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Blogging is the fastest growing phenomenon on the Internet1 

                                                 
1 Se artikel i nättidningen Guardian. 
http://www.guardian.co.uk/leaders/story/0,3604,897763,00.html 

http://www.guardian.co.uk/leaders/story/0,3604,897763,00.html


At first glance, a weblog appears to be the musings of a lone 
webcrawler, trolling the sea of information that is the World Wide 
Web. A closer look, however, will reveal a micro world of 
conversation and monologue joined in a seemingly endless net of 
hyperlinks. (Nilsson, 2003, s 2). 

  



Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om kollaborativ blogging. Blogging innebär att inlägg 
publiceras på en förprogrammerad webbsida med hjälp av ett bloggverktyg. Med 
kollaborativ blogging avser jag en situation där två eller flera personer delar med 
sig av information och kunskap genom att kommunicera och interagera med 
varandra på en blogg. Jag har i denna uppsats valt att undersöka på vilket sätt 
bloggar kan fungera som ett verktyg för kollaborativ informations- och 
kunskapsspridning inom en grupp. Fallstudien som jag använt mig av är HUMlabs 
mobila blogging på Jokkmokks vintermarknad 2004. På en blogg är 
informationsflödet mellan sändare och mottagare både enkel- och dubbelriktat. 
Med hjälp av bloggens funktioner kan gruppdeltagarna kommunicera, interagera 
och lära av varandra. Användarna kan interagera med texter med hjälp av 
hyperlänkar och genom att skriva sina egna kommentarer. Med hjälp av 
kommentarfunktionen kan sändaren lika gärna vara en mottagare av information 
och alla deltagare står för både produktion och konsumtion av information 
samtidigt. Genom att sprida information och kunskap kan deltagarna lära av 
varandra och bygga upp en gemensam kunskap på bloggen. Den kollaborativa 
bloggen skapar en virtuell plats för gruppen där deltagarna kan samla och lagra 
information och kunskap tillsammans. Kollaborativ blogging kräver att 
gruppdeltagarna är motiverade. Bloggverktyget ger därmed ingen garanti för att 
kunna stödja den kollaborativa grupprocessen. 

  



Abstract 
The topic of this essay is collaborative blogging. Blogging implies publishing 
posts on a pre-programmed website by using a weblog-tool. Collaborative 
blogging can be described as a situation where users share information and 
knowledge on a blog. In this essay I have chosen to examine how weblogs can be 
used as a tool for collaborative spreading of information and knowledge within a 
group. The case I have been studying is HUMlabs moblogging  during the Sámi 
Winter Market in Jokkmokk 2004. On a blog the flow of information runs in two 
directions. By means of options available users communicate, interact and learn 
from each other. Users can also interact in texts by means of hyperlinks and by 
their own comments. By commenting on the post a sender can as well be a 
receiver of information. Users produces and consumes information in the same 
time. By spreading information and knowledge users can learn from each other 
and create a community of knowledge on the blog. The collaborative blog creates 
a virtual space where users can store information and knowledge together. 
Collaborative blogs demands motivated groupmembers. It is therefore no 
guarantee that they will support the collaborative group process. 
 
 

  



Förord 
Denna uppsats är skriven i samarbete med HUMlab vid Umeå universitet. 
HUMlab kan beskrivas som en mötesplats för humaniora, kultur, konst, och ny 
informationsteknik. Det är både en fysisk plats och en intellektuell miljö där 
verksamheten bedrivs inom interdisciplinära ämnesområden som 
humaninformatik, humaniora och informationsteknik, digital kultur och konst. En 
tanke bakom HUMlab är att olika idéer från olika tidsepoker, kulturer, miljöer och 
vetenskapsområden ska mötas och att studenter, forskare, lärare, artister, 
konstnärer, ingenjörer och mediefolk ska kunna verka i en kreativ och nyskapande 
miljö. HUMlab uppmuntrar studenter med intressen inom både humaniora och 
informationsteknologi (i mycket vid bemärkelse) att skriva uppsats i samverkan 
med HUMlab2. 
 
Själv studerar jag vid Luleå tekniska universitet och hamnade av en slump på 
HUMlabs hemsida när jag sökte efter idéer till uppsatsämne på Internet. Från 
hemsidan laddade jag ner artikeln Humaniora och informationsteknologi, skriven 
av HUMlabs föreståndare Patrik Svensson. Det var i den som jag för första 
gången stötte på ordet ”blogg”. Eftersom jag inte kände till ordets betydelse 
började jag söka efter information på Internet. Sökordet resulterade i 82 000 
träffar3. Jag skulle senare komma att lära mig att fenomenet blogging, efter att ha 
fört en ganska tillbakadragen tillvaro, blivit allt vanligare under de senaste åren. 
Bloggarna skulle också visa sig ha bildat en egen sfär i cyberrymden, 
bloggsfären4. Mitt intresse var väckt och jag bestämde mig för att blogging skulle 
bli ämnet för min c-uppsats.  
 
