journal). Även Lenhart & Fox 
berkräftar detta (2006). 

En klassificering som är vanlig att använda är gjord av Krishnamurty (Herring et al, 2004; 
Chang & Yeh, 2008). Han delar upp bloggar i fyra grundtyper, baserat på två dimensioner. Ena 
dimensionen  är  om  bloggen  är  personlig  eller  ämnesinriktad,  det  andra  om  den  skrivs 
individuellt eller om den skrivs gemensamt eller för ett socialt nätverk.

Illustration 1: Krishnamurtys fyra grundtyper av bloggar

Vidare går det att tänka sig klassificera en blogg efter om den skrivs av en privatperson 
eller ett företag, hur länge den varit aktiv, hur ofta den uppdateras, om det är en aktiv blogg 
eller en avslutad blogg. Möjligheterna är många.

Tack  vare  nätundersökningar  som  BlogSweden  4  (Kullin,  2009)  och  State  of  the 
Blogosphere (Technorati, 2008) finns mycket information om den genomsnittliga bloggaren. 
Studierna visar varför bloggaren börjar blogga, vilka som bloggar och huvudsakliga intressen. 
Kullins studie BlogSweden 4 visar till exempel att den genomsnittliga svenska bloggaren är 
en tjej mellan 16 och 20 år (2009). Hon startade sin blogg för att hålla kontakt med sitt sociala 
nätverk och för att hon tycker det är kul att skriva. Vidare vet vi att hon är medlem av ett 
socialt online nätverk (Lunarstorm, Facebook och liknande) och att hon läser mellan 6 och 10 
bloggar per dag. 

Baserar vi istället informationen på amerikanska Technorati är bloggaren en högt utbildad 
man mellan 18 och 34 år, förmodligen med barn (2008). Skillnaden mellan undersökningarna 
är  intressant,  hur  kan  skillnaden  mellan  en  svensk  och  en  (i  huvudsak)  amerikansk 
undersökning  vara  så  stor?  Är  det  skillnad  i  populationen  eller  tillvägagångssättet  vid 
undersökningen som ligger bakom?

Enligt Internetstatistik.se finns i  Sverige 350 000 person som har en egen blogg. Det är 
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ungefär  3% av befolkningen.  Det betyder  att  Sverige ligger  långt  efter  de mest  bloggtäta 
länderna. I till exempel Kina och Tjeckien bloggar 25% av internetanvändarna.

Ett sätt att definiera varför en blogg startas är genom att se det som ett introvert val, något 
som är oberoende av omvärlden, eller ett extrovert val, något som sker för att skapa kontakter 
med omvärlden (Trevino, 2005).  Svenskar bloggare startar en blogg i första hand för att de 
gillar att skriva (Kullin, 2008). Andra vanliga anledningar att starta en blogg är för att komma 
i kontakt med andra med liknande intressen, för att hålla kontakt med sina kompisar, påverka 
andra eller skapa ett arkiv med intressant information. Det verkar därför inte som att det ena 
utesluter det andra, en blogg kan startas för att uppfylla bloggarens behov av att skriva och 
bloggarens behov av social kontakt.

När  bloggen väl  startats  kan  motiven  att  hålla  den  levande  ofta  förändras.  Gurzick  & 
Lutters  visar  att  en  blogg  normalt  genomgår  stora  förändringar  under  sin  livstid  (2006). 
Baserat på resultatet från deras studie presenterar de en preliminär livscykelmodell. Modellen 
visar hur bloggar och bloggarens motiv och drivkraft förändras eftersom en blogg mognar och 
går mellan de olika identifierade stadierna. Genom att intervjua bloggare och studera deras 
bloggar har de identiferat följande fyra steg i en blogglivscykel: ”Stage 1 – Non directed, 
Personal Storage”,  ”Stage 2 – Growth and Aggregation”, ”Stage 3 – A Personal Voice” och 
slutligen ”Stage 4 – Established and Interactive”. De ser också tecken på att anledningen till 
varför  en  blogg  avslutas  skiljer  sig  beroende  på  i  vilket  stadium bloggen  befann  sig  vid 
tillfället det skedde. Det gör deras teori extra intressant för denna studie.

Elm tar  i  sin  studie  av  Drivkraften  bakom bloggande  upp  just  drivkraften  hos  aktiva, 
svenska bloggare (2008). Han har intervjuat svenska bloggare med fokus på att utreda deras 
drivkraft och ser att den svenska bloggaren drivs av att skriva av sig, att det är roligt att blogga 
och för den sociala interaktionens skull. Bloggen används generellt sett för att bloggaren ska 
kunna ge uttryck för sina högst personliga tankar om saker som intresserar honom eller henne 
(Herring et al, 2004). Många bloggare nämner att interaktionen med läsaren, främst genom 
kommentarer på det som skrivs, är motiverande (Elm, 2008 och Mishne & Glance, 2006). 
Lenhart  & Fox visar  också  att  funktioner  som kommentarer,  listor  till  andra  bloggar  och 
vänner samt RSS-feeds underlättar känslan av att känna en tillhörighet och gemenskap (2006). 

Få bloggare vet vad det innebär att blogga,  vilken arbetsinsats som krävs för att driva en 
blogg  eller vad de vill med sin blogg när dom startar den (Efimova, 2003).  Det innebär att 
många byter inriktning på sin blogg under dess livstid. Kanske började bloggaren skriva om 
flera olika ämnen men märker att ett av ämnena, kanske om en hobby, ger betydligt fler läsare 
och kommentarer. Sakta sker en transformation mot en hobby-inriktad blogg.

 2.2 Varför avslutas en blogg?

Tidigare forskning om avslutade bloggar  har  fokuserat  på att  intervjua och studera aktiva 
bloggare. Chang & Yeh identifierar problem som aktiva och populära taiwanesiska bloggare 
har och försöker genom detta förklara varför bloggar avslutas (2008). Gurzick & Lutters visar 
att  eftersom en  blogg  utvecklas  så  förändras  problemen,  det  som skulle  få  bloggaren  att 
avsluta sin blogg (2006). Trevinos studie är den enda jag funnit där författaren beskriver hur 
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hon sökt före detta bloggare (2005). Tyvärr lyckas hon inte med det. Hon spekulerar i att det 
kan vara för att dessa personer har en intention att återuppta bloggandet eller att det beror på 
personliga  problem  som  de  inte  vill  diskutera.  Omfånget  på  hennes  studie  och 
urvalskriterierna hon använder, hon söker till exempel bara bloggare (och ex-bloggare) som 
studerar  på  universitet  där  hon jobbar  och hon söker  dom genom att  sätta  upp lappar  på 
anslagstavlor, gör att hon inte lyckas. Vidare skrev hon sin artikel 2005, sedan dessa år har 
antalet bloggar, och avslutade bloggar, mångdubblats.

