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Abstract 
The purpose of this study is to examine which aspects of blogs and blog design that are 

important to blog readers but also to find new ideas for blog design. From a qualitative 

standpoint we have examined how seven users experience that blogs design, structure and 

functionalities affects the general experience of the blog. The study also examines how the users 

wish to interact with a blog. During two design workshops we let seven active blog readers 

imagine and sketch out the design and functionalities they would like in a blog. We put this in 

relation to theories about the anatomy of blogs, methods of design, social navigation and virtual 

communities.  

 

The major finding is that the aspects most important to blog readers are navigation, structure and 

social interaction. Based on these aspects we discuss more closely the ideas our subjects had 

about what the blog of their dreams would look like.  

 

Keywords: blog, interactiondesign, designworkshop, navigation, social navigation, structure, 

social interaction.  

Förord 
Vi vill tacka alla informanter som bidragit med sina åsikter och tankar och som inspirerat oss 

med sina kreativa bloggidéer. Utan er hade det inte varit möljigt att genomföra denna studie.  

 

Ett stort tack vill vi också ge vår handledare Sofia Lundmark som bidragit med ovärderlig 

handledning och guidat oss genom C-uppsatsskrivandet på ett utmärkt sätt. Tack vare dina idéer 

har det varit riktigt kul och intressant att genomföra studien.  

 

Stina Hedberg och Linda Kylberg, Stockholm 2012-01-12. 
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1. Inledning 
Digitala medier är för många i det samtida Sverige en självklar del av vardagen. Mobiltelefoner, 

datorer och surfplattor finns snart i varje hem. Dessa medier ger ständig åtkomst till webben där 

sociala medier blir allt vanligare. Sociala nätverk är kanske den vanligaste formen av socialt 

medium, men även bloggar kan räknas till samma kategori av sociala nätverk. Då webben är så 

pass omfattande är det svårt att ta reda på det exakta antalet bloggar och bloggläsare. 

Bloggportalen, som är en webbportal med mål är att samla alla Sveriges bloggar, hade i 

december 2011 drygt 110 000 registrerade bloggar. Den mest lästa bloggen i Sverige samma 

månad var bloggen Kenzas.se med drygt 1 160 000 st besökare (Bloggportalen, 2011). Siffrorna 

ovan avser besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen. Statistiken talar sitt tydliga språk 

och vi kan konstatera att bloggar har blivit en stor del av det vardagliga livet för många 

människor och att bloggar fått en central roll i vårt digitala samhälle. Bloggen som medieteknisk 

kommunikationskanal har skapat nya möjligheter för “vanliga” människor att dela med sig av 

sina tankar och åsikter och låta dem ta plats i mediebruset. Det har även blivit lättare att ta del av 

information och snabba nyhetsflöden via olika sociala medier. Bloggens genomslagskraft och 

utbredning fortsätter att växa sig allt större och antalet bloggläsare ökar konstant.  

Tekniken har utvecklats snabbt under den korta period som bloggen har funnits och det har både 

blivit enklare att skriva och administrera sina bloggar. Däremot finns det relativt lite forskning på 

bloggläsares attityder kring bloggar. Läsarna har en mycket viktig roll och utan dem skulle 

bloggen inte ha samma effekt eller spridning. Det finns en mängd olika typer av bloggar, t.ex. 

privata, företagssponsrade och politiska. Vi är i denna studie intresserade av hur läsarna förhåller 

sig till privata dagboksliknande bloggar med användargenererat innehåll. Vi vill skapa större 

förståelse kring bloggläsares åsikter och idéer kring den här typen av bloggar, vilket i 

förlängningen kanske kan säga något om hur morgondagens blogg kan se ut.  
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1.1 Syfte  
Syftet med studien är således att undersöka vilka olika aspekter som är betydelsefulla för 

morgondagens bloggläsare samt utröna vilka idéer och värderingar dagens bloggläsare har kring 

bloggdesign i allmänhet.  

1.2 Frågeställningar 
För att belysa syftet med studien har vi utgått från följande frågeställningar: 

- Vilka olika designaspekter av bloggar är centrala för dagens bloggläsare? 

- Hur påverkar bloggens struktur och funktioner läsarens upplevelse av bloggen och 

bloggläsningen?  

- Vilka interaktionsmöjligheter söker bloggläsare med bloggen, bloggaren och andra 

bloggläsare? 

1.3 Avgränsningar 
För att avgränsa studien ytterligare har vi valt att begränsa undersökningen till att endast omfatta 

aktiva bloggläsare i åldrarna 23-31 år. Med bloggläsare menas i denna studie personer som läser 

en eller flera bloggar minst varannan vecka. Studien omfattar i vårt urval sju män och kvinnor 

med ett visst intresse och viss förkunskap om bloggar. Detta val bygger på att vi vill komma åt 

djupgående tankar och åsikter kring ämnet bloggar snarare än ett generellt och brett perspektiv, 

vilket man kanske fått från en större grupp informanter som varit mer representativa för 

befolkningen. Mer specifik information om informanterna och urvalet för dessa kan läsas mer 

om i Metodkapitlet (se kaptiel 4, Metod och material, sid. 15). Det finns en mängd olika typer av 

bloggar men i denna studie avgränsar vi oss till privata bloggar med användargenererat innehåll, 

utan politiska eller affärsmässiga motiv. Vi avgränsar oss också från redaktionellt professionella 

bloggar som ofta har ett annat upplägg än privata. Den här studien syftar på den typ av 

personliga bloggar som ofta innehåller dagboksliknande innehåll, vardagsbetraktelser, personliga 

åsikter och bilder. Ytterligare en avgränsning är att det betydelsefulla för denna studie är design-, 

navigation- och interaktionsaspekter av bloggar, inte innehållet i sig. Vi har alltså medvetet 

utelämnat innehållet och betydelsen av texter och bilder, och ser på detta endast som separata 

enheter.  
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2. Bakgrund 
För att få en bättre förståelse och kunna tillgodogöra sig studiens resultat krävs en viss kännedom 

om bloggar och bloggars historia. Därför har vi i detta bakgrundskapitel valt att presentera 

bloggens uppbyggnad och användningsområden. 

2.1 Bloggar 

Ordet blogg härstammar från engelskans weblog och beskrivs som en öppen webbdagbok eller 

webbjournal (Nationalencyklopedin, 2011). En blogg karakteriseras som en webbplats som 

uppdateras frekvent av en eller flera skribenter vars inlägg hamnar i omvänd kronologisk ordning 

(Våge et al., 2005). Bloggar kan vara ämnesorienterade eller i form av mer personliga 

uppdateringar utifrån bloggarens vardag (Blood, 2002). Syftet med en blogg kan även vara att 

rapportera nyheter, förmedla kunskap eller att sprida personliga åsikter. Vissa bloggar riktar sig 

till familj och vänner medan andra bloggar skrivs av terapeutiska orsaker där det inte finns någon 

tilltänkt publik. De flesta bloggar är textbaserade men det finns även fotobloggar, ljudbloggar 

samt videobloggar (Våge et al., 2005). 

2.2. Statistik  

Det är otroligt svårt att beräkna antalet bloggar och flera försök har gjorts. Det finns ingen säker 

statistik och eftersom inte alla bloggar är aktiva är det svårt att veta hur många som finns (Våge 

et al., 2005).  

Enligt BlogPulse.com fanns det i december 2011 totalt 179 924 616 bloggar i världen. I Sverige 

finns idag (2011-12-22) 110 588 registrerade bloggar på bloggportalen. Den mest lästa bloggen i 

Sverige är Kenzas.se med ca 1 166 600 läsare (Bloggportalen, 2011. Siffrorna anger besök per 

IP-adress och timme senaste 7 dygnen).  

Den amerikanska webbsidan eMarketer (2011) som specialiserar sig på att publicera objektiva 

analyser och statistik kring ämnen som rör webben har tagit fram en prognos angående 

bloggläsning. Enligt deras prognos tros bloggläsandet öka för varje år och förra året beräknades 

antal bloggläsare i USA nå 122.6 miljoner. 2010 låg antalet på 112,7 miljoner bloggläsare vilket 
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ger en ökning med cirka 9,9 miljoner läsare (definitionen av bloggläsare i undersökningen var 

Internetanvändare som läser en blogg minst en gång i månaden). Enligt eMarketer beräknas 

antalet bloggläsare 2014 öka till 150,4 miljoner.  

2.3. Bloggens historia  

De första bloggarna skapades i mitten av 1990-talet och Våge et al. (2005) beskriver den 

ursprungliga bloggen som webbsidor vars främsta syfte var att kontinuerligt tillhandahålla läsare 

med kommenterade länklistor. Jorn Barger var en av dem tidiga pionjärerna med denna form av 

webbplats och det var han som var först med att kalla dem för weblogs. En weblogs främsta syfte 

var att frekvent länka till nya webbplatser som man funnit, ett slags hjälpmedel för att skilja ut 

bruset av information och peka ut intressanta fynd till läsarna. Efterhand blev antalet länkar så 

pass många att de fick en egen separat plats till höger på webbsidan och formade på så sätt det 

som idag kallas för blogroll. Det främsta syftet med en blogroll är att tipsa läsarna om andra 

sajter bloggaren själv finner intressanta och är en av de funktioner som utmärker en blogg (Våge 

et al., 2005). 

 

Eftersom varje inlägg publicerades manuellt på en egen webbplats krävde de tidiga bloggarna 

kunskaper inom hypertext markup language (html). Html är ett sidbeskrivningsspråk som används 

för strukturering av hypertext-dokument på webben (W3schools, 2011). Några år senare började 

det dyka upp publiceringsverktyg som förenklade processen med hjälp av ett grafiskt gränssnitt, 

vilket gav bloggen en enorm spridning (Blood, 2002). En annan viktig innovation för 

utvecklingen av bloggar var den permanenta länken eller kortformen permalänk som gör det 

möjligt att identifiera ett specifikt inlägg med en unik webbadress.  Permalänken är en statisk 

länk som leder direkt till ett visst inlägg, till skillnad från bloggens vanliga adress som leder till 

startsidan. Innan denna innovation kom kunde man som läsare bara se de 10-20 senaste inläggen, 

därefter var man tvungen att navigera till ett slags arkiv vilket gjorde det svårare för andra att 

referera till specifika inlägg. Permalänken förenklade navigationen bland bloggar avsevärt. Med 

permalänkar blev det även möjligt att skapa en funktion som tillät läsarna att kommentera varje 

enskilt inlägg. Det nya sättet att interagera med andra blev väldigt populärt och hade stor 

påverkan på bloggens framtida genomslagskraft (Våge et al., 2005). 
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I början av 2000-talet dök ännu en revolutionerande funktion upp som underlättade läsningen av 

bloggar, nämligen rich site summary (rss) som är programmerat för att automatiskt läsa av 

utvalda bloggar och skicka uppdaterade inlägg till den som prenumererar på tjänsten. På så sätt 

kan bloggläsare se de senaste inläggen från de bloggar de följer utan att behöva surfa till 

bloggens webbplats för att se om det finns några nya inlägg (Våge et al., 2005). Bloggars 

inflytande har vuxit successivt under hela 2000-talet och medievärlden har inte längre råd att 

ignorera deras mediala inflytande (Blood, 2002). Våge et al. (2005) anser att bloggen har haft 

störst påverkan i länder där yttrandefriheten varit begränsad tack vare att bloggen som verktyg 

erbjuder anonymitet och därmed ger större möjlighet till informationsspridning än till exempel 

tidningar som lättare kan kontrolleras. Idag finns det flera hundratusentals bloggar i världen och 

har blivit en naturlig del av vårt medielandskap (Våge et al., 2005). 
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3. Teori 
Idag har det blivit allt vanligare för utvecklare inom människa-datorinteraktion att fokusera på 

användarnas upplevelser när man utvärderar nya tekniska artefakter. Hassenzahl och Tractinsky 