När jag så hade bestämt mig för att skriva om blogging kontaktade jag Patrik 
Svensson för att fråga om HUMlab var intresserad av ett samarbete. Det visade 
sig vara så och jag åkte till Umeå för att delta i en bloggingkurs med Stephanie 
Hendricks från HUMlab. Jag fick då tillfälle att själv göra en blogg. Jag har hittills 
inte varit någon flitig bloggare men kanske kommer det en dag när jag ger mig ut i 
bloggsfären på allvar. 
 
Jag tackar min handledare Ingela Johansson som visat stort intresse för ämnet och 
som stöttat mig under mitt arbete. Jag vill också framföra ett stort tack till alla 
personer som jag hjälpt mig på HUMlab, särskilt Jim Barrett, Anton Gustavsson, 
Stephanie Hendricks Patrik Svensson och Therese Örnberg. 

                                                 
2 www.humlab.umu.se 2004-05-03 
3 En sökning på ordet blog (eng) resulterar i 34,700,000 träffar den 29 april 2004 
4 Namnet på nätverket som vuxit upp kring de personer som bloggar (Isaksson & Müller, 2003) 

  

http://www.humlab.umu.se/
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1. Inledning 
Här nedan ges till att börja med en bakgrund till ämnet. Därefter presenteras själva 
frågeställningen i uppsatsen. Efter detta följer en beskrivning av syftet med 
undersökningen samt redogörs för hur ämnet avgränsats. Avsnittet avslutas med 
en redovisning av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Teknikutvecklingen går ständigt framåt och vi omgärdas av allt fler artefakter i 
vårt dagliga arbete. På Internet skapas nya former för att kommunicera och sprida 
information och numera krävs näst intill inga kunskaper för att bli publicist på 
nätet. 
 
Under de senaste åren har begreppet informationsteknologin (IT) till stor del 
ersatts av informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Forskarnas intresse 
har kommit att riktas mot teknikens effekter på samhället och samspelet mellan 
teknik och människa (Human-Computer Interaction).  
 
På Internet överbryggs tid och rum, här möts ett obegränsat antal användare utan 
kroppslig närvaro, i virtuella rum där många menar att de upplever en känsla av 
samtidig närvaro. Ickeverbal information som exempelvis känslouttryck har 
ersatts med nya kommunikationssymboler. Interaktionen på Internet är både 
enkel- och dubbelriktad, en avsändare kan lika gärna vara en mottagare och båda 
kan stå för både produktion och konsumtion av information samtidigt. Gränser 
förflyttas allteftersom. Vi kan kommunicera med andra människor på andra sidan 
jorden och skapa nya identiteter på Internet i samma stund som vi kliver in i den 
virtuella världen. 
 
Information och kunskap sprids via Internet. Människor skapar nätverk för att 
kunna dela sina tankar och åsikter med andra. Genom åren har olika arenor för 
kommunikation och interaktion mellan människor vuxit upp på nätet. Några 
exempel på teknologier som tillämpas för detta syfte är webbaserade 
nyhetsgrupper, webbchatt, Internet Ralay Chat (IRC) och Bulletin Board System 
(BBSer). Ett relativt nytt fenomen på Internet som vuxit sig stort de senaste åren 
är blogging. En blogg skapas med hjälp av ett gratis publiceringsverktyg på 
Internet. Bloggar skiljer sig från traditionella webbsidor genom att strukturen och 
funktionerna på bloggen är förprogrammerade vilket gör att kravet på tekniska 
kunskaper hos användarna minskar. Bloggar kan vara mycket personliga (som en 
onlinedagbok) eller mer informativ med syftet att nå en särskild målgrupp. 
Vanligtvis skrivs bloggar av en person men det finns bloggverktyg som stödjer 
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samverkan mellan två eller flera människor. Dessa bloggar brukar kallas för 
kollaborativa bloggar eller community bloggar5. 
 
Numera är det vanligt att människor samarbetar via Internet. En blogg är ett på 
många sätt intressant verktyg för att stödja detta. Det är gratis, enkelt att använda 
och det har flera funktioner som stödjer samverkan. En blogg kan användas dels 
för att sprida information till andra, dels för att stödja kommunikation mellan 
människor. Än så länge finns det ganska få exempel på kollaborativa bloggar. Den 
mest omtalade kollaborativa bloggen är idag Metafilter med 17 3356 medlemmar.  

1.2 Frågeställning 
På vilket sätt kan bloggar fungera som ett verktyg för kollaborativ informations- 
och kunskapsspridning inom en grupp? 

1.3 Syfte och avgränsningar 
Jag har valt att göra en förklarande studie. Syftet med min uppsats är att beskriva 
på vilket sätt blogging understödjer kollaborativ interaktion, kollaborativ 
kommunikation och kollaborativt lärande inom en grupp. Eftersom fokus läggs på 
bloggverktygets kollaborativa funktioner har jag begränsat mig till att enbart 
studera de bloggar som kan beskrivas som kollaborativa.  