Det jag reagerade på i dessa studier, och det som triggade den här studien, var saknaden av 
kontakt  med före  detta  bloggare.  Genom att undersöka  avslutandet  av  bloggar direkt  hos 
källan,  de  avslutade  bloggarna  och  de  som slutade  blogga,  kan  den  har  studien  bidra  till 
kunskapen inom ett område av bloggosfären som tidigare inte har studerats i stor utsträckning. 

Många bloggare avslutar sina bloggar med att skriva en förklaring till avslutet. Redan här 
finns mycket information att hämta. Vidare är de flesta bloggverktyg uppsatta så att ett e-mail 
skickas till  blogginnehavaren när en kommentar lämnas. Den funktionen fortsätter  fungera 
även om bloggen officiellt avslutas. Det gör det möjligt att ta kontakt med avslutade bloggar. 
Vissa bloggare publicerar även sin e-mail på bloggen vilket självklart underlättar ytterliggare.

Den drivande teorin bakom den här studien är att det inte går att diskutera sig fram till 
varför bloggare slutar blogga utifrån problem och idéer som aktiva bloggare har. För att få 
svaret så måste man söka sig till källan, de före detta bloggarna. 
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 3 Metod
För att undersöka varför bloggare slutar blogga är valet mellan en kvantitativ studie och en 
kvalitativ studie inte givet.  Ett  kvantitativ angreppssätt  med en studie av en större mängd 
avslutade och övergivna bloggar skulle ge en möjlighet att med statistisk säkerhet sätta fingret 
på en mängd fakta om bloggar som avslutats. Samtidigt ger till exempel Miller & Shepherd 
flera exempel på bloggare som råkat illa ut på grund av det dom skrivit i sin blogg (2004). Att 
då  göra en observerade studie skulle ge det officiella och publika svaret på varför en blogg 
avslutas men inte ge möjlighet att belysa bakomliggande faktorer som bloggaren inte vill eller 
kan skriva om när han eller hon avslutar sin blogg. Utgångspunkten för den här studien blev 
således att det inte skulle gå att finna den riktiga versionen varför en bloggare slutar blogga 
genom en kvantitativ studie. Istället valde jag att göra en kvalitativ studie där varje blogg först 
analyserades och fakta  noterades  för att  sedan kontakta  den före detta  bloggaren och låta 
honom eller henne ytterligare förklara varför de slutat blogga. Kanske fanns det andra orsaker 
till varför bloggaren avslutat bloggen  än vad han eller hon velat, vågat eller kunnat skriva i 
det avslutande inlägget?

För  att  förbättra  chansen  till  ett  bra  urval  av  avslutade  bloggar  har  Google  valts  som 
verktyg. Genom att söka ”blog”, ”blogg” och vanligt använda avskedshälsningar, till exempel 
”bloggpaus”, ”nu slutar jag  blogga”, ”sista inlägget”, ”nu lägger jag av”, har ett stort antal 
bloggar funnits. För att sortera ut de som faktiskt avslutats och i övrigt uppfyller de krav som 
ställts på studien, har var och en av bloggarna gåtts igenom och valts ut eller sorterats bort.

I studien har endast bloggar som tydligt avslutats tagits med, det vill säga där sista inlägget 
tar farväl eller visar på en längre paus utan att hänvisa till en ny bloggadress. Bloggar som 
övergivits,  det  vill  säga bloggar  som inte  längre uppdateras  men inte  heller  avslutats,  har 
uteslutits. Genom att välja tydligt avslutade bloggar blir urvalet mer slumpmässigt genom att 
det möjliggör användandet av en sökmotor. Att finna övergivna bloggar på ett slumpmässigt 
sätt är betydligt svårare. Dessa skulle jag behöva söka i min bekantskapskrets eller i min RSS-
läsare efter ej längre uppdaterade feeds. 

Även bloggar som hänvisar till en ny blogg på ny adress uteslöts. Studien inriktning är mot 
bloggare som totalt avslutar sina bloggåttaganden. Genom att begränsa studien till avslutade 
bloggar gavs också möjligheten att använda det bloggaren skrivit som avsked i studien. 

Studien  har  riktats  mot  personliga  bloggar.  Som  beskrivits  ovan  finns  många  sätt  att 
definiera en blogg. I den här studien har kravet satts att bloggen ska ha varit skriven av en 
privatperson som skrivit som privatperson. Personen kan ha tjänat pengar på sin blogg men då 
endast i egenskap av att vara duktig skribent, inte som säljare av sig själv eller en produkt. 
Den här begränsningen innebar inte några större problem, av de avslutade bloggar som gicks 
igenom så var det bara en som diskvalificerades. 

Studien begränsades till att i detalj studera 30 bloggar. Det visade sig ge en stor mängd 
förstahandsinformation om varför svenska bloggare avslutar sina bloggar samtidigt som det 
gjorde det praktiskt möjligt att kontakta de enskilda bloggarna. 

I studien kontaktades enbart svenska bloggare. Detta urval gjordes för att öka chansen till 
kontakt. Det är ovanligare med spam på svenska. 
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När bloggarna studerats noterades grundfakta som kön, anonymitet, ålder på blogg samt 
vad bloggen handlar om. I de fall bloggaren skrivit något om varför bloggen startades i det 
första inlägget noterades det. Sedan noterades varför bloggen avslutats. Skillnaden mellan det 
längsta och kortaste avskedsmeddelandet var markant, längsta var gott och väl två fyllda A4-
sidor medan kortaste bara var en mening. De flesta bloggare i studien hade valt att avsluta sin 
blogg med en ganska detaljerad beskrivning om varför. 

Sedan kontaktades bloggaren för att tillfrågas om det fanns fler eller annan anledning till 
varför  bloggen avslutades.  I  de  fall  där  bloggaren  publicerat  sin  e-mailadress  på  bloggen 
skickades  e-mail,  annars  lämnades  en  kommentar  på  sista  inlägget.  Slutligen  svarade  sju 
bloggare på min förfrågan om mer information angående avslutet. Av dessa svarade ett flertal 
med långa och utförliga e-mail och svarade villigt de gånger jag önskade få något ytterliggare 
förtydligat.

Slutligen, för att få en uppfattning om hur stort avtryck en blogg lämnat i bloggosfären 
söktes  ett  sätt  att  värdera  de  bloggar  som studerats.  En blogg med många läsare,  många 
kommentarer och med många inlänkningar från andra bloggar har troligen gett bloggaren ett 
större utbyte än en blogg med lågt värde. Valet föll på BloggVärde. BloggVärde använder fem 
olika parametrar, såsom antalet inlänkningar och hur en blogg är rankad, för att bedöma hur 
populär en blogg är.  Sedan används en annan algoritm för att omvandla detta till ett värde i 
kronor. Värdet i sig är inte intressant men det ger en möjlighet att se hur populär en blogg varit 
samt att det därefter gick att vikta bloggarna mot varandra.