(2006) förklarar att denna metod inte bara fokuserar på de tekniska funktionerna utan 

koncentrerar sig främst på användarnas känslor och upplevelse. Innan var det vanligt att använda 

metoder där uppgiften var den centrala punkten och det var först senare som man började inse 

vikten av att koppla uppgiften till användarnas behov och deras värderingar. Det nya perspektivet 

demonstrerar potentiella skillnader mellan skaparens avsikt och användarnas egentliga 

upplevelse. Dagens användare efterfrågar däremot mer än problemfria produkter, de vill ha 

artefakter som bidrar till bättre livskvaliet. Många av dagens tekniska artefakter har vuxit i 

popularitet på grund av att de erbjuder sina användare mer än bara bra funktionalitet (Hassenzahl 

och Tractinsky, 2006). Med detta som grund har tre typer av teorier tagits fram som grund för 

denna studie. Inledningsvis förklarar teorin om bloggars anatomi den traditionella bloggens 

element och funktioner. Vidare teorier är uppdelade efter två perspektiv: användarupplevelse och 

perspektivet för social interaktion. Under dessa kapitel (bloggens anatomi, användarupplevelser 

och användarperspektiv, social interaktion) berättar vi mer om de olika teorier som studiens 

metod och analys lutar sig mot.  
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3.1. Bloggens anatomi 

Bloggens funktioner och dess element kan variera stort men det finns vissa generella 

kännetecken för bloggar som verktyg.  

 

Bild 1. Illustration som förtydligar bloggens uppbyggnad och dess begrepp.  

Till att börja med är varje blogg registrerad i ett specifikt namn eller titel (se Bild 1, punkt 1). 

Namnet eller titeln finns alltid högst upp på bloggen i vad som kallas sidhuvud/header. Bloggen 

kan även presenteras i form av en bild eller logotyp i anslutning till namnet. Ibland kan det även 

förekomma en undertitel som ger en tydlig indikation på bloggens innehåll. Under sidhuvudet 

publiceras inläggen i omvänd kronologisk ordning med det senaste överst (se Bild 1, punkt 2). 

Bloggens startsida brukar enbart visa ett visst antal blogginlägg för att sidan inte ska bli för lång. 

Vissa bloggar har en begränsning på 10-20 stycken, andra har en begränsning på en viss 

tidsperiod, till exempel den senaste månaden eller veckan (Våge et al., 2005). 

Varje inlägg presenteras vanligtvis av en titel som antyder innehållet och inläggets inriktning (se 

Bild 1, punkt 3). Titeln är förstås valfri men den hjälper till att strukturera upp bloggens innehåll 

genom att separera inläggen (Jonströmer, 2007). Datumet för det skrivna inlägget brukar även 

anges i anslutning till titeln (se Bild 1, punkt 4). 
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Längden på inläggen kan variera. Vissa bloggar skriver enbart ut kortare rader där läsarna sedan 

får klicka sig vidare för att läsa mer medan andra kan publicera långa essäliknande texter. Våge 

et al. (2005) menar att den första varianten kan vara ett bra alternativ om man inte vill ta 

uppmärksamheten från mindre inlägg. En del bloggare väljer att publicera bilder som hjälpmedel 

för att illustrera sina bloggtexter (Våge et al., 2005). 

 

Det är vanligt att det förekommer menysystem eller så kallade sidebars (se Bild 1, punkt 5). 

Dessa placeras vanligtvis i det tomma utrymmet till höger eller vänster om inläggen. I 

menysystem brukar det oftast finnas en länklista eller blogroll över de länkar som skribenten vill 

dela med sig av (Jonströmer, 2007). (Se Bild 1, punkt 6). Det kan förekomma en kortare 

presentation av bloggaren i form av en bild och text högst upp i menyn. I menysystemet finns 

ofta listade arkiv på tidigare blogginlägg där läsare kan navigera till gamla inlägg (se Bild 1, 

punkt 7). Vissa bloggar länkar månadsvis medan andra går flera år tillbaka. Det förekommer 

även arkiv i form av mer överskådliga klickbara kalendrar. Många bloggare har möjlighet att 

kategorisera sina inlägg och knyta innehållet till ett specifikt ämne eller begrepp, på så sätt kan 

läsarna enklare hitta liknande inlägg inom relaterade områden. Om bloggen har ett 

kategorisystem brukar även detta listas i menysystemet men det kan även finnas under 

blogginlägget (se Bild 1, punkt 8). Kategoribeteckningarna består av klickbara länkar som leder 

läsarna till alla publicerade inlägg inom den valda kategorin (Våge et al., 2005). 

 

Andra typiska bloggfunktioner är möjligheten för läsaren att skriva en kommentar kopplad till 

varje inlägg. Antal kommentarer brukar synas i anslutning till inlägget och det vanligaste är att 

läsarna klickar direkt på inlägget för att läsa dessa (se Bild 1, punkt 9). Vissa bloggar publicerar 

kommentarerna direkt under inlägget på startsidan men detta kan skapa problem i form av 

onödig scrollning (Våge et al., 2005). De flesta av dagens bloggverktyg stödjer så kallade 

trackback-länkar. Trackback-länkar betyder att en bloggare kan skriva om en annan bloggares 

inlägg i sin egen blogg och använda inläggets trackback-länk för att automatiskt skicka en 

kommentar till ursprungsinlägget. Kommentaren visas i form av ett kortare utdrag av det egna 

inlägget tillsammans med en länk till hela inlägget.  
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Dessa element har gradvis vuxit fram allteftersom bloggens utveckling och har på ett sätt blivit 

en del av dagens standard. Attributen som tagits upp i detta stycke är utmärkande egenskaper 

som hjälper till att definiera bloggen som verktyg. Däremot uppkommer det ständigt nya 

designattribut som bidrar till att utveckla bloggens anatomi. Bloggläsare utgör slutanvändare och 

deras åsikter är värdefulla vid utvecklings- och designprocesser. Detta tar man vara på inom s.k. 

deltagande design, som vi berättar mer om i nästa kapitel. 

3.2 Användarupplevelser och användarperspektiv 
I detta kaptiel beskrivs de teorier som legat till grund för studiens metod och analys, och som 

utgår från ett användarupplevelseperspektiv. Dessa teorier beskriver en ny form av deltagande 

design samt värdebaserad design och förklaras närmare i följande två stycken.  

3.2.1 Deltagande design 2.0 

Fram till slutet på 1970-talet var det i princip bara professionella inom informationsteknologi 

som kom i kontakt med datorer (Carroll, 2011). Dåtidens forskning kring människa-dator-

interaktion utgick från den kognitiva forskningen och innebar en relativt statisk och kontrollerad 

labbmiljö. Designers skapade då mjukvarusystem och gränssnitt med utgångspunkten att 

användaren ska utnyttja tekniken till ett visst ändamål och på ett visst sätt. Under 1980-talet kom 

de första persondatorerna och plötsligt blev alla potentiella datoranvändare (Carroll, 2011). Det 

innebar också en ny utgångspunkt för forskare och designers inom människa-dator-interaktion. 

De kunde inte längre förutspå var, när och hur datorn skulle användas.  

 

För att förstå användaren och situationen i vilken användaren interagerar med ett system 

utvecklades med tiden ett perspektiv som kom att kallas deltagande design. Det svenska 

begreppet “deltagande design” kommer från engelskans participatory design (CPSR, 2011). 

Deltagande design tar hänsyn till att forskaren/designern inte kan förutspå hur användaren 

kommer att förstå och använda tekniken. Benyon (2010) menar att om användare får vara med 

under designprocessen ökar designerns förståelse av användarsituationen och man kan skapa en 

mer användarbar slutprodukt.  
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Enligt Dourish (2003) har deltagande design bidragit med viktig kunskap om metodik genom att 

man tar hänsyn till användarna under designprocessen. Dourish påstår även att artefakter som 

tagits fram genom deltagande design fortfarande utvecklats under alltför statiska omständigheter 

och att designers felaktigt har en förutfattad mening om artefaktens användningsområde. Sett ur 

detta perspektiv krävs en ännu öppnare approach för att skapa den nya tidens mjukvarusystem. 

Nu för tiden är tekniken en så självklar och ofta förekommande del i våra liv att designern inte 

längre kan förutspå hur användaren kommer utnyttja tekniken eller till vad. Användaren kommer 

att skapa en egen förståelse och tillämpa tekniken på sitt eget sätt. Denna princip innebär alltså 

att användaren själv avgör teknikens användningsområde utefter hur hon använder tekniken i 

praktiken. Det betyder att designerns fokus inte bara bör ligga på hur användaren kan få sin 

uppgift genomförd, utan även på hur användaren kan hitta sina egna betydelser och sätt att 

använda tekniken. Dourish (2003) säger att designers bör ha detta i åtanke och skapa tekniska 

system som tillåter varierade användningsområden. Ett relaterat ämne och teoretiskt perspektiv 

till deltagande design är värdebaserad design (eng. Value Sensitive Design) (Friedman et al., 

2006), vilket beskrivs närmare i nästa kapitel. 

3.2.2 Värdebaserad design 

Value Sensitive Design är ett värdebaserat tillvägagångssätt för utveckling och design av ny 

teknik. Vi använder i fortsättningen det svenska begreppet värdebaserad design, enligt egen 

översättning. Friedman (et al., 2006) förklarar att det är en teoretiskt grundad metod som tar 

hänsyn till mänskliga värden genom hela designprocessen. Det betyder alltså inte värden i form 

av vad någonting kostar utan värden i form av vad en person eller grupp anser vara viktigt i livet.  

Friedman et al. (2004) förklarar att teknik kan stödja eller motsäga varaktiga mänskliga värden, 

ibland kan den göra både och. Ett exempel är övervakningskameror som kan öka säkerheten för 

individer men ofta på bekostnad av dennes integritet.  

 

Värdebaserad design bygger på en iterativ process som integrerar konceptuella, empiriska och 

tekniska undersökningar. Konceptuella undersökningar svarar på vilka de direkta och indirekta 

intressenterna för den nya designen eller tekniken är. De tar också reda på hur intressenterna 

påverkas och vilka värden som är inblandade. Empiriska undersökningar tar reda på till exempel 

en organisations motiv och abstrakta belöningssystem. Slutligen kan tekniska undersökningar ta 
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reda på hur existerande tekniska egenskaper och underliggande mekanismer stödjer eller 

motsäger mänskliga värden (Friedman et al., 2006). Ett annat teoretiskt perspektiv som är 

användbart vid designprocesser är navigationsteorier. Om detta berättar vi mer i följande kapitel.  

3.3  Perspektiv för social interaktion 

I detta kaptiel beskrivs de teorier som legat till grund för studiens metod och analys, och som 

utgår från ett perspektiv för social interaktion. Dessa teorier beskriver olika form av navigation 

samt hur man kan se på bloggosfären som ett virtuellt community och förklaras närmare i 

följande två kapitel.  