1.4 Disposition 
Jag har valt att börja uppsatsen med en kortfattad beskrivning av vad blogging är 
för någonting eftersom det är fråga om en relativt ny företeelse. I detta avsitt 
redogörs även definitionen av en kollaborativ blogg. Efterföljande avsnitt 
behandlar teoretiska begrepp som tillsammans utgör den teoretiska referensramen 
i uppsatsen. I detta avsnitt redogörs även för vad som gör blogging lämpat för ett 
kollaborativt arbetssätt. Nästa avsnitt innehåller en omfattande beskrivning av den 
metod som jag använt mig av under arbetet med ämnet. Sedan följer 
empiriavsnittet med en sammanställning av mina intervjuer. I de två sista 
avsnitten redovisas min analys och mina slutsatser. 

                                                 
5 Jag kommer hädanefter att använda ordet kollaborativ blogg. 
6 www.metafilter.com 2004-04-19 
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2 Blogging 
Här beskrivs kortfattat bloggens uppkomst. Därefter definieras begreppet 
kollaborativ blogg. 

2.1 Kort historik 
År 1998 fanns endast ett fåtal webbsidor med ett sådant format som vi idag 
förknippar med en blogg. Till en början krävdes vissa tekniska förkunskaper för 
att kunna skapa en blogg. Det var först när gratisverktyget Pitas släpptes 1999 
som antalet bloggar ökade drastiskt (Blood et al, 2002). 

Weblogs first appeared in the mid-1990s, becoming popular as simple and 
free publishing tools became available towards the turn of the century. Since 
anybody with a net connection can publish their own weblog, there is great 
variety in the quality, content, and ambition of weblogs, and a weblog may 
have anywhere from a handful to tens of thousands of daily readers (Jill 
Walker, 2004-05-09). 

I dag finns det en mängd olika gratisverktyg för att göra sin egen blogg och 
bloggsfären växer för varje dag som går. Den 23 juni 2003 uppskattades antalet 
bloggar till ungefär 2,4-2,9 miljoner.7 

2.2 Definitionen av en blogg 
Ordet blogg kommer av engelskans weblog, en sammansättning av orden web och 
log vilket i svensk översättning blivit webblogg eller blogg. Andra begrepp som 
används i sammanhanget är bland annat bloggare, som syftar på innehavaren av 
en blogg, och blogga vilket innebär att man uppdaterar bloggen med nytt material. 
Genom åren har ett flertal definitioner av en blogg dykt upp på nätet och i 
litteraturen. Definitionerna beskriver på olika sätt vad som är utmärkande för en 
blogg och hur den skiljer sig från en vanlig webbsida. Vissa definitioner tar fasta 
på innehållet, andra på tekniken eller formatet (Isaksson & Müller, 2003). 
 
En blogg är en förprogrammerad webbsida där inlägg publiceras med hjälp av ett 
bloggverktyg. Användaren kan bland annat skriva in texter och bifoga bilder i 
fördefinierade mallar via webbläsaren. Med ett enkelt klick publiceras de inlägg 
som bloggaren skrivit i omvänd kronologisk ordning så att det senaste inlägget 
hamnar längst upp på sidan. Många bloggverktyg har en kommentarsfunktion som 
gör att läsaren kan ge kommentarer på inläggen som publicerats. Vanligtvis 
använder sig bloggarna av hypertext och oftast finns flera länkar till bland annat 
andra bloggar och till vanliga webbsidor. (Bosse Andersson, 2003). 
 
De flesta bloggverktyg är gratis och erbjuder allt ifrån enkla till mer avancerade 
funktioner. Variationen på innehållet i olika bloggar är stort. Vissa personer väljer 

                                                 
7 2004-04-19, http://dijest.com/bc/2003_06_23_bc.html#105638688729256217 
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att använda den som en personlig dagbok med korta dagboksanteckningar, andra 
publicerar artiklar och diskuterar de ämnen som för tillfället intresserar dem 
(Cohen, 2003).  Nedan ges några exempel på vad en blogg kan innehålla: 

Examples of the genre exist on a continuum from confessional, online 
diaries to logs tracking specific topics or activities through links and 
commentary. Though weblogs are primarily textual, experimentation with 
sound, images, and videos has resulted in related genres such as photoblogs, 
videoblogs, and audioblogs (Jill Walker, 2004-05-09) 

2.3 Definitionen av en kollaborativ blogg 
Skillnaden mellan en individuell blogg och en kollaborativ blogg är 
huvudsakligen att den senare författas av flera personer samtidigt (Bausch et al, 
2002). En kollaborativ blogg skapas med hjälp av ett bloggverktyg där flera 
personer har möjlighet att skriva och publicera inlägg. 

Some of the most useful weblogs are collaborative efforts. A collaborative 
weblog is one whose information is posted by more than one person (and 
commented on by many) (Cohen, 2003, s. 55).  