Mycket energi lades ner på att urvalet av bloggarna i studien. Istället för att välja första 
bästa  blogg  som  slutat  uppdateras  sattes  ett  antal  kriterier  upp  för  att  höja  kvalitén  på 
informationen som skulle vara möjlig att hämta i de studerade bloggarna. Genom att göra ett 
bra grundarbete i denna del av urvalet hoppades jag göra det möjligt att samla mer och bättre 
information inför den kommande analysen. 

De  senaste  20  åren  har  jag  varit  en  del  av  online  communitys,  från  de  textbaserade 
rollspelen  som kallades  MUD  via  BBSer  till  webbforum  och  sociala  media  som  Flickr, 
Facebook,  bloggar  och Twitter.   De senaste  7 åren har  jag bloggat  regelbundet  om resor, 
hobbies, privatliv och arbete. Jag har jobbat som IT-konsult sedan 1998 och har upprepade 
gånger både mot små företag och multinationella företag varit med om att utforma webbsidor, 
intranät och kommunikationsvägar. Kort sagt så har jag lång erfarenhet av kommunicerande 
bruk av IT, något som jag självklart haft nytta av vid genomförandet av den här studien.

Genom att så detaljerat som möjligt beskriva alla delar av studien, inklusive vissa av mina 
egna  erfarenheter,  försöker  jag  skapa  transparens  mellan  förkunskaper,  antaganden,  urval, 
analys och slutsats. Den svåraste delen av den här delen av studien är att välja en metod som 
blir så separerad som möjligt från mig och mina förkunskaper. Genom att skriva lite om mig 
och mina erfarenheter här och på ett par ställen i analysen hoppas jag att fylla i ett par luckor 
och bidra till att förstå varför de antaganden som gjorts har gjorts. Jag tror att vissa av de 
slutsatser jag gör härstammar direkt från min erfarenhetsbank och är svårförklarade, det är 
därför osäkert om den här studien skulle få samma resultat om den inte gjorts av mig.

10 / 29



Institutionen för informatik 2009-06-29
Pär Lindholm

 3.1 Fakta om urvalet

Antal  bloggar  i  studen  var  30  stycken.  Inget  särskilt  urval  har  skett  för  att  få  en  jämn 
fördelning  mellan  kvinnor  och  män.  Enligt  BlogSweden 4  (Kullin,  2009)  är  82% av  de 
svenska  bloggarna  kvinnor  medan  den  internationella  undersökningen  State  of  the 
Blogosphere (Technorati, 2008) visar att 66% av bloggarna är män. Denna studies urval ligger 
mellan dessa två studier.

Tabell 1: Bloggarens kön

För att könsbestämma bloggaren har jag i stort sett utgått från bloggarens namn. Många har 
även publicerat  bilder på sig själv, något som underlättat.  När bloggaren har skrivit under 
pseudonym, till exempel som Fru X, har jag utgått från att pseudonymen avspeglat bloggarens 
kön. 

Tabell 2: Är bloggaren anonym?

Få svenska bloggare skriver anonymt. De som i större utsträckning än andra valt att skriva 
anonymt är de som identifierats som politiska bloggare (3 av 4). Med 30 bloggar i studien är 
det  svårt  att  identifiera  andra  grupper  som  föredrar  att  skriva  anonymt.  Den  före  detta 
bloggande läkarstudenten poängterar dock att hon försökt hålla sig så anonym som möjligt för 
att inte påverka sin framtida arbetssituation.

I studien har bloggare som fullständigt dolt sin identitet klassificerats som anonyma. Flera 
bloggare  skriver  inte  ut  sitt  efternamn  men  publicerar  förnamn,  bild  på  sig  själv  och 
bostadsort. Dessa har inte klassificerats som anonyma.

Tabell 3: Statistik – antal inlägg
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Bloggarens kön Män Kvinnor

14 16

47,00% 53,00%

Är bloggaren anonym? Ja Nej

8 22

26,67% 73,33%
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Tabell 4: Statistik – antal dagar bloggen underhölls

För varje blogg undersökts när första och sista inlägget skrevs och sedan räknades fram 
hur länge varje blogg levde. Resultatet förvånade då förväntingen var att det stora antalet av 
bloggar skulle avslutas efter bara ett par inlägg eller inom några månader. En studie säger att 
en majoritet av alla bloggar avslutas inom ett par dagar och att det  genomsnittliga antalet 
dagar en blogg lever innan den avslutas är 126 (Gurzick & Lutters, 2006). Av de bloggar jag 
studerat är det bara två som avslutades efter mindre än 2 månader och som tabellen ovan visar 
är det en stor spridning över antalet dagar som en blogg levt innan den avslutats. Medianen 
visar 462 dagar, ungefär 1½ år. En anledning till den höga genomsnittsåldern på de studerade 
bloggarna kan vara bruket av Google för att finna avslutade bloggar. En blogg som skrivits på 
länge kommer högre upp i  rankningen. Trots det är  snittåldern på de studerade bloggarna 
förvånansvärt hög.

En målsättning för studien var att räkna ut antalet inlägg som varje bloggare skrev innan 
han  eller  hon  avslutade  sin  blogg.  Skillnaden  på  bloggverktyg  och  individuell  design 
försvårar. Det är möjligt att det skulle gå att bygga ett verktyg som räknar antal inlägg på en 
blogg men fanns tyvärr inte tid för det. Uppskattningsvis ligger snittet kring 100 inlägg. Minst 
antalet inlägg på de bloggar jag studerat var 2, flest antal inlägg över 1000. 

En parentes är att endast 2 av 30 bloggare aktivt valt att radera alla inlägg trots kunskapen 
om att  det  skrivna materialet  finns tillgängligt  lång tid efter  att  han eller  hon avslutat  sitt 
skrivande.

Tabell 5: Bloggens värde enligt BloggVärde.se
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Värde Mycket högt 3

Högt 5

Mellan 8

Lågt 14

Antal dagar från < 100 4

första till sista inlägg 101-200 3

201-365 4

366-730 8

731-1095 4

>1095 5

Max dagar 1619

Min dagar 52

Median 462
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För att få en uppfattning om hur stort avtryck en blogg lämnat i bloggosfären sökte jag ett 
sätt att värdera de bloggar jag studerade. Jag fann, ganska naturligt, att ungefär hälften av 
bloggarna har ett mycket lågt värde. Sedan blir det färre och färre bloggar ju högre upp i 
värdetrappan man kommer. 

Att se en pyramidformad fördelning mellan bloggarna känns naturlig. Det är svårt att bygga 
bloggvärde. Det kräver ett kontinuerligt skrivande under lång tid och intressanta inlägg. 
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 4 Vanliga orsaker till att sluta blogga
De funna orsakerna till varför bloggar avslutats är förändrad livssituation, påverkan på privat- 
respektive yrkesliv, testat att blogga, bloggat om en särskild händelse och det logiska avslutet. 
Nedan presenteras dessa orsaker mer utförligt tillsammans med exempel på  vad de före detta 
bloggarna skriver samt med information om och hur annan forskning kan knytas till resultatet. 
Flera av de studerade bloggarna uppger mer än en orsak till varför de slutat blogga, något som 
tillsammans med mycket annat behandlas i efterföljande analys.