3.3.1 Navigationsteorier  

Det finns flera olika teorier om olika sorters navigation och hur användare navigerar i interaktiva 

system. Navigation i ett interaktivt system handlar om hur användaren finner sin väg genom 

systemet till exempel genom att klicka runt på olika länkar och vad hon grundar sina 

navigationsval på. För denna studie finner vi teorier om semantisk och social navigation 

relevanta och tar upp dem i kommande kapitel under rubrikerna Semantisk navigation och Social 

navigation.   

3.3.1.1 Semantisk navigation 

Dourish och Chalmers (1994) förklarar att klassisk navigation på en dator eller i ett 

mjukvarusystem ofta skett genom rumslig (eng. spatial) navigation. Denna form av navigation 

känner vi som användare mest igen från mapp-systemet på en PC’s skrivbord. Mapparna är 

organiserade efter olika fysiska lagringsplatser på datorn som har ett rumsligt förhållande till 

varandra, till exempel över, under och utanför. Det kallas därför för rumslig navigation. 

Begreppet semantisk navigation beskrivs lättast som en förlängning av rumslig navigation. 

Semantisk navigation handlar om att dela upp dokument med information efter hur deras 

innehåll relaterar till varandra. Alla dokument som rör “sommar” kan placeras tillsammans, allt 

som rör “träning” placeras tillsammans. Semantisk navigation kan ofta utnyttja det rumsliga 

mapp-systemet. Ett exempel är om man sorterar sina foto-filer på datorn i en mapp som heter 

“Festbilder” med undermappar “Pappa 60 år”, “Grillfest”, “Studenten”. I detta fall relaterar 
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mapparnas innehåll till varandra på ett semantiskt vis genom att alla bilder är tagna på någon 

fest. Dourish och Chalmers (1994) skriver att semantisk navigation är värdefull i 

informationssystem som inte baseras på rumsliga modeller. I hypertext-system, som webben, är 

den främsta formen av navigation semantisk genom att man i en text länkas till en annan, på 

något vis relaterad, text. Rumslig och semantisk navigation är alltså två olika begrepp, men 

semantisk navigation kan ofta sorteras i ett rumsligt mappsystem.  

3.3.1.2 Social navigation 

Dourish och Chalmers (1994) förklarar också en tredje form av navigation - social navigation. 

De förklarar begreppet med att navigerbara informationssystem utvidgas till att stödja 

samverkande aktiviteter. Det kan betyda att en användares uppmärksamhet riktas mot ett visst 

objekt som en effekt av att andra personer utfört någon form av aktivitet med samma objekt. I en 

nyare artikel förklarar DiGioia och Dourish (2005) att social navigation inte alltid handlar om att 

följa i andra användares spår, utan det är enbart en grund för beslutsfattande. Det kan lika väl 

handla om att användaren föredrar något som få andra varit involverade i. Millen och Feinberg 

(2006) beskriver social navigation närmre. De menar att konceptet social navigation beskriver 

navigation som drivs av en eller flera så kallade “vägledares” handlingar. En vägledare kan 

enligt Millen och Feinbergs (2006) vara en verklig eller artificiell person som förser andra med 

navigationsråd. De menar att social navigation antingen kan vara direkt eller indirekt. Direkt 

social navigation innebär avsiktliga navigationsråd via till exempel chat eller mail från en person 

till en annan. Indirekt social navigation innebär att navigationsråd kan härledas från spår som 

andra lämnat efter sig, genom att användaren ser över och analyserar spåren och därefter fattar 

beslut om hur man själv vill navigera (Millen & Feinberg, 2006).  

3.3.2 Ekologisk kognition och virtuella communityn 
Bishop (2007) har tagit fram ett teoretisk ramverk som förklarar vad som driver individer att 

delta aktivt eller passivt i virtuella communities. Av alla existerande medlemmar är vissa 

inaktiva (lurkers), andra väldigt aktiva (elders). Tidigare studier har undersökt varför lurkers inte 

vill bidra till sitt community, men få undersökningar har gjorts på vad som driver elders att bidra. 

Bishop (2007) föreslår i sin artikel det konceptuella ramverket ”ekologisk kognition” med tre 

nivåer för att förklara varför medlemmar deltar aktivt eller inte. Enligt ramverket drivs individer 
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av önskemål. Dessa önskemål leder till planer som måste vara konsekventa med individens mål, 

värderingar och tro. Individen måste också ha möjligheten och verktygen som krävs för att 

handla. Hur handlingen genomförs beror på individens uppfattning om sin omgivning. Bishop 

(2007) ger också förslag på effektiva sätt att få lurkers att bli vanliga användare. Ett är att elders 

tar hand om nykomlingar så att lurkers ser att de blir väl behandlade. Övertalande text är den 

bästa metoden genom vilken en individs uppfattningar kan ändras. Ett annat sätt är upplevd 

användbarhet (perceived affordance) i det interaktiva systemet, vilket uppmuntrar till deltagande 

och kan sätta individen i flow. Flow definieras enligt Svenska Akademiens Ordlista som ett 

tillfredsställande tillstånd av koncentration och tidlöshet (Svenska Akademiens Ordlista, 2012). 

Om individen hamnar i flow är det också större chans att denne deltar, enligt Bishop (2007). Det 

finns även andra teorier kring virtuella communityn men för denna studie är ekologisk kognition 

relevant då det används som ett ramverk för vår analys av hur bloggläsare ser på social 

interaktin.  

3.4 Teoretiska reflektioner 

När vi inför denna undersökning studerat tidigare forskning och teorier har vi hittat artiklar som 

berör relaterade ämnen, men inga artiklar som beskriver studier om precis samma ämne. Vi har 

därför plockat pusselbitar från olika teorier och dragit egna paralleller för hur teorierna kan 

appliceras i denna studie. De teorier som behandlats i detta kapitel berör ämnena bloggar, 

designmetodik, ramverk för koppling mellan metod och analys, olika former av navigation och 

faktorer som gör individer mer aktiva i virtuella communities. Dessa ämnen har valts ut efter de 

frågeställningar som denna uppsats berör (se kapitel 1, Syfte och frågeställningar, sid. 2) och har 

använts som grund för att hitta lämplig datainsamlingsmetod samt för analys av det insamlade 

materialet.  

 

Teorierna om deltagande design och värdebaserad design beskrivs i artiklar från 2003 (Dourish, 

2003) och 2006 (Friedman et al., 2006). Vi anser att dessa artiklar och teoretiska perspektiv är av 

stor betydelse för vår studie och bedömer dem som tillräckligt nya för att vara mycket relevanta. 

Teorin om social navigation beskrivs först i en artikel från 1994 (Dourish & Chalmers, 1994) och 

även om den skrevs för snart 20 år sedan bedömer vi även att ämnet och denna klassiska text om 

social navigation är mycket relevant för denna studie. Begreppet förklaras också i en mer aktuell 
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artikel från 2006 (Millen & Feinberg, 2006). Ramverket ekologisk kognition beskrivs i en artikel 

från 2007 (Bishop, 2007) och är även den aktuell.  

 

Som grund för metodvalet ligger teorierna om deltagande design (Dourish, 2003) och 

värdebaserad design (Friedman et al., 2006). För analysen kompletterar samtliga teorier varandra 

då de belyser olika aspekter av fenomenet bloggar och bloggdesign. Teorierna om bloggars 

anatomi och navigationsteori fungerar som stöd för analys av konkreta aspekter som vilka 

enheter och funktioner användare önskar ska finnas på en blogg, medan deltagande design, 

värdebaserad design och ekologisk kognition underlättar analysen av mjuka värden och attityder 

kring bloggar och bloggdesign. 
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4. Metod och material 
Detta stycke tar upp de utgångspunkter och metoder som valts ut för studiens datainsamling och 

analys. Studien bygger på empiriska undersökningar med en kvalitativ ansats (Thurén, 2007). Vi 

drar slutsatser (se kaptiel 6, Slutsatser, sid. 40) utifrån ett induktivt förhållningssätt. Enligt 

Thurén (2007) så förutsätter induktion kvantifiering, men med denna studies avgränsningar och 

kvalitativa ansats som grund har vi tagit beslutet att undersöka en mindre grupp av informanter.    

4.1. Metodval 
Som grund för metodvalet i denna studie ligger bland annat teorier om värdebaserad design. 

Värdebaserad design utgår från tre steg i form av konceptuella, empiriska och tekniska 

undersökningar (Friedman et al., 2006). Metoden är främst tänkt att användas vid utveckling och 

design av teknik men kan även användas för att analysera designprocesser och deltagande 

designmetoder (se kapitel 3.2.2, Värdebaserad design, sid. 10) Kunskapen om värdebaserad 

design har hjälpt oss att utforma studiens datainsamlingsmetod. Vi valde att fokusera på det sista 

av de tre stegen enligt Friedmans definition men tog även hänsyn till det första. Vid applicering 

på denna studie har det första stegets konceptuella undersökningar tagit reda på bloggläsarnas 

attityder kring och påverkan av bloggar, men även vilka indirekta intressenter som finns. Det 

tredje stegets tekniska undersökningar har modifierats för att fokusera mer på designen än 

tekniken, för att ge förslag på hur en blogg kan utformas i form av bland annat navigation, 

grafiska element och interaktionsmöjligheter. Detta skedde genom skapande designworkshops 

där två testgrupper med bloggläsare fick visa hur deras drömblogg skulle kunna se ut. Som grund 

för analysen ligger metoden att hitta teman i det insamlade materialet. Här har vi utgått från 

Sharp et al. (2007) principer inom interaktionsdesign för att lättare hitta och lyfta fram de teman 

som kändes mest relevanta för vår undersökning.    

 

Olika former av modeller och prototyper är ett vanligt verktyg för designers som vill ta reda på 

hur slutanvändaren kommer att tolka och använda systemet. En så kallad mock-up utgör en 

fysisk representation av den tänkta artefakten men saknar helt dess funktionalitet. Metoden 

möjliggör för designers att testa en designidé på användare på ett tidigt stadium. Fördelen med 
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att använda denna metod under designprocessen är att mock-ups uppmuntrar praktisk erfarenhet, 

är förståeligt av användaren, billigt att skapa och roligt att arbeta med. Metoden hjälper 

slutanvändaren att föreställa sig den tänkta teknologin (Friedman & Kahn, 2003). Vi har i denna 

studie utgått från mock-up-tekniken men har vänt på metoden genom att låta våra informanter 

själva skapa en egen mock-up. Vi har valt att inspireras av denna metod men har i vår studie 

använt den utifrån ett vetenskapligt perspektiv och i ett vetenskapligt syfte. Syftet har alltså inte 

varit att testa en designidé eller att utveckla ett designprojekt. Resultatet av informanternas 

skapande visar på ett skissartat vis deras idéer om bloggdesign, funktioner och navigation. 

Mock-up-tekniken möjliggör för denna studies informanter att konkretisera och visualisera sina 

visioner så att vi som forskare får en större förståelse av innebörden.  

 

Då denna studie syftar till att ta reda på vad bloggläsare tycker är betydelsefullt inom 

bloggdesign och vilka nya idéer de har kring bloggar ville vi uppmuntra informanterna att tänka 

utanför ramarna. Vi utgick från Dourish (2003) syn på att användare skapar sina egna sätt att 

använda teknik och ville att deltagarna skulle bortse från förutfattade meningar om vad en blogg 

är. Genom att välja designworkshop som datainsamlingsmetod ökade förutsättningarna för ett så 

fritt skapande som möjligt för deltagarna vilket ger dem möjlighet att skapa nya idéer utifrån 

deras egna erfarenheter och perspektiv. Det handlar alltså inte om klassisk deltagande design (se 

kapitel 3.2.1, Deltagande design 2.0, sid. 9), utan vi försökte åstadkomma ett noll-läge där 

deltagarna själva fick bestämma bloggens utformning och användningsområde från grunden. 