Vanligtvis finns det en person (eller flera) som är utsedd att fungera som en 
moderator. Hans eller hennes uppgift är att hålla ordning på inlägg, lägger till nya 
prenumeranter och tar bort dem som inte längre vill eller får vara med (Blood et 
al, 2002). 
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3. Teori 
Teoriavsnittet är en sammanfattning av den litteraturstudie som gjorts inför 
uppsatsen. Det ger en kortfattad återgivning av de teorier som jag utgått ifrån när 
jag studerat blogging. Jag vill emellertid understyrka att teoriavsnittet inte gör 
anspråk på att vara en heltäckande studie. Inledningsvis presenteras 
forskningsfälten Computer Support Cooperative Work (CSCW) och Computer 
Support Collaborative Learning (CSCL). Inom dessa områden diskuteras bland 
annat begreppen kollaborativ och kooperativ. Sedan redogörs för innebörden av 
att jobba i ett virtuellt team samt olika former för datormedierad kommunikation. 
Därefter presenteras några av de funktioner som ingår i de flesta bloggverktyg 
som är gratis för användarna. De funktioner som beskrivs är huvudsakligen de 
som på olika sätt stödjer ett kollaborativt arbetssätt. Efter detta diskuteras 
begreppet community och betydelsen av detta inom blogging. Avslutningsvis 
understryks vikten av källkritik mot sådant som publiceras på Internet.  

3.1 CSCW och CSCL 
Inom forskningsområdena Computer Support Collaborative Work (CSCW) och 
Computer Support Collaborative Learning (CSCL) görs studier inom ett flertal 
olika discipliner. Detta har resulterat i att det inte finns några vedertagna 
definitioner för vare sig CSCW eller CSCL. Nedan följer kortfattade redogörelser 
för huvuddragen inom de båda forskningsområdena. 
 
Forskningen inom Computer Support Collaborative Work (CSCW) tog fart i 
början av 1980-talet. Inom detta område intresserar sig forskarna (psykologer, 
sociologer, datavetare med flera) för att studera hur människor samverkar i grupp 
och försöker därefter utveckla datateknologi som avser att stödja olika former av 
grupparbeten (Borghoff & Schlichter, 2002). Ett av kärnområdena inom CSCW är 
groupware. Ellis (1991) definierar groupware till system som är utformade för att 
stödja grupper av personer som är involverade i en gemensam uppgift (eller mål) 
och som tillhandahåller ett gränssnitt till en delad omgivning. 
 
CSCL etablerades som ett fristående forskningsområde under CSCL konferensen 
1995 (Fåhræus, 2003). Forskningen har huvudsakligen utvecklats utifrån tre 
sociala vetenskapsgrenar; social konstruktivism, situerad kognition och teorierna 
inom det sovjetiska sociokulturella synsättet (McConnell, 2000). Inom fältet 
intresserar sig forskarna för lärande i grupp kopplade till datorn och IKT. 
Datasystem förmodas kunna stödja och förenkla grupprocesser och gruppdynamik 
på ett sätt som inte uppnås vid direktkommunikation. Studierna bygger delvis på 
kollaborativa lärandeteorier där lärande antas vara en social process. Vi antas 
konstruera vår kunskap aktivt genom att vi formulerar våra idéer för andra, idéer 
som vi sedan sätter ord på utifrån omgivningens reaktioner. Inlärning sker i 
kommunikation med andra och är inte bara en aktiv utan en interaktiv process. 
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Undervisningssättet skall inte ersätta direktkommunikation utan endast fungera 
som ett komplement. Internetbaserad undervisning bör ha som mål att bygga upp 
en inlärningsgemenskap där utbyte av idéer, information och känslor kan ske 
mellan människor (Lindberg, 2003). 

3.1.2 Kollaborativ eller kooperativ 
Forskare inom områdena för CSCW och CSCL för en ständig diskussion om vad 
begreppen kooperativ och kollaborativ egentligen står för och vad som skiljer dem 
åt. Bannon och Schmidt (1991) konstaterar att det finns många former av 
kooperativt arbete, och att distinktionen mellan begreppen kooperativt arbete, 
kollaborativt arbete och grupparbete aldrig har blivit vedertagna inom CSCW. 
Fåhræus (2000), som skrivit en avhandling om hur man understödjer kollaborativt 
lärande i e-postdiskussioner och system för diskussionsforum, menar att 
kollaboration kräver att två eller fler individer arbetar tillsammans med en uppgift. 
Enligt henne är det alltså inte fråga om kollaboration när projektdeltagarna i en 
projektgrupp väljer att dela upp en uppgift mellan varandra, för att sedan enbart 
mötas för att koordinera och jämföra resultaten mellan varandra i slutskedet.  
 