De sex orsakerna har identifierats genom en enklare datareduktion. De 30 bloggarna har 
studerats  en och en och orsaken eller  orsakerna till  avslutet  har noterats.  De orsaker  som 
återkommit om och om har har studerats mer ingående. Om orsaken setts som separat från de 
övriga har den getts ett namn. Först identifierades åtta orsaker men efter att ha gått igenom 
resultatet  en gång till  reducerades de till  sex.  En av de strukna orsakerna,  teknikproblem, 
upplevde jag att det fanns för svaga tecken på att det var en återkommande orsak till varför 
bloggar avslutas. Den andra var så lik en redan existerande orsak att de slogs samman.

 4.1 Förändrad livssituation

Tidsbrist på grund av förändrad livssituation är utan tvekan den vanligaste anledningen till 
varför svenska bloggare slutar  blogga.  Det stämmer väl överens med resultat  från tidigare 
studier,  till exempel finner Cheng och Yeh i sin studie från 2008 att var femte taiwanesisk 
bloggare  ser  tidsbrist  och  som  ett  störande  moment  medan  Gurzick  och  Lutters  ser  att 
förändrad livssituation är en faktor som påverkar avslutandet av bloggar i ett senare skede i 
livscykeln (2006). Att de gör kopplingen mellan avslutandet av bloggar på grund av förändrad 
livssituation  och  en  blogg  i  ett  senare  steg  i  deras  livscykelmodell  känns  naturlig.  Hade 
bloggare haft en lika hektiska livssituation när bloggen startades, hade den då alls skapats?

De  här  två  citaten  från  de  bloggar  som  studerats  sammanfattar  väl  hur  förändrad 
livssituation leder till avslutade bloggar.

”Att vara chefredaktör för ett magasin […] tar mycket tid, och att sköta en blogg på ett 
bra sätt tar, som jag vet att många av er vet, också vädligt mycket tid och därför har jag 
beslutat mig för att lägga bloggandet åt sidan för en tid.”
Jonna, sista inlägget på bloggen. 2009-03-27

”När jag kommer hem på kvällarna vill jag träffa mina barn, inte tänka på vilket mitt 
nästa inlägg ska vara. ”
Niklas, sista inlägget på bloggen. 2008-10-20
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 4.2 Påverkan på privatliv

Av de 30 studerade bloggarna var fyra stycken politiska bloggar. 3 av de 4 har avslutats efter 
påhopp eller för att de riskerar följder i sitt privatliv på grund av sitt bloggandet. Ingen av de 
övriga bloggarna uppger att det är orsaken till varför de slutar sitt bloggande.

”Och nej, så roligt är inte bloggandet att jag är beredd att öka på risken att bli uthängd 
och stigmatiserad som "förintelseförnekare" hos Expo, Sydsvenskan, UNT eller City. 
Och då jag upplever att kvaliteten på mina blogginlägg har rasat den senaste tiden, 
inspirationen har saknats och att det idag, till skillnad från när jag startade denna blogg 
för nästan 5 år sen, finns fler bra alternativa röster - då är detta ett utmärkt tillfälle att 
sätta punkt.”
Bo, sista inlägget i bloggen. 2009-04-20

Kanske ligger det i sakens natur att just de politiska bloggarna, trots att de oftare än andra 
bloggare valt att skriva anonymt1, väljer att sluta blogga för att skydda sitt privatliv. 

”Det som suger musten ur en är alla dessa anonyma påhopp som väller fram.
Under mina två år ute i bloggosfären har jag chockats dagligen över alla dårpippis som 
finns där ute. Hur har ni tid att lägga så mycket tid på att läsa min blogg och hur kan ni 
ha så mycket uppdämt hat i er? Jag är helt chockad.”
Linda, sista inlägget i bloggen. 2007-05-05

Av övriga bloggare är det ingen som på bloggen skriver att det är för att skydda privatlivet 
som dom slutar blogga. Men en bloggare tillägger detta i sitt e-mail:

”Anledningen till varför jag slutade var dels det jag skrev på bloggen och dels för att 
jag började känna att  jag skrev för privata saker,  inte så att  jag skrev om hemliga 
privata saker utan mer att jag kom på att inget är privat på internet. Låter ju kanske 
ointelligent av mig att inte fatta att folk kan läsa det man lägger ut där men från början 
var känslan mer av att bara mina närmaste vänner hittade till sidan och läste. Och sen 
när jag kommit på det så ville jag inte heller att världen skulle få veta vilket ointressant 
liv jag lever,  haha! Men jag gillade min blogg och jag kan ibland sakna den.  Den 
kändes verkligen som min.”
Maria, via e-mail. 2009-05-11

Det verkar  vara vanligt att bloggaren glömmer hur publikt det blir att skriva på internet. 
Oavsett om det slutar i trakasserier eller inte kommer människor att påverkas och ibland råka 
illa ut på grund av det dom skriver i sin blogg, något som de exempel Miller och Shepherd 
visar på tydligt bekräftar (2004).

1 Se Fakta om urvalet i metodkapitlet för mer information.
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Värdet  på bloggen verkar också spela  in här.  Två av de tre högst värderade bloggarna 
avslutades eftersom bloggaren upplever en påverkan på privatlivet. Högt värderade bloggar 
har många läsare. Med ett större antal människor som besöker bloggen är sannolikheten, för 
att låna en av bloggarnas uttryck, att dårpippis ska hitta till bloggen större.

 4.3 Påverkan på yrkesliv

En blogg som skrevs av en polisstudent avslutades, efter att alla inlägg raderats, på direkt 
tillsägelse av skolans rektor. Så här skriver studenten på sin blogg i det avslutande, och enda 
kvarvarande, inlägget:

"Eftersom bloggen i början var till för en mindre skara läsare valde jag att inte lägga så 
mycket censur utan skriva det som hände som det hände och även fritt reflektera över 
detta. Nu i efterhand har jag förstått att folk som inte känner mig sedan tidigare lätt kan 
misstolka det jag skriver och de (dåliga) skämt jag hittar på. Sedan har ju fenomenet 
censur uppstått av en anledning, den omodifierade sanningen är inte alltid den bästa :)”
Thomas, sista inlägget på bloggen, 2008-01-07

När jag kontaktade honom för att få en förklaring svarar han via e-mail:

"I detta fall var det helt och hållet efter rekomendationer/tillsägelse från skolans rektor.
Det jag skrev i bloggen var inte menat att läsas av "alla" utan kanske nära och kära till 
de i vår klass. Därför skrev jag kanske lite saker som kan uppfattas som negativa om 
man inte är insatt eller kan reflektera tillsammans med någon som är insatt."
Thomas via e-mail, 2009-05-11

En läkarstuderande gör ett liknande tillägg i sitt svar via e-mail:

"...att jag ändå hade bestämt mig för att sluta blogga när jag började arbeta som läkare, 
vilket jag strax ska göra efter min föräldraledighet. Det känns etiskt tveksamt att skriva 
om sin vardag när man är läkare, även om jag försökt vara så anonym som möjligt."
Fru M, via e-mail, 2005-05-12

Utanför studien har jag har sett fler exempel på just läkare och poliser som valt att blogga 
anonymt.  De har en yrkesroll  där allmänheten måste kunna ha 100% förtroende för deras 
person. Att som bloggare skriva för personligt, framföra extrema åsikter eller inte känna sina 
läsare,  och vem känner  egentligen sina läsare?,  kan leda till  personliga och professionella 
problem (Trevino, 2005). 