Genom att använda fokusgrupper till designworkshopen avsågs att skapa en situation som 

uppmuntrar till spontana gruppdiskussioner. Informanternas olika åsikter kan trigga de andras 

åsikter och på så sätt kan man få ett mer ingående material att analysera. I nästkommande kapitel 

redogör vi för urvalet inför fokusgrupperna, etiska aspekter och en kort bakgrund om 

informanterna. 

4.2. Urval och underlag för fokusgrupperna 

Urvalskriterierna för denna studies informanter var att de skulle vara relativt vana vid att läsa 

bloggar samt att de skulle ha en viss kännedom om den svenska bloggosfären. Vi tror att denna 

erfarenhet hos informanterna bidrar med djupgående svar då de redan har skapat sig åsikter kring 

ämnet vi vill ta del av. Bloggläsare som själva driver en blogg eller testat att skapa en blogg är 
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rimligtvis ännu mer insatta i bloggars struktur, begränsningar och design, och skulle därmed 

kunna ge andra svar än de som enbart läser bloggar. Vi är dock bara intresserade av åsikter och 

tankar ur ett användarperspektiv och har valt informanter utifrån detta. För att hitta informanter 

som stämde in på kriterierna användes bekvämlighetsurval och snöbollsurval. De flesta av 

informanterna var bekanta för oss sedan innan och valdes ut genom bekvämlighetsurval (Trost, 

2007). Detta val gjordes främst på grund av att vi kände till deras bloggläsarvanor. Några 

informanter valdes ut genom snöbollsurval, vilket innebär att redan befintliga informanter ger 

tips om andra lämpliga informanter som inte forskarna själva hade haft möjlighet att få kontakt 

med (Atkinson & Flint, 2001). De flesta av informanterna är väl insatta i området bloggar och 

teknik i och med att de studerat medieteknik eller interaktionsdesign. Vi är medvetna om att detta 

säkert påverkar resultaten men informanterna har ett stort undersökningsvärde då de kan ge oss 

mer utvecklade åsikter än personer som är ovana vid bloggar och teknik. 

 

Våra urvalsmetoder ledde till att fokusgruppen bestod av främst kvinnliga informanter, men en 

man deltog också. Vi lägger ingen vikt på vad som kan anses som manligt/kvinnligt i våra 

slutsatser, utan fokuserar helt på användarperspektivet oavsett kön. Det vore en studie i sig och i 

denna studie fokuseras inte på just det. Informanterna är i åldrarna 23-31 år och bor i 

Stockholmsområdet. Vi anser inte att det relativt smala åldersspannet eller den gemensamma 

bostadsorten påverkar den information som eftersöks, då bloggläsare i allmänhet och 

användarperspektivet i synnerhet var det centrala för vårt empiriska underlag.  

 

Vi valde att begränsa antalet informanter till sju personer för att kunna analysera det empiriska 

materialet mer djupgående snarare än att göra en mer generell analys av en större mängd data. 

De sju informanterna delades upp i två fokusgrupper varav den ena bestod av tre deltagare och 

den andra fyra. Detta gjordes för att gruppdiskussionerna skulle hållas någorlunda avgränsade 

samt för att skapa en dynamik i gruppen. Vid större fokusgrupper har detta visat sig både svårare 

att moderera och begränsa diskussionernas utrymme (Litoselliti, 2003).  
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4.3 Fokusgrupperna  

Fokusgrupp ett bestod av tre deltagare: Karin, Laura och Sandra. Här följer en kort presentation 

om dem grundat på vad de själva berättat under en inledande presentation under 

designworkshopen: Karin är 26 år och studerar interaktionsdesign. Hon läser både ett antal 

välkända livsstilsbloggar men även mindre bloggar om grafisk design, mode och mat. Hon 

föredrar bloggar med mycket och läsvärd text framför bloggar med mest bilder. Hon vill att en 

blogg ska vara stilren i sin utformning men samtidigt ska designen ge en känsla för vem 

bloggaren är. Laura är 31 år och studerar interaktionsdesign. Laura läser främst bloggar som 

skriver om något av hennes intressen eller bloggar som någon av hennes bekanta skriver. Hon 

föredrar “små” bloggar framför välkända. Laura uppskattar bloggar med läsvärd text men kan 

bortse från dåligt innehåll i de fallen som bloggaren är en bekant. Hon lägger stor vikt vid 

funktionerna på en blogg snarare än på själva designen. Sandra är 30 år och jobbar med 

marknadsföring. Hon läser mest träningsbloggar eftersom träning är ett stort intresse, men även 

en del mode- och eventbloggar. Sandra tycker att en bra blogg ska ge mycket användbar 

information till exempel träningstips och kostupplägg. För att informationen ska vara trovärdig 

vill hon också att bloggens avsändare framgår tydligt.  

 

Fokusgrupp två bestod av fyra deltagare: Alice, Björn, Clara och Daniella. Här följer en kort 

presentation om dem grundat på vad de själva berättat under en inledande presentation under 

designworkshopen: Alice är 25 år och driver eget företag samtidigt som hon studerar konst. Hon 

läser främst två typer av bloggar och det är dels hennes vänners bloggar för att lättare kunna 

hålla kontakten men även bloggar som bidrar med intressanta idéer om samhällsfrågor. Det 

främsta kriteriet för att hon ska läsa en blogg är att den bör ha en tydlig utformning och inte en 

layout som försvinner i bruset. Björn är 25 år och studerar på en medieteknisk utbildning. Han 

följer inte några specifika bloggar men läser gärna bloggar som fokuserar på design. Då och då 

läser han läser vänners bloggar. De bloggar han fastnar för behandlar olika ämnen men för att 

han ska återkomma till dem bör de tilltala hans personliga intresse. Clara är 24 år och studerar på 

en medieteknisk utbildning. Hon följer främst en blogg där skribenten är en bekant. Hon läser 

bloggen dels för att hon har ett personligt intresse men även för att hon finner inläggen roliga. 

Clara tycker det är viktigt att de bloggar hon läser uppdaterar ofta samt publicerar många bilder. 
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Daniella är 23 år och studerar på en medieteknisk utbildning. Hon följer inte så många bloggar 

men de hon helst läser är koncept- och bildmässiga bloggar. Ett viktigt kriterium för henne är att 

bloggen har ett starkt tema eller konkret ämne. Hon föredrar även inlägg med mycket bilder.  

4.4. Etik 
Vid all kontakt med informanterna under studiens gång har Vetenskapsrådets (1990) 

rekommendationer om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

följts. Vi förklarade studiens syfte och tillvägagångssätt, hur informanternas svar skulle komma 

att användas och att det endast är i forskningssyfte. Vi förklarade hur workshopen skulle 

dokumenteras och att det är vi och handledaren som kommer ha tillgång till det material där 

informanterna kan identifieras. Informanterna lovades konfidentalitet, vilket innebär att man inte 

ska beskrivas på sådant sätt att man kan identifieras (Bell, 2010). Informanterna omnämns med 

fiktiva namn som valts slumpmässigt. Vi berättade också att det material som samlas in endast 

kommer att användas för denna studie. Vi underströk noga att deltagande i studien var helt 

valfritt.  

4.5 Genomförande av fokusgrupper med 

designworkshops 

Fokusgrupperna och designworkshopen var strukturerad enligt följande. För att samla in data har 

vi genomfört två stycken fokusgrupper i form av semi-strukturerade designworkshops. Under 

den första workshopen deltog tre informanter: Karin, Laura och Sandra. Under den andra 

workshopen deltog fyra informanter: Alice, Björn, Clara och Daniella. Dessa workshops 

dokumenterades genom videokamera, diktafon och stillbildskamera. Videokameran användes 

både för att se hur det kreativa materialet växte fram men även som back-up för 

ljudupptagningen. Materialet från diktafonen transkriberades efteråt som underlag för analysen. 

Informanternas färdiga skisser dokumenterades genom stillbilder fotade med systemkamera.  

 

För att skapa förtroende hos informanterna började vi med att presentera upplägget för 

workshopen, vad studien går ut på samt vilka som kommer ta del av svaren och hur svaren 

kommer att dokumenteras (Bell, 2010). Därefter började själva workshopen som bestod av tre 
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delar - en inledande intervju, kreativt skapande av en egen blogg och en allmän diskussion om 

bloggar och det kreativa arbetet.  

4.5.1 Designworkshop del 1 - Inledande intervju och diskussion 

Under den första delen ställdes generella frågor kring informanternas vanor gällande 

bloggläsning samt vilka kriterier en blogg bör ha för att de ska återkomma till en blogg. Vi hade i 

förväg förberett ett antal frågor som varje informant fick svara på samtidigt som vi ville 

uppmuntra till fria diskussioner i gruppen. På så sätt fick vi även möjlighet att ställa spontana 

följdfrågor.  

Syftet med denna del var att få bakgrundsinformation om informanternas bloggvanor och 

inledande kommentarer om attityder kring bloggar. Denna inledande del tog ca. 20 minuter.  

4.5.2 Designworkshop del 2 - Skapa en blogg 

Efter att de inledande frågorna diskuterats gick vi vidare till den andra delen av workshopen. Vi 

bad informanterna fundera på hur sina drömbloggar skulle kunna se ut, bortsett från traditionella 

tankar om vad en blogg är och bortsett från tekniska begränsningar. Vi underströk att det inte 

gällde någon slags prestation i skapande utan att alla idéer var värdefulla, oavsett hur de 

visualiserades. Om informanterna föredrog att beskriva bloggen i text var det lika okej som att 

göra ett kollage fullt med bilder och illustrationer. Informanterna fick sedan visualisera sin 

drömblogg på ett stort vitt pappersark med hjälp av färgpennor, papper, sax, lim, vattenfärg, 

tidningar, post-its i olika färger och storlekar. Vi valde denna fysiska form av skapande då vi 

ville att informanterna på ett så enkelt sätt som möjligt skulle kunna visualisera sina idéer. Denna 

metod är vanlig inom designprocesser med interaktionsdesign, t.ex. med inslag av prototyping. 

Om verktygen istället varit digitala hade det krävt goda förkunskaper hos informanterna. 

 

Under tiden informanterna skapade sina skisser satt vi som forskare en bit bort i rummet för att 

inte informanterna skulle känna sig iakttagna. Vi undvek att inleda någon form av småprat med 

dem, men svarade på deras kommentarer och frågor som dök upp under tiden. Vi tog i förväg ett 

aktivt beslut om detta agerande för att hitta en balans mellan att inte påverka informanterna men 

ändå få dem att känna sig avslappnade. Informanterna fick arbeta med sina skisser i ca 30 

minuter och upplystes när det var tio och en minut kvar. Syftet med denna del av 
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designworkshopen var att ge möjlighet till informanterna att konkretisera sina visioner om sin 

drömblogg. Syftet var också att ta reda på outtalade idéer om hur man på ett nyskapande vis kan 

utforma en blogg. 

4.5.3 Designworkshop del 3 - Åsikter om bloggdesign 

Då informanterna skissat klart fick de en och en att beskriva vad de skapat och sina åsikter kring 

detta. I vissa fall ställde vi följdfrågor för att säkerställa att vi inte missförstod. Syftet med detta 

var att få informanterna att beskriva sina bloggskisser med egna ord, för att vi skulle förstå 

innebörden av vad de skapat.  