Det finns många forskare som föredrar att använda sig av breda definitioner av 
begreppen kollaborativt och kooperativt. Bannon och Schmidt (1991) definierar 
cooperativt arbete som ett sätt att arbeta tillsammans för att producera en produkt 
eller en tjänst. Dillenbourg (1999) menar att kollaborativt lärande sker i 
situationer när två eller flera personer lär eller försöker lära sig något tillsammans. 
I sin diskussion understryker han även att varje element av denna definition kan 
tolkas på olika sätt. Dillenbourg menar att kollaborativt lärande beskriver en 
situation inom vilken särskilda former för interaktion mellan människor förväntas 
inträffa, vilka i sin tur avser att stimulera mekanismen för lärande. Vidare tar han 
fasta på att det inte finns någon garanti för att de förväntade interaktionerna 
kommer att inträffa. Detta medför att vi, trots att förutsättningarna för 
kollaboration finns, aldrig kan vara säkra på att den uppstår. 
 
Jag väljer att betrakta ett kollaborativt arbetssätt i blogging utifrån Dillenbourgs 
definition för kollaborativt lärande. Detta betyder att jag med uttrycket 
kollaborativ blogging menar en situation där två eller flera personer delar med sig 
av information och kunskap genom att kommunicera och interagera med varandra 
på en blogg. 

3.2 Samverkan i en virtuell miljö 
Den största skillnaden mellan det virtuella teamet och ett vanligt team är enkelt 
uttryckt att det virtuella teamet utnyttjar IT för interaktion. Borghoff och 
Schlichter (2000) anger kriterierna för ett team enligt följande definition: 

A number of people does not in and of itself constitute a team. Rather, 
certain characteristics must be added. Within a team, all members must be 
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engaged in a common task and interact within a shared environment to 
perform it (s 92). 

Virtuella team har funnits länge. Det är främst tekniken för 
kommunikationsformerna som har bytts ut från exempelvis telefon och brev till 
ny teknik som oftast innebär datormedierad kommunikation. 

Teamwork can be categorized according to the level of interaction between 
group members specifying the intensity of the information flow within the 
team. As the intensity of communication increases, so does its computer 
support (Borghoff & Schlichter, 2002, s 110). 

Interaktion med hjälp av IT innebär bland annat att man har möjlighet att 
kommunicera asynkront och synkront. Asynkron kommunikation betyder att 
sändaren kan förmedla information utan fördröjning varpå mottagarna själv kan 
välja när han eller hon vill behandla informationen. E-post och olika typer av 
diskussionsforum på nätet är exempel på denna form av kommunikation. Den 
synkrona interaktionen innebär att båda parterna kan kommunicera med varandra i 
realtid. Tekniken för att kommunicera synkront har de senaste åren förbättrats 
avsevärt i och med ökande överföringshastigheter och möjlighet att bearbeta stora 
mängder data. Det finns många olika tekniker för att kommunicera synkront varav 
ett exempel är chatt (Hansson, 2003). 

3.2.1 Interaktion i en virtuell miljö 
På Internet interagerar människor på sätt som ofta skiljer sig från tidigare former 
av interaktion och forskare har ofta svårt för att inordna Internet i existerande 
mediescheman. Gränserna mellan det som tidigare kunde delas in i interaktion 
ansikte mot ansikte, medierad interaktion och kvasimedierad interaktion är oklara 
när det gäller Internet. Den första, interaktion ansikte mot ansikte, sker mellan 
individer som är samtidigt närvarande i tid och rum, och som har en mängd olika 
kommunikativa resurser till sitt förfogande för att skapa och kommunicera 
mening. I detta fall kan deltagarna vara både sändare och mottagare av 
information. I den medierade interaktionen skiljs däremot kontexterna för 
produktion och konsumtion av kommunikationssymboler åt. Ett exempel på denna 
typ av interaktion är när vi skriver brev eller talar i telefon och inte längre delar 
samma tids- och/eller rumskontext. I dessa situationer har vi tillgång till färre 
kommunikativa resurser än vid interaktion ansikte mot ansikte, vilket på olika sätt 
kan försvåra interaktionen. Den tredje, medierade kvasiinteraktionen, handlar om 
de sociala relationer som etableras av massmedia exempelvis TV, radio, böcker 
och tidningar. Denna typ av interaktion är vanligtvis enkelriktad och riktar sig till 
ett begränsat urval av potentiella mottagare (Sveningsson & Lövheim & 
Bergquist, 2003). 
 
Internet är ett speciellt medium eftersom det innehåller element från alla tre 
interaktionsformer samtidigt som det inte helt och hållet uppfyller kriterierna för 
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någon av formerna. Förutom detta har Internet egenheter som inte går att finna i 
tidigare mediastrukturer. 
 