 4.4 Testat att blogga

Få, om någon, av de som börjar blogga vet vad de kan förvänta sig. Efimova beskriver det här 
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i  sin  artikel  från  2003  och  den  här  studien  visar  att  det  fortfarande  verkar  stämma.  En 
majoritet av bloggarna i studien startades för testa vad det är för något, för att se om det är 
något som passar in för just denna person. Får personen bra upplevelser, sociala kontakter, 
feedback, utrymme för sina idéer och så vidare, fortsätter kanske bloggandet. Kanske passar 
inte bloggen in personens liv och den avslutas.  Ett bra exempel, som inte på något sätt är 
unikt, fanns i en av de studerade bloggarna. Första inlägget:

”Har fortfarande inte riktigt förstått varför jag skaffade en blogg. Men hellre ångrar jag 
det gjort istället för att ångra det man inte gjort. Kvasi. Just vad världen behöver. Ännu 
en kvasi-blogg.”
John, första inlägg på blogg. 2005-04-19

Sista inlägget:

”När jag drog igång bloggen för 3 år sedan på dagen så trodde jag kanske att man 
skulle hitta något kul att skriva om under tiden som tiden gick, men det sket sig.
Det vart inget roligare.”
John, första inlägg på blogg. 2008-04-19

Kombinationen av att det är mycket enkelt och gratis att starta en blogg är förmodligen den 
största orsaken till  varför det idag finns en otrolig mängd aktiva och avslutade bloggar på 
internet. Att bloggen är ett nytt påfund är tydligt. När tröskeln för att träda in i bloggosfären är 
låg och kunskapen om vad som krävs för att driva en blogg inte finns är det naturligt att 
många bloggar snabbt avslutas. Även om endast tre av 30 studerade bloggar avslutades inom 
två månader så visar tidigare studier att mellan hälften och två tredjedelar av alla bloggar 
avslutas eller överges inom just två månader (Gurzick & Lutters, 2006).

 4.5 Bloggat om en särskild händelse

Bloggar som behandlar en tidsbestämd händelse, till exempel en resa eller arbete utomlands, 
avslutas oftast när resan eller arbetet är genomfört.  I  undersökningen har bara två bloggar 
studerats  som  avhandlar  en  särskild  händelse,  men  det  finns  mängder  av  dessa 
dagboksliknande journaler på till exempel resedagboken.se. Dessa bloggar kan ha namn som 
syftar på resemålet eller anledningen till resan och det kan göra det svårt att byta inriktning på 
bloggen. Istället avslutas den. 
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 4.6 Färdig med bloggen - det logiska avslutet

Och så, det perfekta avslutet av en blogg, presenterat av en av bloggarna som studerats:

”Av själva ordet blogg som lånats av engelskans blog, en sammandragning av web och 
log,  förstår  man  att  bloggen  har  en  journalförarande  funktion.  Det  ingår  alltså  i 
bloggens själva väsen att den—i omvänd kronologisk ordning— med regelbundenhet 
bokför något: politiska ståndpunkter, dagliga vedermödor, dagens ombyte eller annat 
av intresse. Det var länge sedan något sådant skedde på denna adress, så därför är det 
rimligt att sätta en allt för försenad punkt för denna samling krönikor.”
Jonas, sista inlägg på bloggen. 2009-02-11

Några av de studerade bloggarna nämner att den minskade frekvensen av inlägg och att det 
känns svårare och mindre motiverande att blogga leder fram till att bloggen avslutas. Kanske 
kan man säga att bloggaren har skrivit av sig, det som han eller hon vill kommunicera genom 
att starta bloggen är nu klart. Inläggen blir svårare och svårare att skriva, bloggen lever inte 
längre utan hålls snarare vid liv. När bloggaren kommer till insikt om detta avslutas bloggen.
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 5 Om studien samt kompletterande funderingar
Den vanligaste  orsaken att  sluta  blogga är  tidsbrist,  ofta  på grund av förändringar i  livet. 
Familj,  barn, nytt jobb och studier nämns flera gånger. Flera av de avslutade bloggar som 
studerats var aktiva i över tre år, det är naturligt att förändringar sker under sådana tidsrymder. 
Om inte annat är det ett tecken på att bloggar är ett etablerat fenomen, att de numera är en del 
av våra liv och så som allting annat påverkas av stora förändringar.

Studien visar även att politiska och högt värderade bloggar har större påverkan på privatliv, 
något som inte är väldigt förvånande. Av de lägre värderade bloggarna är det bara ett par som 
nämner  påverkan  på  privatlivet  som  en  avgörande  faktor  att  avsluta  bloggen.  Något 
intressantare är att flera av respondenterna nämner att påverkan eller rädslan av att jobbet ska 
påverkas på grund av bloggen. Bloggen, eller snarare internet, är inte en fredad zon och det 
börjar så sakta bli allmän kunskap. Jag har själv i mitt arbete som konsult helt öppet blivit 
informerad av en klient att  dom självklart kollat  upp mig och vet om mina bloggar, mina 
bilder på Flickr och mitt konto på Facebook. Det här är något som förmodligen är vanligare 
utanför Sverige men något som vi säkert kommer att se mer av även här. 

De bloggare som svarade på mitt e-mail eller min kommentar skrev alla ett utförliga och 
tydliga i sitt svar. En känsla av att de verkligen känner för sin blogg, trots att den avslutats, 
finns i det dom skriver. Alla utom en lägger också till lite information varför de avslutade sin 
blogg. Det verkar som att själva avslutet i sig är ett känsligt kapitel, i ett fall så känsligt att en 
av bloggarna tydligt ber mig att inte använda informationen i studien! Ingen av bloggarna 
uppger en helt annan anledning till avslutet än den de publicerat i sitt sista inlägg utan väljare 
som sagt snarare att komplettera bilden.