 

Som avslutning på designworkshopen visade vi två existerande bloggar på en bärbar laptop. Den 

ena bloggen hade ett jämförelsevis avancerat navigationssystem och en otraditionell presentation 

av de enskilda blogginläggen. Den andra bloggen hade en mer traditionell presentation av 

inläggen och en relativt enkel layout. Dessa två bloggar valdes ut då de representerar två olika 

bloggdesigner: otraditionell och traditionell, samt för att de skiljer sig åt väldigt mycket rent 

grafiskt. Genom att informanterna fick jämföra mellan två såpass olika bloggar hoppades vi 

locka fram ytterligare åsikter och kommentarer kring bloggdesign. Informanterna fick beskriva 

sin spontana upplevelse av de båda bloggarna, samt även mer ingående vad de ansåg om 

bloggarnas layout, navigation m.m. Syftet med att visa redan existerande bloggexempel var att 

locka fram mer detaljerade åsikter om olika bloggdesigner jämfört med frågorna i del 1. Totalt 

tog denna sista del av workshopen ca. 25 minuter och genomfördes gemensamt med hela 

gruppen. 

4.6 Analysmetod 

Efter att datainsamlingen var klar påbörjades analysarbetet. Analysen grundas på Sharp et al. 

(2007) principer för kvalitativ dataanalys. Första steget är skapa en tydlig överblick av det 

material man fått fram. I vårt fall hade vi informanternas personliga skisser, videomaterial och 

ljudupptagning. Ljudupptagningen transkriberades för att lättare kunna bearbeta och tolka 

informanternas svar. Allt eftersom vi blev mer familjära med materialet började olika teman och 

mönster framträda. Sharp et al. (2007) förklarar att i det här skedet av analysen är det extra 

viktigt att studera informationen samtidigt som man fokuserar på målet och att föra noggranna 
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anteckningar allteftersom analysen växer fram. Därför var vi extra uppmärksamma på att försöka 

särskilja på informanternas reflektioner. Vi valde att fokusera på det som är mest relevant för 

undersökningens syfte, samt de aspekter som informanterna lyfte fram som extra viktiga.  

 

Sharp et al. (2007) beskriver att den största utmaningen under en analys är att försöka hitta 

meningsfulla kategorier vars ämne inte överlappar varandra. De kategorier som var mest 

framträdande i vårt material var navigation, struktur och social interaktion. Vi var extra tydliga 

med att definiera kategoriernas innebörd då struktur och navigation tangerar varandra. Vi valde 

ut den data som var relevant för undersökningen och sorterade den utefter dessa tre kategorier. 

Genom att gruppera informanternas svar kunde samband och variationer lättare upptäckas. 

Därefter jämförde vi analysens teman med de teorier vi haft som grund för vår undersökning. 

4.7 Metodkritik 
De flesta informanter i studien var bekanta med minst en av uppsatsförfattarna sedan innan, 

några var bekanta med båda. En risk med detta kan vara att resultatet blir snedvridet om 

informanterna inte svarar helt sanningsenligt eller inte lika fritt. Då informanterna har en relation 

med uppsatsförfattarna eller andra informanter finns en risk att de känner sig tvungna att agera 

på ett förväntat sätt, i enlighet med den bild de bekanta har av personen. I en situation där 

informanten är anonym för forskaren ökar chanserna att informanten känner sig bekväm att ge 

svar som i vanliga fall kanske inte förväntas av personen (Litoselliti, 2003). Vi ville under denna 

studie skapa en så avslappnad situation som möjligt för att optimera möjligheterna för kreativt 

skapande och nya idéer under workshopens andra del, och det tror vi var lättast om 

informanterna är bekanta med uppsatsförfattarna. Denna aspekt vägdes tyngre än risken med 

snedvridna svar. Risken med snedvridna svar är större om studien berör känsliga ämnen, vilket vi 

inte anser att denna studie gör. Våra båda workshops bidrog till välutvecklade och givande svar 

vilket bekräftade att vi tagit rätt beslut gällande denna avvägning. Det kan dock vara intressant 

att genomföra samma studie igen, men då med informanter som är okända för varandra och för 

uppsatsförfattarna.  

 

Vi är medvetna om att urvalet av informanter för denna studie till stor del påverkat resultatet. De 

flesta av deltagarna i designworkshopen studerar någon form av medieteknisk- eller 
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interaktionsdesigninriktad utbildning och är vana bloggläsare. Informanter med denna bakgrund 

ger troligtvis mer utvecklade och välformulerade svar då de har god förkunskap och är vana vid 

ämnet och de aktuella begreppen. De utvalda informanterna var relativt unga vilket också kan 

påverka vilken typ av svar de ger. För syftet med denna studie anser vi att denna specifika grupp 

av informanter givit störst möjlighet till relevanta svar. Vi tror att en upprepad studie med en 

äldre, blogg-ovan grupp informanter eventuellt inte hade gett lika mycket avseende vårt intresse 

och syfte med studien. 

 

Mer rättvisande svar hade möjligtvis kunnat uppnås genom att samma uppsatsförfattare 

genomför studien igen med en ny, men likvärdig, grupp informanter. Då har uppsatsförfattarna 

blivit ordentligt varma i kläderna och kan agera ännu mer som neutrala moderatorer under 

designworkshopen. Möjlighen hade det varit bra att i förväg ge all information om 

genomförandet av workshopen till informanterna. Då hade de haft mer tid att fundera över vad 

de uppskattar och inte med bloggar samt hur de skulle utforma sin drömblogg.  
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5. Resultat och analys 
Inledningsvis kan vi konstatera att denna studie inte bara bidragit med kunskap om bloggläsares 

attityder och idéer kring bloggdesign, utan även med kunskap kring metodutveckling. När vi 

inför studien diskuterade olika datainsamlingsmetoder upplevde vi inte att någon av de 

traditionella metoderna skulle ge oss de svar som söktes. Med teorierna om värdebaserad design 

och deltagande design som grund (Friedman et al., 2006; Dourish, 2003) utvecklade vi därför en 

egen metod som kopplar samman dessa teorier med en alternativ form av mock-ups (Friedman & 

Kahn, 2003). Förhoppningen var att få djupgående svar genom att kombinera vad informanterna 

uppgav i gruppdiskussionerna med vad de visade genom sina skisser. Metoden föll mycket väl ut 

genom de grundliga och nyanserade svar vi slutligen fick. Studien har därmed en 

metodutvecklande ansats som förhoppningsvis bidrar med kunskap till liknande studier. Utan 

denna datainsamlingsmetod hade vi inte fått ett lika rikt material att analysera, och i detta kapitel 

redogörs för de resultat vi hittat.  

  

Vid analys av det insamlade materialet märktes snart att diskussionerna kretsade kring tre 

huvudteman: navigation, struktur och social interaktion. Informanternas åsikter kring detta 

redogör vi för i kommande tre kapitel som benämns utifrån dessa tre teman. När vi refererar till 

informanterna används en egen förkortning av ordet “fokusgrupp”, Fg. Vi kunde under våra 

designworkshops snabbt konstatera att bloggar verkligen engagerar läsarna. Under de inledande 

gruppdiskussionerna spann informaterna lätt vidare till ämnen som egentligen inte berör studien, 

p.g.a. att de gärna delade varandras åsikter och pratade om bloggar generellt. Dessa diskussioner 

har vi inte tagit med i analysen då det inte rör ämnet för denna studie.  

5.1 Navigation  
Till skillnad från statiska hemsidor förändras bloggar ofta genom att nya inlägg och 

kommentarer publiceras (se kapitel 3.1, bloggens anatomi, sid. 7). På så sätt skapas en större 

mängd material för användaren att navigera i. Mycket av diskussionerna i båda fokusgrupperna 

relaterar vi till både semantisk navigation (Dourish & Chalmers, 1994) och social navigation 

(DiGioia & Dourish, 2005; Millen & Feinberg, 2006). Informanterna uttryckte generellt starka 
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åsikter kring vad de upplever som bra navigation och inte, vilket blev tydligt både då de 

redogjorde för sina egna bloggskisser och vid workshopens avslutande diskussion om två 

existerande bloggars design. Vi kan konstatera att navigation är centralt för bloggläsare. Under 

diskussionerna kring temat navigation blev vissa aspekter tydligare än andra. Detta beskrivs i 

följande tre stycken som vi valt att benämna Snabb åtkomst till gamla blogginlägg, Personlig 

navigation och Social navigation. Dessa tre kapitel tar upp att bloggläsare snabbt och lätt vill 

komma åt inlägg de redan läst, att läsarna önskar kunna göra personliga inställningar för 

navigationen och att de till stor grad påverkas av social navigation.  

 

Något som framkom tydligt i vår studie var att samtliga informanter vill ha möjlighet att komma 

åt gamla blogginlägg på ett bra och enkelt sätt. Det grundläggande behovet bakom detta verkar 

utifrån resultaten av vår studie vara att bloggläsare uppskattar att läsa gamla inlägg, framförallt 

inlägg som de minns som extra läsvärda eller inlägg med användbar information. Diskussionen 

kring detta kom uppkom flertalet gånger i de båda fokusgrupperna och från samtliga informanter. 

Även om man inte kan dra några generella slutsatser utifrån detta, belyser det ändå temat kring 

snabb åtkomst av blogginlägg lite extra. Informanterna vill ha ett arkiv där inläggen sparas 

månad för månad och år för år, vilket skapar ett semantiskt samband med hjälp av tidsramen 

(Dourish & Chalmers, 1994). Alla informanter uppskattar en sökfunktion och nämner det främst 

som ett sätt att hitta ett specifikt inlägg som man minns ett ord eller mening från, men också som 

ett sätt att söka generellt på alla inlägg som handlar om ett visst ämne. Alice (25 år, Fg 2) anser 

att sökfunktionen endast fyller funktionen som “en krycka” till navigationen. Hon ser helst att 

informationen är så logiskt strukturerad att man lätt hittar det man söker, men att sökfunktionen 

bör finnas som ett sista alternativ. Motivet till att ha en sökfunktion kan vara att hitta information 

i form av till exempel ett recept (Karin, 26 år, Fg 1) eller att man känner för att läsa ett välskrivet 

blogginlägg en gång till (Clara, 24 år, Fg 2).  

 

En annan navigationsfunktion som nämndes många gånger av flera informanter är kategorier 

som funktion för navigering. Förutom att sortera blogginläggen i ett kronologiskt arkiv önskar 

flera informanter (Karin, 26 år, Fg 1; Sandra, 30 år, Fg 1; Alice, 25 år, Fg 2; Daniella, 23 år, Fg 

2; Björn, 25 år, Fg 2) att man ska kunna hitta inlägg beroende på kategori, till exempel recept, 

bilder, vardagsbetraktelser m.m. Det bekräftar teorin om att semantisk navigation är den främsta 
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formen av navigation för webben (Dourish & Chalmers, 1994). Kategorier är redan vanligt 

förekommande i många bloggar (Våge et al., 2005) men Daniella (23 år, Fg 2) uttrycker en 

variant av detta: att man ska kunna navigera efter en funktion vid varje inlägg som kallas “view 

similar posts” (egen svensk översättning: se liknande inlägg). Hon vill kunna klicka på den 

knappen och hitta alla inlägg i bloggen som har ett liknande innehåll, men som inte 

nödvändigtvis handlar om samma ämne (se Bild 2).  

 

 
Bild 2. Utsnitt på skiss av Daniella, 23 år, Fg 2. Förslag på funktion för “view similar posts” i 

nedre vänstra kanten av varje inlägg.  