På Internet kan människor kommunicera med varandra oberoende av tid och plats. 
Människor interagerar vanligtvis genom skriftlig kommunikation som ibland 
kompletteras med grafiska representationer av miljöer och människor. Virtuella 
kroppar som representerar människor på nätet är vanligtvis olika former av 
textuella eller grafiska representationer. Många människor beskriver att de kan 
uppleva en känsla av samtidig närvaro på Internet som vid interaktion ansikte mot 
ansikte. Den ickeverbala information i form av kroppsspråk saknas men förmedlas 
istället med hjälp av text och symboler. Internet påminner därför även om den 
medierade interaktionen där kontexterna för produktion och konsumtion skiljs åt 
av kommunikationssymboler. Dessutom har Internet samma potential som den 
medierade kvasiinteraktionen genom att nätet kan nå ett obegränsat antal 
mottagare. Interaktionen på Internet kan vara både enkel- och dubbelriktad, en 
avsändare kan lika gärna vara mottagare av information och båda kan stå för både 
produktion och konsumtion av information (Sveningsson et al, 2003). 

3.3 Funktioner och tekniken bakom bloggar 
Bloggar är både ett publicistiskt medium och ett kommunikationsmedium där 
deltagarna tillåts interagera med varandra. För att blogga använder man sig av ett 
bloggverktyg. Verktygen är webbaserade, lätthanterliga och erbjuder olika 
funktioner (dessa skiljer sig åt mellan olika verktyg). Några av funktionerna är 
bland annat automatisk arkivering av inlägg, bokmärken, hyperlänkar, 
permanentlänkar, Real Simple Syndication eller Rich Site Summary (RSS), 
möjlighet att ge kommentarer som läsare och en funktion som gör det möjligt att 
visa vilka andra bloggar som länkar till texten (trackback). Eftersom de 
bloggverktyg som används är databasbaserade, är de flesta bloggar även sökbara 
(Cohen, 2003). 
 
Med hjälp av funktionerna kan människor kommunicera och interagera med 
varandra. Kommunikationen sker oftast asynkront via inlägg eller 
kommentarfunktionen 8. En fördel med bloggformatet är att tekniken stödjer 
samverkan mellan flera människor. 

With the advent of weblog tools, multi-author blogs have become easier to 
create and  maintain. With systems to manage multiple authors integrated 
into the application, such as invitations and permission management, 
creating a group weblog where multiple bloggers write about the topic at 
hand is simple (Bausch et al, 2002, s 39). 

En kollaborativ blogg, som skrivs av flera personer samtidigt, kan resultera i ett 
mer nyanserat innehåll. 

                                                 
8 Se bilaga på Jokkmokksbloggen som har ett chattverkyg 
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Collaborative weblogs are important for those keeping current because they 
have the potential to provide both sides of any story that is posted. For 
example, if one person post a story about a controversial issue and makes a 
comment on the post then another contributor can provide another 
perspective on the same topic (Cohen, 2003). 

3.3.1 Bloggars dynamiska struktur och interaktivitet 
Bloggar är både dynamiska och interaktiva. De är dynamiska i den bemärkelsen 
att de hela tiden förändras eftersom uppdateringen av bloggen i regel sker 
kontinuerligt. De är också interaktiva eftersom läsaren kan interagera med texten, 
göra sökningar, skriva sina egna kommentarer, ladda hem olika typer av 
dokument, skicka e-post till den eller de som står bakom sidan med mera. 
 
Bloggarna använder sig av oftast av hypertext och skapar därför webbplatser där 
det är enkelt för användaren att manövrera genom dokumenten. Läsaren flyttas 
mellan olika nivåer inom samma dokument eller till dokument som ligger på 
andra webbservrar runt om i världen. Hypertexten gör att användaren kan 
interagera med texten på ett annat sätt än i ett linjärt skrivet dokument.  Läsaren 
behöver inte läsa bloggen enligt den angivna läsordningen utan kan i princip börja 
sin läsning var som helst (Sveningsson et al, 2003). 

Most weblogs use links generously, allowing readers to follow conversations 
between weblogs by following links between entries on related topics. 
Readers may start at any point of a weblog, seeing the most recent entry 
first, or arriving at an older post via a search engine or a link from another 
site, often another weblog. Once at a weblog, readers can read on in various 
orders: chronologically, thematically, by following links between entries or 
by searching for keywords. Weblogs also generally include a blogroll, which 
is a list of links to other weblogs the author recommends. Many weblogs 
allow readers to enter their own comments to individual posts (Jill Walker, 
2004-05-09). 

3.4 Ett perfekt verktyg för kollaboration 
Enligt Bausch et al (2002) är bloggar lämpliga verktyg för att skapa ett produktivt 
kollaborativt samarbete inom ett företag. Han menar att en blogg med fördel kan 
användas för att understödja kollaboration i både grupparbeten och projektarbeten. 
Många av fördelarna med att använda en kollaborativ blogg som diskuteras av 
Bausch et al återknyter till syftet med min uppsats. Här nedan sammanställs några 
av dessa: 
 
 En blogg skapar en virtuell plats där deltagarna kan samla information och 

interagera med varandra. En blogg har därigenom en naturlig förutsättning 
för kollaboration. Med hjälp av bloggverktyget kan deltagarna enkelt och 
lätthanterligt dela med sig information till andra och ge kommentarer på 
varandras inlägg. 