Antalet  läsare  eller  att  bloggen har  få  läsare  är  det  endast  två av trettio  bloggare  som 
nämner i sina avslut. Ingen säger att det är huvudanledningen till att de avslutar bloggen. Med 
tanke på att många studier och artiklar på internet handlar om hur en bloggare ska locka till 
sig fler läsare, undvika att tappa läsare och bli mer sedda i bloggosfären får det sägas vara lite 
förvånande. Kanske går det att koppla ihop med att de flesta bloggare vet att de kommer ha få 
läsare och att de aldrig kommer att bli kända genom sitt skrivande. Skrivandet blir i första 
hand för sig själv, för sina närmaste och för de som av en händelse råkar surfa in på bloggen. 

Många av avsluten kan placeras i flera kategorier. En av de studerade bloggarna avslutades 
för  att  det  fanns  en  rädsla  för  att  den  skulle  påverka  privatlivet,  yrkeslivet,  en  förändrad 
livssituation och att den ända sedan starten drivits med en tidsbegränsning. 

Könsmässigt  blev  urvalet  av  bloggare  en  nära  50%  fördelning  mellan  kvinnliga  och 
manliga bloggare.  Kullin  finner  i  sin  studie  att  82% av de  svenska bloggarna är  kvinnor 
(2009). Samtidigt visar Elm i sin studie från 2008 att det finns en tendens att kvinnor är mer 
villiga att prata om sina bloggvanor. Mitt urval, baserat på en könsneutral sökning via Google, 
gav 14 män, 16 kvinnor.  Enligt BlogSweden (Kullin, 2009) är den största gruppen svenska 
bloggare unga, modeintresserade tjejer. Jag har inte specifikt undersökt vad de bloggar jag 
skrivit om behandlar men jag bedömer ändå att av de 16 kvinnliga bloggare som undersökts 
kan ett flertal sägas vara ”den typiska svenska bloggaren” enligt Kullins definition.

Många av de bloggar som undersökts är inte första bloggen som bloggaren skriver. Mycket 
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troligt kommer en del av bloggarna att starta en ny blogg. Det är också vanligt att inflika att 
”Jag fortsätter blogga men på en hemlig adress som jag bara ger till mina närmaste vänner”. 
Det  är  tydligt  att  200  miljoner  övergivna  bloggar  inte  innebär  200  miljoner  före  detta 
bloggare. 

"Det ger mig inte mycket längre, sen känns det inte som om det är några som läser mitt 
pladder ändå. Kanske kommer tillbaka på nån annan bloggportal vart efter. vi får se.."

Jenny, sista inlägget i bloggen. 2008-05-27

Många bloggar har valts bort från studien då bloggaren i avslutet berättar att han eller hon 
fortsätter att skriva i sin andra blogg. Det är vanligt att parallellt skriva på ett flertal olika 
bloggar. Det som skiljer mellan bloggarna har inte studerats specifikt, men vanligt är att ha en 
blogg  i  dagsboksformat  och  en  blogg  om  en  hobby.   Personligen  skriver  jag,  med  stor 
oregelbundenhet, på fem olika bloggar och den uppfattning jag fick under urvalsprocessen till 
studien är att det är vanligt för att inte säga mycket vanligt att en bloggare skriver eller har 
skrivit på mer än en blogg.

”Jag är alldeles för kär, upptagen och spenderar verkligen alltför lite tid vid datorn. Nu 
åker bloggen ner, igen. Det är rätt komiskt hur ofta jag har upprepat denna händelse, 
men jag har alldeles för lite tid.”
Linda, sista inlägget i bloggen. 2008-12-25

I urvalsprocessen hittades ett par hundra bloggare som skriver att dom tar en paus, att dom 
lägger  ner,  att  dom slutar  eller  liknande.  En vecka senare återkommer dom, ofta  med en 
betraktelse över hur att de blivit glada för uppmuntrande kommentarer eller att de insett att de 
behöver skriva av sig. Att avsluta en blogg är lätt, att sluta blogga är svårare. Kanske ska vi 
börja prata om kedjebloggare?

För få av de studerade bloggarna verkar antalet besökare och antal kommentarer varit det 
avgörande för avslutandet av bloggen. I en sån här studie är det svårt att avgöra om ett större 
antal kommentarer skulle påverkat bloggaren att fortsätta. Det jag kan se är att oavsett om 
bloggen  funnits  länge,  om  den  värderats  högt  eller  om  sista  inlägget  fått  mängder  av 
kommentarer, så har bloggaren valt att avsluta. I ett par fall har bloggaren själv kommenterat 
sista inlägget och förklarat sig eller svarat på frågor till sina trogna läsare. I Bridging the Gap: 
A Genre  Analysis  of  Weblogs  finner  författarna  att  bloggar  oftast  är  ett  sätt  att  högst 
individualistiskt  och  självreflekterade  uttrycka  sig  (Herring  et  al,  2004).  Kanske  följer 
bloggaren samma inre driv vid avslutet som vid skrivandet, bloggen har inte längre plats i 
bloggarens liv och avslutas därför, oavsett om den läses av väldigt få eller väldigt många. 

Bland taiwanesiska bloggare uppfattas låga besökstal och stressen att ständigt skriva nya 
inlägg ungefär lika störande (Chang & Yeh, 2008). Det kan antagas att beroende på mängden 
besökare på bloggen byts de störande elementen men hos de före detta svenska bloggarna kan 
vi inte finna några paralleller mellan antalet läsare och avslutandet av bloggar. Endast ett par 
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av de bloggar som studerats  har över huvudtaget nämnt något om stress att  tillhandahålla 
material för sina läsare eller att bloggen har få besökare.

Studier  som visar  det  motsatta,  att  kommentarer  är  en  avgörande  del  av  en  bloggares 
drivkraft, har kanske spelat ut sin roll? Det är idag enkelt att tämligen exakt mäta antal läsare 
genom  verktyg  som Google  Analytics  och  Feedburner.  Vidare  finns  det  idag  för  många 
bloggare och för många populära bloggar för att alla ska ha som målsättning att bli störst. De 
som började blogga för tio år sedan hade en realistisk chans att etablera sig som ledande i 
bloggosfären. Med över 100 miljoner aktiva bloggar är det idag en minimalistisk chans att en 
nybliven bloggare lyckas tränga ut ur den stora massan. En av de bloggare som intervjuats 
uppger att link back-revolutionen, genom till exempel Twingly, gjorde att det det snabbt blev 
omöjligt  att  behålla positionen som en av de största bland de politiska bloggarna utan att 
ständigt skriva blogg-kommentarer till  de artiklar  Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
publicerar på deras respektive webbplatser. 

”I mina ögon urholkade just Twingly-revolutionen blogosfären. Det blev helt enkelt 
lite mindre roligt  att  försöka leverera bra inlägg när de ändå drunknade i  havet av 
meningslösa bloggposter baserade enbart på trafik från Twingly. Dessutom blev den 
svenska blogosfären centrerad på att kommentera specifika nyheter vilket jag tycker 
gjorde den mindre intressant som ett alternativ till mainstream-media.”
John, via e-mail. 2009-05-15

Av de orsaker som andra studier funnit till varför bloggar avslutas är det ett flertal jag inte 
funnit hos de svenska bloggarna. Gurzick & Lutters (2006) nämner att en vanlig orsak till 
varför bloggare avslutar sina bloggar är när dom finner andra verktyg som gör jobbet bättre. 
Till exempel fotosidor som Flickr och Picassa hanterar bilder bättre än en blogg, precis som 
bokmärkes-webbar som Digg eller del.icio.us är bättre för att dela länkar. Ingen av de svenska 
bloggarna som undersöktes avslutades på grund av att bloggaren funnit ett bättre alternativ i 
en annan webbtjänst.