 

Övriga informanter som tar upp kategorier nämner att de vill ha denna navigationsmöjlighet 

lättillgänglig, till exempel som en meny i ena sidan eller i överkant på bloggen (Alice, 25 år, Fg 

2; Karin, 26 år, Fg 1). Utifrån dessa reflektioner anser vi att god navigation bland annat bör 

tillgodose behovet av att återkomma till äldre inlägg, samt behovet av åtkomst till inlägg med 

liknande inlägg.  
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Våra informanter uttryckte olika önskemål om hur de helst navigerar, och Laura (31 år, Fg 1) och 

Alice (25 år, Fg 2) ville kunna göra egna inställningar för navigation på bloggen de läser. Det 

gällde främst scrollning, menyer och bokmärken, vilket vi redogör mer för i de följande två 

styckena. 

 

Det ligger i bloggens anatomi (se kapitel 3.1, Bloggens anatomi, sid. 7) att ha så pass mycket 

innehåll att scrollning kommer att krävas för att överblicka allt. I fokusgrupperna gick åsikterna 

isär gällande hur man helst scrollar. Laura (31 år, Fg 1) föredrar statiska enheter med header, 

inlägg och footer (Våge et al., 2005) som man scrollar uppifrån-och-ner. Karin (26 år, Fg 1) och 

Alice (25 år, Fg 2) föredrar att headern, menyer och andra navigationsverktyg följer med 

dynamiskt oavsett hur läsaren scrollar genom texten. De vill ha ständig tillgång till dessa enheter 

för att på så sätt snabbt kunna navigera vidare i materialet. Daniella (23 år, Fg 2) föredrar en 

tredje form av scrollning som går sidleds, så att läsaren upplever att hon bläddrar bland inläggen 

som i en bok. Utifrån dessa brett skilda åsikter om scrollning tolkar vi att det bör finnas en 

valmöjlighet för läsaren att välja på vilket sätt hon vill scrolla, eftersom varje användare hittar 

sitt eget sätt att använda tekniken (Dourish, 2003). Det kan till exempel finnas en funktion högst 

upp i bloggen där läsaren vid första besöket väljer scrollinställning. 

 

Ett önskemål om att kunna göra bloggens navigationsmöjligheter personliga uttrycktes även av 

flera informanter gällande menyer och bokmärken. Laura (31 år, Fg 1) föreslog en flyttbar meny, 

så att läsaren kan dra och lägga menyn där hon vill ha den (se Bild 3). Motivet till detta beskrev 

hon som snabb och lätt åtkomst till denna navigationsmöjlighet.  



28 
 

 
Bild 3. Utsnitt på skiss av Laura, 31 år, Fg 1. Förslag på flyttbar meny (randig i höger kant).  

 

Alice (25 år, Fg 2) önskade kunna lägga ett slags bokmärke på ett visst inlägg, textstycke eller 

bild som hon vill kunna återgå till senare. Bokmärkena ville hon att de sparades lokalt på den 

egna datorn i ett slags flöde så att hon alltid hade lätt tillgång till ett specifikt ställe på webben. 

Genom bokmärkena i flödet bygger bloggläsaren en helt egen sorteringsmeny efter egenvalda 

kriterier, vilket för oss är något helt nytt. I standardbloggen sorteras inläggen efter hur bloggaren 

själv väljer att kategorisera och arkivera dem. Inom de teoretiska perspektiven deltagande och 

värdebaserad design (se t.ex. Dourish, 2003; Friedman, 2004) menar man att användare hittar 

egna sätt att tillämpa tekniken och användningen av denna utifrån egna önskemål, idéer och 

perspektiv. I vår studie kan vi se det som Alice (25 år, Fg 2) och Laura (31 år, Fg 1) beskriver 

som ett exempel på detta.  

 

När informanterna beskrev den drömblogg de skapat ville många av dem att bloggläsarna ska ha 

möjlighet att interagera med bloggen genom en kommentarsfunktion (Laura 31 år, Fg 1; Karin, 

26 år, Fg 1; Clara, 24 år, Fg 2; Daniella, 23 år, Fg 2) samt att de ska kunna dela blogginlägg via 
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sociala medier (alla utom Sandra). Både kommentarer och delade blogginlägg innebär att läsaren 

kan se spår från andra läsare, vilket enligt DiGioia och Dourish (2005) skapar en grund för 

beslutsfattande under navigationen. De menar att en person som surfar på webben eller använder 

ett system med möjlighet till social interaktion grundar sina navigationsbeslut på de spår andra 

användare lämnat efter sig. I bloggsammanhang kan detta innebära till exempel kommentarer 

eller läsarstatistik. Ett exempel på detta kan vara att en läsare är mer benägen att läsa ett specifikt 

inlägg om de ser statistik på att många andra också läst det. Många bloggar har tillexempel en 

topplista med “Mest lästa inlägg”. Samma forskare menar också att social navigation inte handlar 

om att läsaren alltid letar efter saker som andra varit involverade i, utan att det lika väl kan 

handla om att välja bort någonting (DiGioia & Dourish, 2005).  

 

Laura (31 år, Fg 1) förklarar att hon undviker att läsa bloggar som är för kända och har för 

många läsare eftersom hon får känslan av att bloggen är sponsrad och därmed inte helt uppriktig. 

Hon föredrar personliga bloggar som inte påverkas av ett företag. Hon berättar också att av de 

bloggar hon läser dras hennes intresse till de inlägg som fått många kommentarer, ”Okej här 

finns det något som jag kan läsa. Vad tycker andra?” (Laura, 31 år, Fg 1). Laura navigerar alltså 

i stor grad efter social navigation och visar tecken på att både välja och att välja bort bloggar och 

inlägg, grundat på vad hon ser att andra före henne valt. Det här är ett exempel på hur 

värdebaserad design (Friedman et al., 2004) är relaterat till social navigation - teknik kan både 

stödja och motsäga mänskliga värden och ibland göra både och, vilket Lauras (31 år, Fg 1) olika 

navigationsbeslut är ett exempel på.   
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5.2. Struktur  

I fokusgrupperna märktes det tydligt att informanterna föredrar bloggar med tydlig och 

överskådlig struktur som underlättar hanteringen av all den information som publiceras. Clara 

(24 år, Fg 2) föreslog att varje inlägg borde publiceras med en inledande ingress där inläggets 

handling framgår tydligt, likt dagens nyhetstidningar. På så sätt kan läsaren snabbt avgöra om 

inlägget är värt att läsa noggrannare eller inte (se Bild 4). 

 
Bild 4. Utsnitt på skiss av Clara, 24 år, Fg 2. Förslag på ingress till varje blogginlägg.  
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Alla informanter efterfrågade någon form av arkiv- eller kategorisorteringssystem för bloggens 

inlägg och ämnen. På så sätt kan informanterna lättare hitta inlägg från ett visst datum eller 

inlägg med ett visst tema, vilket kan relateras till Dourish och Chalmers (1994) forskning om 

semantisk navigation. Kunskapen om semantisk navigation kan med fördel appliceras på bloggar 

då det skulle förenkla för läsaren om det går att relatera inläggens innehåll till varandra på ett 

semantiskt vis. Till exempel skulle man kunna kategorisera alla blogginlägg som berör ämnet 

“recept” och sedan definiera recepten ytterligare i underkategorier.  

 

Både Karin (26 år, Fg 1) och Alice (25år, Fg 2) föreslog en bloggstruktur som fokuserar mer på 

texten än kringliggande attribut och båda ansåg att läsningen skulle underlättas om bloggläsaren 

alltid har tillgång till sina verktyg utan att behöva scrolla upp eller ner. Detta skulle kunna 

uppnås om attributen kring texten hade en fixerad position. Alice (25år, Fg 2) föreslog även att 

det skulle underlätta om läsaren hade en konstant översikt över bilderna i ett inlägg. I 

traditionella bloggar försvinner bilderna från skärmen allteftersom läsaren scrollar ner i inlägget. 

Då gör bilden inte längre det visuella intryck som bloggaren vill att läsaren ska få under hela 

läsningen (Alice, 25 år, Fg 2).  
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Bild 5. Illustrerande skiss av Alice 25 år, Fg 2, med beskrivande text och pilar. 

 

Alice (25år, Fg 2) berättade hur hon ibland kan uppleva att flera bilder i en text innebär ett 

avbrott i läsningen. Hon föreslog att det skulle kunna undvikas om det finns ett specifikt och 

statiskt bildfält direkt under headern där inläggets bilder publiceras och byts ut allteftersom 

läsaren läser igenom texten (se Bild 5). Bloggaren skulle då kunna sätta in dolda markeringar i 

texten där bloggaren vill att bilderna i bildfältet ska avlösa varandra. När läsaren scrollar i 

textstycket och når en sådan markering byts den första bilden ut mot den andra. På så sätt kan 

bloggaren styra över bildernas synlighet gentemot ämnet i texten och läsaren får en bättre 

läsupplevelse. Alice vill också att läsaren själv ska ha möjlighet att interagera med bildfältet och 

bläddra igenom bilderna i egen takt. Alice tror att den här typen av struktur skulle underlätta 

läsningen samt ge läsaren en bättre helhetsupplevelse. Även Karin (26 år, Fg 1) förespråkade en 
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mer överskådlig struktur på inläggen och de bilder som blir publicerade där. Hon gillade inte alls 

när ett inlägg innehåller flera bilder under varandra med en tillhörande text längst ner. Dels ville 

hon läsa texten först och är därför tvungen att scrolla förbi bilderna, för att sedan scrolla upp igen 

och se på bilderna som bloggtexten refererade till. Hennes förslag var att placera ut max tre 

mindre bilder i rad så att hon ser dem samtidigt som hon läser texten. Skulle hon vilja se dem i 

större format kan hon istället klicka på dem. Hon vill däremot inte att bilderna ska öppnas upp ett 

i helt nytt fönster som gör att användaren måste klicka sig fram och tillbaka mellan flera 

webbläsarfönster. Istället vill hon använda funktionen lightbox som är en enkel funktion som 

används för att visa bilder på den aktuella sidan (Dhandhania 2012). Genom att trycka på bilden 

visas den i ett större format i ett lager framför den aktulla bloggsidan, vars färger tonas ner. För 

att klicka bort bilden kan användaren välja att trycka på krysset uppe i hörnet eller vid sidan av 

bilden. Resterande informanter ville däremot ha en harmonisk blandning av både text och bild, 

varken mer eller mindre av det ena eller andra. 
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Bild 6. Bild av med icke-traditionell blogglayout som visades under designworkshopens sista del. 

 

 
Bild 7. Blogg med traditionell blogglayout som visades under designworkshopens sista del.  

 

 



35 
 

Under designworkshopens tredje del visade vi två olika exempel på bloggar (se Bild 6 och Bild 

7.) Utifrån de reaktioner deltagarna gav verkade alla föredra en struktur som de kände igen sig i 

och som påminde om en klassisk bloggdesign med de attribut som Våge et al. (2005) beskriver 

som bloggens klassiska anatomi. Till exempel höll alla informanter med om att det känns viktigt 

att bloggen har en tydlig rubrik och ämne. Avsaknaden av detta skapade en viss irritation hos 

informanterna i båda grupperna. Den ena bloggen vi visade avvek från den traditionella 

blogglayouten och utan de klassiska attributen uppfattades den som rörig och svår att förstå. 