 Projektarbetet eller grupparbetet kan dokumenteras under hela processen, 
vilket ger en enorm fördel när projektet skall utvärderas. Genom att 
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informationen är lagrad kan deltagarna analysera och karlägga både 
positiva och negativa aspekter av arbetet i efterhand. 

 Bloggen skapas av deltagarna själva, något som enligt Bausch et al 
kommer att resultera i att personerna känner sig mer motiverade till att ta 
del av informationen som publiceras där. Informationen på bloggen 
kommer dessutom att kunna spegla och förmedla den känsla och de idéer 
som genomsyrat hela grupparbetet. 

 På en kollaborativ blogg kan flera röster göra sig hörda samtidigt. I en 
projektgrupp är det inte ovanligt att vissa personer väljer att avstå från att 
framföra sina åsikter inför hela gruppen. Med en blogg undviks detta och 
därav kan alla åsikter uppmärksammas. 

 Barriärer mellan grupper bryts ner. Kommunikation mellan olika 
arbetsgrupper och avdelningar drabbas ofta av att informationen 
misstolkas i och med att den passerar ett antal olika sändare och 
mottagare. Vanligtvis följer informationsflödet den hierarkiska strukturen i 
en organisation och riskerar ofta att förvanskas på vägen. Genom att 
använda sig av en blogg för varje arbetsgrupp eller avdelning kan 
informationsflödet förändras dramatiskt. På en blogg har alla möjligheten 
att dela med sig och sprida information till alla. Alla kan på ett enkelt sätt 
ta del av andra gruppers arbeten och få en förståelse för vad deltagarna 
arbetar med och på så sätt undviker man rykten och misstolkningar av 
information. 

 En kollaborativ blogg är ofta sökbar. Beroende på vilket bloggverktyg som 
används kan inlägg (när de publiceras) kategoriseras eller tilldelas 
metadata, vilket underlättar sökbarheten efteråt. På en blogg resulterar 
sökningen i en resultatlista med alla inlägg som stämmer överens med 
sökordet. Sökordet är vanligtvis markerat genom hela texten vilket gör det 
extra lätt att hitta det ord eller den fras man sökte efter (med hjälp av 
webbläsarens sökfunktion kan man också söka på innehållet). 

 Stora filer som sänds med e-post till gruppdeltagare blir fort skrymmande. 
På en kollaborativ blogg löser man problemet enkelt genom att skapa en 
länk till dokumentet.  

 Den kollaborativa bloggen underlättar filhanteringen i och med att det 
skapas en gemensam lagringsplats för alla dokument. Genom att den är 
sökbar kan man lätt hantera olika versioner av ett dokument. 

3.5 Kollaborativa bloggar som communities 
Den globalisering Internet inneburit har gjort att vi ser annorlunda på 
möjligheterna att skapa sociala nätverk. Under de senaste åren har många miljöer 
för interaktion och socialt umgänge på Internet lett till diskussioner och forskning 
om något som kallats virtuella gemenskaper eller virtual communities. 

  



 11

3.5.1 Diskussion kring begreppet communities 
Begreppet community har med åren blivit ett välanvänt uttryck som brukas i 
många olika sammanhang av både forskare och lekmän. Begreppet är inte 
oproblematiskt. Community används ofta i vitt skilda situation och är behäftat 
med en mängd oklarheter och betydelseglidningar. En ”virtual community” kan 
vara en (dator)medierad gemenskap men det kan också vara en gemenskap som 
egentligen inte är en gemenskap utan som bara tycks vara det. Det kan vara en 
medierad grupp, där medlemmarna känner gemenskap eller också inte känner 
gemenskap med varandra. Det kan vara en plats på nätet – ett samhälle. Begreppet 
community förknippas ofta med författaren Rheingold (1994) vars definition är 
följande:  

Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when 
enough people carry on those public discussion long enough, with sufficient 
human felling, to form webs of personal relationships in cyberspace (ibid., s. 
5). 

Det faktum att begreppet har flera betydelser innebär att det är komplicerat att 
använda. När det gäller ordet community är det svårt att lyckas hitta en svensk 
term som innehåller alla de potentiella betydelser som det engelska ordet har. Det 
är därför viktigt att vara medveten om problemet med begreppets mångfacetterade 
betydelse (Sveningsson et al, 2003). 
 
Jag har valt att använda mig av det engelska begreppet community eftersom det är 
ett vedertaget begrepp inom blogging. Ordet används dels för att relatera till hela 
blogsfären, dels används det synonymt med kollaborativ blogg det vill säga 
community blogg. 