Vidare så har bara fem av de elva vanliga störande faktorer för bloggare som Chang & Yeh 
(2008) indentifierar i sin artikel funnits hos de avslutade svenska bloggarna. En av bloggarna i 
undersökningen nämner tekniska problem med bloggverktyget som ett av argumenten att den 
avslutades. Ytterliggare en bloggare nämner virus och problem med datorn som anledningen 
till  att  bloggen avslutas.  I  Chang & Yehs studie är ”Unstable system” något som 63% av 
bloggarna  ser som en störande faktor och ”Complicated settings” 46%. Svenska bloggare 
verkar  ha  betydligt  mindre  tekniska  problem  än  taiwanesiska  bloggare.  Varför  svenska 
bloggare  inte  har  fler  tekniska  problem  är  en  intressant  fråga.  Ligger  vi  längre  fram  i 
utvecklingen än andra länder när det gäller användandet av de senaste bloggverktygen? 

Den största störande orsaken är enligt samma undersökning ”Comment spam”, något som 
65% av taiwanesiska bloggare störs av. Det är ingen av de svenska bloggarna som nämnt det 
som en orsak till  att stänga ner sin blogg.  De övriga störande faktorer som Chang & Yeh 
nämner  som jag  funnit  spår  av  hos  svenska  bloggare  är  ”Flame war,”  ”Pressure to  write 
continuously”, ”Time management problems” och ”Worries about low visitor count”. 
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Jag tror vi ska se en blogg som en mer eller mindre tillfällig skapelse. Den skapas. Sedan 
skrivs det ett eller eller många inlägg under en dag eller många år. Sedan avslutas bloggen, 
antingen genom ett ordentligt avsked eller genom att den överges. Om vi väljer att se en blogg 
som något tillfälligt, något som passar in i en persons liv vid ett visst tillfälle, och slår ihop det 
med att vi vet att många bloggare har startat, och avslutat, ett flertal bloggar, kan vi då inte 
börja forska på ett annat sätt? Om vi inte söker orsaker till varför en blogg läggs ner utan 
istället  lägger fokus på att  följa personen bakom bloggarna (i  plural),  går det då att  börja 
koppla olika sorters bloggar till olika stadier i en persons utveckling? Den livscykelmodell 
som presenteras av Gurzick & Lutters bryts när en blogg avslutas medan det som faktiskt sker 
kanske är att bloggaren helt sonika väljer att passa på att byta namn och utseende på sin blogg 
när han eller hon vill byta inriktning på det som skrivs. 

I den forskning som finns tillgänglig ses avslutandet av en blogg som något negativt. Till 
exempel skriver Gurzick & Lutters (2006): 

”Why do blogs die? Could a more thorough understanding of the circumstances under 
which a blog might die offer insight into potential social or technical interventions?” 

Enligt mitt sätt att se på det behöver det inte finnas någon negativ värdering av att avsluta 
en blogg. Det gör att energi kan läggas på att koppla ihop en serie avslutade bloggar från 
samma bloggare till något nytt, något som vi idag inte vet något om. 

Gruzick & Lutters livscykelmodell ser jag således ett par problem med. Inte nog med att 
det kan krävas fler än en blogg för att en bloggare ska nå från stadie 1 till 4 så är jag tveksam 
till  att  använda  livscykel-metaforen.  Det  är  till  exempel  inte  givet  att  en  blogg  går  från 
stadium 1 till 2 bara för at den inte läggs ner. Den kan existera i 10 års tid med tusentals inlägg 
utan att den blir annat än en ”Stage 1 - Non-directed, Personal Storage”.  

Av  de  mer  seriösa  bloggarna  i  undersökningen,  det  vill  säga  bloggar  med  långa  och 
noggrant  genomarbetade  inlägg,  är  det  flera  som  har  sett  sitt  bloggande  som  något 
tidsbestämt. Dessa personer har gissningsvis haft betydligt större förståelse för bloggen som 
medium än genomsnittsbloggaren, redan när de startade bloggen förstod dom att det skulle 
krävas regelbundenhet och hårt arbete för att etablera en bra och välläst blogg.

Lyckas denna studie finna de vanliga anledningarna till att sluta blogga? Ja, till viss del. 
Den ger en introduktion till  de vanligaste förekommande anledningarna till  varför svenska 
bloggare avslutar sina bloggar. En stor kvantitativ studie liknande ”Briding the Gap: A Genre 
Analysis of Weblogs” men med fokus på avslutade och övergivna bloggar hade jag gärna sett 
(2004). Gärna i kombination med ett avancerat verktyg för att ta fram ett stort omfång blogg-
statistik  med allt  från antal  besökare,  kommentarer  per  inlägg,  antalet  olika personer  som 
kommenterar,  totalt  antal  inlägg,  bloggens  popularitet  i  bloggosfären  till  inläggsfrekvens, 
inläggens längd, antal bilder, och antal länkar. Men med tanke på att flera av bloggarna uppger 
andra/fler orsaker till varför de slutar blogga än de meddelar på bloggen hade en sådan studie 
fortfarande missat en del intressant information. 

När studien påbörjades var en av idéerna att  klassificera de bloggar som studerades efter 
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vilket stadium en blogg befann sig i i livscykelmodellen presenterad av Gurzick & Lutters 
(2006). Det var väldigt svårt att göra denna klassificering. Samtidigt började jag se ett mönster 
där bloggare gick från blogg till blogg. Det blev då inte så intressant att klassificera var och en 
av de bloggar jag studerat eftersom de i flera av fallen var del av en längre resa, en resa som 
spänner  över  flera  bloggar.  Denna  resa,  att  följa  en  bloggare  genom  flera  bloggar,  vore 
däremot mycket interssant.
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 6 Slutsats
Att söka svar på frågan om varför svenska bloggare slutar att blogga utifrån ett kvalitativt 
angreppssätt  var lyckat.  Den information som bloggarna lämnat efter  sig, framförallt i  det 
avslutande inlägget men även i det första, var mycket omfångsrikt och gav en bra introduktion 
till ämnet. När sedan flera av respondenterna svarade på förfrågan om att ytterliggare förklara 
sitt avslut, flertalet med mycket långa e-mail, fanns nyckeln till att svara på frågan. 