Många av informanterna höll med om att den avvikande strukturen i kombination med många 

färger och former tog för mycket av läsarens uppmärksamhet (Clara, 24 år, Fg 1; Laura, 31 år, 

Fg 1; Alice, 25 år, Fg 2). De upplevde att det inte fanns något naturlig fokus vilket skapade en 

känsla av olust. Karin (26 år, Fg 1) uppger bland annat att hon får en känsla av panik för att det 

är för mycket färger och för att hon inte får någon struktur på länkarna. Clara (24 år, Fg 2) 

benämner också bloggen som rörig men tror att den känslan skulle försvinna när man väl har satt 

sig in i systemet. Den här bloggen presenterade inte inläggen i omvänd kronologisk ordning som 

är ett av de klassiska bloggattributen enligt Våge et al. (2005), utan den här bloggen presenterade 

istället sina inlägg som små klickbara miniatyrbilder uppradade efter varandra. Informanterna 

drog därför likheter till en traditionell hemsida istället för att få känslan av en blogg. Daniella (23 

år, Fg 2) gillade konceptet av att se små ikoner av bilder men förklarar att hon föredrar bloggar 

där hon kommer in och ser inläggen direkt utan att behöva göra ytterligare ett till klick.   

  

Alice (25 år, Fg 2) påpekade att det kan vara avskräckande för en läsare att behöva lära sig ett 

nytt navigationssystem bara för att läsa en blogg. Hon menar att många av dagens bloggverktyg 

erbjuder klassiska designmallar och även om designen kan göras personlig beroende på ägaren så 

är mallarna ändå snarlika och läsaren känner igen sig. Alice (25 år, Fg 2) tror att många 

människor drar sig för att lära sig en ny mjukvara eller nytt operativsystem och av samma 

anledning skulle det kunna skrämma bort läsare genom att använda en ovanlig bloggdesign. 

Alice (25år, Fg 2) sätter större värde på design som hon känner igen och redan har tillit till. Detta 

går att koppla till Friedmans et al. (2006) teori kring värdebaserad design där man i en 

designprocess bör ta reda på vilka värden hos användarna som är inblandade innan man tar fram 

en ny design. Genom att använda oss av deltagande design visade det sig att flera av våra 

informanter avvisade den nya designen på grund av att den uppfattades som komplicerad och 
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annorlunda. En betydelsefull aspekt som tyder på att användarcentrerat perspektiv är viktigt 

under designprocessen. 

5.3 Social interaktion 
Social interaktion i olika former var ett återkommande tema hos informanterna i denna studie. 

Interaktionen som efterfrågades var mellan läsare-bloggare, annonsörer-bloggare, läsare-andra 

läsare, läsare-vänner. Sammanfattningsvis uppskattar informanterna i denna studie att få en 

personlig känsla av och förtroende för personen bakom bloggen, det är för många av dem 

självklart att interagera genom bloggar, och bloggosfären utgör en form av virtuellt community. 

Vi tolkar det som att social interaktion kan ses som en viktig komponent i bloggar och om detta 

berättar vi mer i kommande stycken.    

5.3.1 En självklarhet att interagera och dela 
Vid ett jämförande av informanternas bloggskisser och vad de redogör för under de muntliga 

diskussionerna kan man konstatera att nästan alla tagit med “dela på Facebook/Twitter” och 

“gilla”-funktioner i sin skiss, men ingen berättade speciellt mycket om detta i den efterföljande 

diskussionen. Vi tolkar detta som att den här typen av bloggfunktioner är självklara för 

informanterna. De ser det som en naturlig del i bloggens anatomi (se kapitel 3.1, Bloggens 

anatomi, sid. 7) och reflekterar därför inte över det. Något som informanterna också verkar tycka 

är självklart i en blogg är möjligheten för läsaren att kommentera blogginlägg och läsa andras 

kommentarer. Men denna funktion var i princip alla informanter tydliga med att redogöra för 

muntligt. Denna studie är inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några slutsatser om varför 

de diskuterar kommentarsfunktioner men inte dela/gilla-funktioner. Eventuellt handlar det om att 

diskussionerna under workshoparna handlade om bloggar specifikt och att dela/gilla-funktioner 

riktar sig mot andra former av sociala medier, t.ex. Facebook. Vi upplever att det är självklart för 

informanterna att ha möjlighet till social interaktion via en blogg och att denna uppfattning i stor 

grad påverkas av hur bloggar generellt ser ut enligt beskrivningen som Våge et al. gör (2005).  
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5.3.2 Personlighet, förtroende och kontakt med bloggaren 
Flera av informanterna nämner att de gärna läser bloggar som skrivs av en vän eller bekant. 

Alice (25år, Fg 2) berättar att det är ett sätt att hålla kontakt med och vara uppdaterad om vad 

vänner gör. Laura (31 år, Fg 1) tycker om att läsa bekantas bloggar eftersom många lättare delar 

med sig av privata saker i bloggen än i verkligheten. Något som flera informanter (Sandra, 30 år, 

Fg 1; Laura, 31 år, Fg 1; Alice, 25 år, Fg 2) nämner är att de vill att bloggens avsändare ska vara 

tydlig - vem är bloggaren? Förslag på hur detta uppnås är att det under headern kan finnas en 

kort presentation om avsändaren och bloggens syfte (Laura, 31 år, Fg 1) och att det kan finnas en 

så kallad byline i form av en kort presentation om skribenten i bloggens högerkant (Alice, 25 år, 

Fg 2). Sandra (30 år, Fg 1) läser helst bloggar för att få information och tips om träning och kost. 

Det är viktigt för henne att känna förtroende för avsändaren och att informationen är pålitlig. Av 

samma anledning vill hon också att bloggaren ska ha en tydlig bakgrundspresentation så att 

läsaren förstår vilken typ av tränings- eller kostexpert det är. Det är tydligt att Sandra lägger stort 

värde i att känna förtroende för bloggaren, vilket teorin om värdebaserad design (se Friedman et 

al., 2006) hjälper oss att tolka. Vi tror att oavsett hur snygg design eller hur mycket innehåll en 

blogg har skulle Sandra inte läsa den om hon inte kände förtroende för bloggaren och dennes 

texter. Det blir i detta fall tydligt att mänskliga värden kan väga tyngre än t.ex. estetiska och 

tekniska värden, vilket är precis det värdebaserad design syftar på  (Friedman et al., 2006).  

 

Karin (26 år, Fg 1) föredrar att skapa sig en egen uppfattning om bloggaren och dennes syfte 

under tiden hon läser bloggen, snarare än att läsa sig till detta i en presentation. På det viset har 

hon inget emot att bloggaren är relativt anonym, men å andra sidan vill hon att det ska finnas 

kontaktuppgifter till bloggaren och att dessa är lätta att hitta. Hon nämner potentiella annonsörer 

som en indirekt intressent och att kontaktuppgifter bör finnas för deras skull. Man ska inte 

behöva leta sig till sådan information, menar Karin. Karin var den enda som tog upp ytterligare 

en aktör förutom bloggaren, läsaren och andra läsare, och teorin om värdebaserad design 

(Friedman et al., 2006) gör att vi reflekterar lite extra över det bredare perspektiv som ännu en 

intressent innebär. Inom värdebaserad design är det centralt att ta reda på vilka olika intressenter 

som finns eftersom man annars saknar en fullständigt bild om vilka man designar för. Vi hade 

spontant inte lagt så mycket tyngd vid att en informant nämner en ytterligare intressent, men med 
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kunskapen om värdebaserad design som grund reflekterar vi lite extra över Karins (26 år, Fg 1) 

åsikter om annonsörer. Man kan konstatera att många som skriver bloggar motiveras av 

vinstdrivande faktorer och är därmed beroende av annonsörer. Annonsörer är därför ännu en 

intressent att ta i beaktning vid utformning av bloggdesign. Kanske är det något som i framtiden 

kommer att ändra på den klassiska bilden av vad bloggens beståndsdelar är (Våge et al.,2005).  

 

Vi tolkar det som att bloggläsare vill få en känsla för personen bakom bloggen. Det uppnås i 

vissa fall genom att läsa bloggar som skrivs av bekanta. I de fallen bloggaren är okänd föredrar 

vissa att bloggaren förmedlar sin personlighet genom en presentation och bakgrundsinformation 

om sig själv. Utifrån informanternas diskussioner kan man också tolka att läsarna vill ha ett visst 

mått av förtroende för bloggaren, en värdering som bloggdesigners bör ta i beaktning under sitt 

arbete med hjälp av värdebaserad design (Friedman et al., 2006). Förtroendet tror vi delvis kan 

skapas genom att bloggen har en tydlig avsändare men också från en form av transparens som 

uppnås genom att lätt kunna komma i kontakt med bloggaren. Öppenhet och möjlighet till 

interaktion med bloggaren verkar skapa förtroende vilket i sin tur verkar göra en blogg 

framgångsrik. Den här slutsatsen stärks av Bishops (2007) teori om hur inaktiva deltagare (i det 

här fallet bloggläsare) blir mer bekväma och därmed aktiva i sin närvaro online. 

5.3.3 Bloggosfären som ett virtuellt community 
Med informanternas åsikter om social interaktion som grund vill vi dra paralleller mellan 

bloggosfären och ett virtuellt community. Det finns inte några avgränsande ramar för 

bloggosfären som ett community (till exempel en gemensam webbadress eller inloggning) men 

en bloggare med sina läsare bildar en egen sub-kultur och bloggens kommentarsfunktion 

möjliggör kommunikation mellan de inblandade. En av våra slutsatser är att nya typer av 

relationer skapas i bloggosfären, vilket stärks av Ganley och Lampes (2009) teori om virtuella 

communities och hur de skapar nya slags relationer. Laura (31 år, Fg 1) tycker om att läsa 

bekantas bloggar eftersom hon upplever att personen lättare delar med sig av privata saker i 

bloggen än i verkligheten. Lauras (31 år, Fg 1) relation till bloggaren utvecklas eftersom att hon 

genom bloggen tycker sig lära känna andra sidor än vad personen visar i verkligheten. 
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Bishops (2007) ramverk “ekologisk kognition” för aktivt/passivt deltagande med elders och 

lurkers kan också säga någonting om hur bloggaren och bloggläsarna interagerar med varandra. I 

ett bloggsammanhang kan elders vara den erfarna bloggaren eller läsare sedan lång tid tillbaka. 

Lurkers kan vara en bloggare eller bloggläsare som har liten erfarenhet av bloggosfären. Bishop 

menar att om elders tar hand om nykomlingar i communities (i detta fall bloggen eller 

bloggosfären) så ser lurkers att nykomlingarna blir välbehandlade, och då blir de själva också 

mer benägna att interagera. Björn (25 år, Fg 2) föreslog en form av interaktion som inte är vanlig 

på bloggar idag, nämligen en gästbok (se Bild 8). “Det är för att skapa en friare konversation så 

det inte blir styrt till inläggen” (Björn, 25 år, Fg 2).  

 

 
Bild 8. Utsnitt på skiss av Björn, 25 år, Fg 2. Visar exempel på gästbok i bloggens övermeny.  

 

Detta är ett exempel på hur interaktionsmöjligheterna på en blogg kan breddas från 

inläggsknutna kommentarsfält till ett slags forum, där läsarna kan diskutera fritt. Bloggen får då 

egenskaper som påminner om ett community. Bishop (2007) förklarar också att användbarhet 

(perceived affordance) är ytterligare en aspekt som uppmanar till deltagande. I ett 

bloggsammanhang skulle detta kunna innebära att läsarens interaktionsmöjligheter bör 

tydliggöras i det grafiska användargränssnittet. Användbarhet kan enligt Bishop (2007) sätta 

individen i flow, vilket gör användaren engagerad längre. Alla i fokusgruppen framhöll vikten av 

användbarhet och att det är självklart med lättförståeliga funktioner.  
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6. Slutsatser och diskussion  
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka olika aspekter som är betydelsefulla för 

morgondagens bloggläsare, men även vilka idéer och värderingar dagens bloggläsare har kring 

bloggar och bloggdesign. De teman som visade sig vara mest centrala under 

fokusgruppdiskussionerna var navigation, struktur och social interaktion. Vi kom fram till att 

läsarna i stor grad uppskattar en estetiskt tilltalande bloggdesign, men att det inte får ske på 

bekostnad av funktionalitet. Det var även tydligt att bloggläsare önskar kunna interagera med 

bloggen, bloggaren och andra bloggläsare på olika vis.  

 

Vi hade inför denna uppsats formulerat tre frågeställningar för att belysa syftet. Dessa var: 

- Vilka olika designaspekter av bloggar är centrala för dagens bloggläsare? 

- Hur påverkar bloggens struktur och funktioner läsarens upplevelse av bloggen och 

bloggläsningen? 

- Vilka interaktionsmöjligheter söker bloggläsare med bloggen, bloggaren och andra  

 bloggläsare? 

 

Något som framkom tydligt var att informanterna vill att en blogg ska vara en blogg med 

igenkända och klassiska bloggfunktioner (se kaptiel 3.1, Bloggens anatomi, sid. 7). Däremot 

uppkom det många förslag på hur de klassiska bloggfunktionerna kan förbättras och avanceras 

för att göra läsupplevelsen och bloggupplevelsen som helhet ännu bättre. Vad som mer var 

önskevärt hos våra informanter är en grafisk bloggprofil som passar ihop med bloggens tema och 

dess avsändare.  

 

Designaspekten var viktig för alla våra informanter. Det var tydligt att även om själva innehållet 

avgjorde om bloggen ansågs läsvärd eller inte sätter designen den starkaste prägeln på hur 

läsaren uppfattar bloggen. Informanterna tog upp att designen förmedlar en bild av vem 

bloggaren är - läsaren får snabbt ett intryck utan att ha hunnit läsa så mycket av själva innehållet. 

Vår slutsats kring detta är att en icke-genomtänkt design ger ett oseriöst intryck, vilket kan få 

läsaren att ifrågasätta hela bloggen.  
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Under våra två designworkshops gav informanterna många nytänkande idéer kring bloggdesign. 

Det var en rolig bekräftelse på att designworkshop som datainsamlingsmetod fick informanterna 

att tänka i nya banor och hitta på egna sätt att använda tekniken, vilket var vår förhoppning. Flera 

idéer var sådana att om de implementeras i verkligheten skulle de helt revolutionera den 

klassiska bloggdesignen. Vi märkte att det finns ett sug efter helt nya upplägg på bloggar och vi 

tror att framtidens bloggdesign kommer utvecklas mycket. Det faktum att så många nya idéer 

framkom stärker Dourish (2003) teori om deltagande designmetoders positiva effekter.  

 
Som tidigare nämnt var de mest framstående temana under diskussionerna navigation, struktur 

och social interaktion. Det som framkom gällande designaspekten av navigation var att 

navigationsfunktionerna ska vara intuitiva för användaren och placerade så att de är 

lättillgängliga. Några förslag handlade om att bloggläsaren ska ha möjlighet att göra personliga 

inställningar för navigationen. Vi tror att något som kommer att utvecklas i framtiden är fler och 

nya bloggfunktioner som tagits fram genom användartester med bloggläsare. Fram tills idag har 

bloggosfären påverkats mest av personerna bakom bloggen, men vi tror att läsarna kommer få en 

allt mer inflytelserik roll i framtiden då de utgör en form av slutanvändare.  

 

En annan aspekt som blev väldigt tydlig är att våra informanter efterfrågade en design som 

tillåter enkel navigation som samtidigt förmedlar strukturen på ett förståeligt vis. Informanterna 

ville snabbt och enkelt kunna ta till sig den information som publicerats och effektivisera den tid 

som de lägger ner på att läsa bloggar. Inläggen hade den mest centrala rollen i bloggens struktur 

så därför efterfrågade våra informanter en design där kringliggande attribut inte konkurerar med 

texten om bloggläsarnas uppmärksamhet.  

 

 

Informanterna gav nytänkande förslag på hur läsupplevelsen skulle kunna förbättras. Ett exempel 

var att använda en sammanfattande ingress där läsaren snabbt kan avgöra om det är värt att 

fortsätta läsa. Ett annat förslag var ett statiskt bildfält där bloggens bilder visas som i ett rullande 

bildspel beroende på vart läsaren befinner sig i texten. Detta skulle bland annat bidra till ett 

bättre flyt i läsningen då det inte skulle finnas några bilder avbröt i texten. För att optimera 

läsningen ytterligare och spara tid efterfrågade informanterna en struktur där bloggläsaren alltid 
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kunde komma åt bloggens meny och dess verktyg. Lösningarna på detta varierade dock vilket 

förespråkar en anpassningsbar design där läsaren kan ställa in valmöjligheterna själva. Vissa av 

de idéer informanterna hade kring bloggdesign är helt nytt för bloggar, men känns igen från 

andra typer av digitala medier. Detta resultat visar på svårigheten att undersöka “framtiden”. 

Människor kan sällan tänka längre än det de redan känner till, och därför är designförslagen ofta 

inspirerade av redan existerande teknikska- och designlösningar.     

 

Vad som mer framkom under vår studie är att informanterna efterfrågar god navigation. En 

navigationsfunktion som informanterna belyste som viktig var att de enkelt och snabbt ville 

kunna komma åt gamla inlägg eller inlägg med liknande ämne. Detta bekräftar teorin kring 

semantisk navigation där tydlig kategorisering av bloggens olika ämnen skulle underlätta för 

bloggläsarna. En annan funktion som våra informanter lyfte fram som extra viktig var 

sökfunktionen. När navigationen på en sida inte är helt optimal kan sökfunktionen vara till snabb 

hjälp. Även om funktionen sällan användes av våra informanter ville de ändå att den skulle vara 

tillgänglig.  

 
Gällande social interaktion med bloggen, bloggaren och andra bloggläsare märkte vi att det anses 

självklart att läsaren ska ha möjlighet att interagera. Våra informanter har olika förslag på hur 

interaktionen kan ske (kommentarsfält, kontaktuppgifter, gästbok), men det centrala är att de vill 

interagera. Det beror säkert till stor del på att kommentarsfunktionen är en grundläggande del i 

bloggens anatomi (Våge et al., 2005), men vår studie visar också på att läsaren önskar en 

personlig kontakt med bloggaren och andra läsare. Just den personliga faktorn kan ses som en 

stark bidragande faktor till en bloggs framgång. En blogg fungerar som ett fönster in i bloggarens 

värld och då blir det mer intressant för läsaren ju mer man får lära känna bloggaren på ett 

personligt vis.  

 

Vi drar paralleller mellan bloggens möjlighet till social interaktion och virtuella communityn 

genom att en blogg (eller bloggosfären) med sina bloggläsare utgör en sub-kultur som interagerar 

med varandra online. En utgångspunkt är att Bishops (2007) ramverk “ekologisk kognition” kan 

förklara vad som gör läsare aktiva eller inte gällande den sociala interaktionen på bloggar. Med 

ramverket som grund drar vi slutsatsen att interaktionsmöjligeterna bör vara visuellt tydliga så att 
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läsarna förstår att funktionen finns. Från samma ramverk dras också slutsatsen att 

kommentarsfunktionen (som ursprungligen är en funktion för kommunikation mellan läsare-

bloggare) bör utvecklas ytterligare för att läsarna lättare ska kunna interagera med varandra, 

vilket enligt Bishop (2007) leder till ökat deltagande i bloggen som community. I ett framtida 

perspektiv tror vi att bloggläsare kommer att delta allt mer aktivt genom de 

interaktionsmöjligheter som finns. Vi tror också att bloggar i framtiden kommer ha mer 

utvecklade interaktionsfunktioner än dagens kommentarsfält, vilket än mer kommer få 

bloggosfären att likna ett virtuellt community.  

 

Ett av centralfynden är att denna studie inte bara har inneburit en empirisk undersökning utan att 

den även fungerat som en metodutvecklande studie. Under våra designworkshops kom 

informanterna med en mängd nya idéer kring bloggar och bloggdesign, vilket bekräftar att vårt 

metodval (se kapitel 4.1, Metodval, sid. 15) att använda en alternativ form av mock-ups var 

lämpligt för denna typ av studie. Teorierna om värdebaserad design och deltagande design 

(Friedman et al., 2006; Dourish, 2003) låg som grund för metodutvecklingen och andra forskare 

kan ha nytta av samma teorier vid utformning av sina datainsamlingsmetoder. De goda resultaten 

från denna undersökning motiverar att fler borde våga ha en metodutecklande ansats under sin 

studie. Det gäller inte bara den akademiska forskarvärlden utan vi anser också att morgondagens 

bloggutvecklare och bloggdesigners har stort värde av att inkludera bloggläsarna genom denna 

nya form av deltagande designmetod.  

 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att bloggläsare har många idéer om hur bloggar kan 

utvecklas och hur de kan användas, om de bara ges chansen att fundera över detta. Den klassiska 

blogganatomin (Våge et al., 2005) har lagt en stark grund för vad läsarna anser att en blogg bör 

vara, men läsarna rubbar sakta på detta i och med nya idéer kring bloggdesign, funktionalitet och 

interaktionsmöjligheter. Genom innovativa deltagande designmetoder kan man komma fram till 

ännu mer gällande detta. Det är inte säkert att bloggar kommer vara sig lika om 5 år vilket gör 

det otroligt spännande att se hur fenomenet bloggar och bloggdesign utvecklas i framtiden.  
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6.1. Vidare forskning 
Denna studie har utgått från en kvalitativ metod som tagit reda på bloggläsares tankar och 

värderingar kring bloggdesign och bloggfunktioner. Vi hade som mål att dessa personers åsikter 

och idéer om det aktuella ämnet skulle belysa vilka teman som kan vara viktiga för bloggläsare, 

samt vilka nya idéer de har kring bloggar. Man kan dra vissa generella slutsatser från våra 

resultat, men informanternas svar är inte representativa för någon viss målgrupp utan är dessa 

individers högst personliga åsikter. En kvantitativ studie på samma område skulle kunna ge en 

bredare bild av bloggläsares åsikter, och indirekt en inblick i hur morgondagens bloggar kanske 

kommer att se ut. En sådan studie skulle kunna genomföras med hjälp av en enkät som går ut till 

tillräckligt många informanter för att svaren ska kunna vara generaliserbara. I den typen av 

studie skulle man också kunna jämföra mönster mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper, 

olika datorvana m.m. Upprepade studier med samma utgångspunkter och metod som vi använt 

skulle också vara intressant för att jämföra med denna studies resultat.  

 

Då denna studie också kommit till metodutvecklande insikter skulle det vara intressant att 

genomföra en liknande studie med två parallella datainsamlingsmetoder: dels med vår typ av 

designworkshop, och dels med endast intervjuer eller fokusgrupper. Fokus i den studien bör vara 

att jämföra vilken typ av svar de båda datainsamlingsmetoderna genererar, för att därigenom lära 

sig mer om fördelar och nackdelar med designworkshop som datainsamlingsmetod och när den 

är lämlig att använda.  
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Skiss 2. Karin, 26 år, fokusgrupp 1.  
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