Sex vanliga orsaker till varför svenskar slutar blogga har således identifierats i studien:

• Förändrad livssituation
• Påverkan på privatliv
• Påverkan av yrkesliv
• Testat att blogga
• Bloggat om en särskild händelse
• Färdig med bloggen - det logiska avslutet

Den vidare analys som gjordes av resultatet i undersökningen visar att de undersökta ex-
bloggarna till viss del passar in på tidigare studiers resultat men på många punkter uppvisar 
skillnader. Bloggarna verkar inte vara allt för beroende av ett stort  antal  läsare,  har sällan 
dispyter online och har inte några större tekniska problem. 

Utanför studiens huvudinriktning har konstaterats att många avslutar en blogg för att genast 
starta en ny eller fokusera på en annan av sina bloggar. Det verkar inte vara korrekt att säga att 
en bloggare är det samma som en blogg. Om vi vidare väljer att förhålla oss till en blogg som 
något ändligt, något som ska avslutas, visar studien att det kanske öppnar för en möjlighet att 
skapa något nytt genom att studera bloggandet från en ny vinkel.

 6.1 Implikationer av studien och framtida forskning

Jag såg för ett  par år  sedan en undersökning,  som jag tyvärr  inte hittar  igen,  där svenska 
ungdomar  intervjuas  om  de  webbplatser  som  de  besöker.  Endast  en  tredjedel  nämner 
Lunarstorm.  Men  när  intervjuaren  frågar  specifikt  om  Lunarstorm  så  är  svaret,  javisst, 
självklart har jag konto där. Lunarstorm är så integrerat bland tonåringar att tanken att  inte 
vara medlem inte finns. 

Bloggen och bloggosfären har idag nått en punkt där skrivandet och läsandet av bloggar är 
något helt normalt och något som jag tror en stor del av internetanvändarna inte reflekterar 
över.  Att  ha  en  blogg,  twittra  eller  uppdatera  sin  Facebook  status  dagligen  är  inte 
identitetsskapande i sig längre. En normalisering av synen på bloggar och bloggosfären kan 
alltså vara på sin plats. Även om det är en ny miljö där tekniska nyheter och nya trender kan 
förändra hur vi bloggar och ser på bloggar så är grunden på plats och idag ser vi snarare en 
evolution av användandet än en evolution av tekniken. 

Om vi med hjälp av till exempel denna studie börjar söka svaret på vilka som fortsätter 
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blogga, vilka grupper som aktivt använder mikrobloggar, vilka yrken och vilka nätverk som 
öppet  publicerar  varje  steg  de  tar  under  dagen,  då  tror  jag  att  vi  är  på  rätt  spår.  Att  se 
möjligheten att publicera sig publikt som ett helt neutralt verktyg som fyller en direkt funktion 
för ett nätverk av människor. Att hela tiden förhålla sig till bloggosfären i stort blir för luddigt, 
för abstrakt. Det är för stor skillnad mellan när en 17-åring skriver ett 30 tecken långt twitter 
och när en 50-årig journalist skriva en 2000 ord lång betraktelse om EU-valet, både till formen 
för inlägget och till målgruppen. Studier med smalare inriktning eller som är  jämförande, med 
frågeställningar  som  ”Hur  skiljer  sig  mikrobloggande  mellan  tonåringar  och  politiska 
kommentatorer?” blir intressantare. Vilka kommunicerar dom med? Hur ofta? Varför? Det är 
också intressant att studera bloggare, som till exempel jag själv, som har olika kontaktvägar 
för  olika  ändamål.  Genom e-mail,  bildtjänster,  bloggar  och  mikrobloggar  når  jag  samma 
nätverk  men  med  olika  grader  av  seriositet,  olika  grader  av  comittment.  Kort  sagt: 
Bloggosfären är idag så stor att vi i än högre grad kan (och bör?) specialisera våra studier. Om 
vi  samtidigt  bortser  från  medlet/mediet  och  istället  utgår  från  syftet  börjar  det  bli  riktigt 
intressant. 

Gällande situationen vi har med bloggare som slutar med en blogg för att direkt börja på en 
ny  skulle  det  vara  intressant  att  se  forskning  kring  vad  som  skulle  kunna  göras  för  att 
smidigare kunna koppla ihop dessa. Exempel som setts under urvalet till den här studien har 
refererat till byte av intresse, tröttnat på namnet på bloggen, vill prova ny layout, vill prova 
annan bloggmotor, vill byta URL. Jag kan till exempel tänka mig att en standard för att knyta 
ihop bloggar tidsmässigt skulle kunna skapas, det vill säga att första inlägget i nya bloggen är 
länkat till sista inlägget i gamla bloggen. Läser man första inlägget i en blogg så står det ofta 
bara ”Välkommen till min nya blogg!” utan referens till den gamla. Ett sånt här system skulle 
underlätta studierna av en livscykelmodell som spänner över flera bloggar från en och samma 
person. Med tanke på att Technorati funnit att hälften av alla bloggare är inne på sin andra 
blogg så borde det vara intressant att börja koppla samman bloggar från samma person (2008). 
Jag väljer att kalla dessa för kedjebloggare, ”chain bloggers”, kanske en term för framtida 
forskare att förhålla sig till. 

Vidare skulle det vara intressant att se en utveckling av link back-systemet. Idag tror jag att 
många många blogg-kommentarer på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets artiklar endast 
skrivs för att generera trafik. Går det att behålla ett automatiskt system och ändå i större grad 
lyfta ut kvalitativa bloggar? Många artiklar på internet ser bloggosfären som ett alternativt till 
traditionell  media.  Kanske  krävs  det  en  redaktion  för  att  moderera  fram detta  alternativa 
nyhetsflöde.  Forskning kring en ”Svenska Bloggbladet” eller  ”Dagens Bloggnyheter” vore 
intressant. 
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 8 Bilaga - Fältstudie

Jag besökte 30 avslutade bloggar och försökte själv svara på detta:

• Kön
• Anonym/döljer sitt riktiga namn
• Typ av blogg, hur författaren beskriver sin blogg
• Hur länge bloggen funnits.
• Varför startades bloggen – står det något i första bloggposten?
• Den sista inlägget, skrivna anledningen till varför bloggen satts på paus/avslutats
• ”Värde” på blogg - http://bloggvarde.se/

Därefter  lämnade  jag  en  kommentar  på  det  sista  inlägget,  en  kommentar  som 
blogginnehavaren förhoppningsvis fick på e-mail. Genom att ta denna kontakt sökte jag en 
djupare förståelse vad som låg bakom avslutandet av bloggen. I kommentaren skrev,  med 
vissa mindre variationer, följande:

”Hej! 

Jag skriver en C-uppsats för Informatik-institutionen i Umeå. I min uppsats försöker jag samla 
information om vad som får svenska bloggare att sluta blogga. Nu undrar jag, var det något 
utöver det du skriver här som fick dig att sluta blogga?

Om du har några minuter över får du gärna skicka ett mail med dina reflektioner. Självklart är 
du helt anonym.

Pär Lindholm
par.lindholm@gmail.com
090-695 84 99”
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