3.5.2 Community – en plats för kunskapsdelning 
Både individuella bloggar och kollaborativa bloggar skapar mötesplatser för 
människor på Internet som på ett eller annat sätt delar samma intressen (se Blood 
et al, 2002). Med hjälp av de funktioner som stödjer kommunikation och 
interaktion i bloggverktyget överförs information mellan sändare och mottagare. 
Deltagarna på en kollaborativ blogg kan, genom att dela med sig av sin egen 
individuella kunskap till andra, bygga upp en gemensam kunskap. Ett av målen 
med en kollaborativ blogg är att mötas i det virtuella rummet för att dela med sig 
av sina tankar och sina åsikter till andra. 

Communities are groups of people who identify each other and come 
together with common interests and beliefs. Webloggers are especially 
aware of online communities because they not only often participate in them, 
but they also create communities through their weblogs. The blogging 
community is difficult to describe because the entire spectrum of interests 
and beliefs are represented. It’s more of a collection of communities sharing 
a common way of communication (Bausch et al, 2002, s 58). 
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3.6 Källkritik på Internet 

Eftersom bloggar, såsom vilken annan webbsida som helst, kan författas av vem 
som helst som har tillgång till Internet, bör en besökare alltid granska 
informationens tillförlitlighet. 

There is a famous cartoon that appeared in the New Yorker in 1993, when the 
Web was well on its way to becoming the national phenomenon that it is 
today. It pictures two dogs. On sitting in front of a computer and says to the 
other one, sitting nearby, ”On the Internet, nobody knows you’re a dog.” In 
the best interest of the patrons who we serve and our professional reading, 
make sure that the information that you gather is not only from a human, but 
also from a reputable source (Cohen, 2003). 

Informationen som finns på en blogg kan vara förvrängd eller helt enkelt vara en 
bluff. Det mest omtalade exemplet inom blogging är historien om Kaycee Nicole. 
En kortfattad version av den låter så här. Kaycee Nicole startar en blogg där hon 
beskriver sig själv som en student på High School/College döende i leukemi. Via 
bloggen, e-mejl, chatt och även telefonsamtal håller Kaycee Nicole under en 
längre tid kontakt med sina läsare. Samtidigt startar Kaycee Nicoles mamma en 
blogg där hon publicerar dagboksanteckningar. Mamman beskriver hur det är att 
leva med vetskapen om att hennes dotter är döende i cancer. När Kaycee Nicole 
så småningom avlider är det många som sörjer hennes bortgång. Det enda 
problemet är att Kaycee Nicole inte existerat i verkligheten, hon var en påhittad 
person. Detta avslöjades på den kollaborativa bloggen Metafilter, där en deltagare 
började ifrågasätta hennes existens (Blood et al, 2002). 
 
Människor kommunicerar, interagerar och bygger upp nära relationer med 
människor via bloggar. Alla försöker skapa sig en så klar bild som möjligt av den 
andra utan att egentligen kunna veta vem som sitter bakom den andra skärmen. 
Inom bloggsfären är det därför lika viktig att vara källkritiskt till information som 
i alla andra sammanhang på Internet. 
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4. Metod 
Här nedan beskrivs de metoder jag använt för att sammanställa uppsatsen. 
Avsnittet inleds med en kortfattad diskussion kring det ökade intresset för studier 
av Internet som ett socialt och kulturellt fenomen. Därefter beskrivs 
tillvägagångssättet för sökning och granskning av tidigare forskning och teorier 
inom området. Sedan diskuteras valet av kvalitativ metod för insamling av 
vetenskaplig information samt vilka för- och nackdelar som metoden medför. 
Avslutningsvis redogörs för analysmetod. 

4.1 Forskning på Internet 
Den snabba utvecklingen av datorteknik har försett människor med olika verktyg 
för att söka information, kommunicera, samarbeta och umgås socialt med andra 
människor. Ända sedan 1990-talet har forskare intresserat sig för att studera 
sociala och kulturella fenomen på Internet där man bland annat behandlat 
människor sätt att kommunicera, interagera och samarbeta via nätet. Forskningen 
innefattar personer från flera olika discipliner, däribland psykologer, sociologer, 
lingvister, etnologer, religionsvetare, pedagoger med flera (Sveningsson et al, 
2003). 
 
Hur skall då en forskare förhålla sig till ett fenomen som existerar på Internet? Än 
så länge finns det ingen särskilt utvecklad metod för Internet. Hittills har forskare 
använt sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att studera fenomen på 
Internet. De flesta använder analysmetoderna på samma sätt när det empiriska 
materialet samlats in på nätet som när de samlats in utanför nätet (Sveningsson et 
al, 2003). 

4.2 Litteraturgranskning 
All forskning bör utgå från eller ta hänsyn till tidigare forskning och teorier inom 
forskningsområdet eftersom undersökningen avser att bidra till att vidga 
kunskapsbasen inom det aktuella området (Merriam, 1994). 
 
Inför min undersökning har jag genomfört en litteraturstudie och därigenom tagit 
del av tidigare teorier som forskare behandlat inom området. Att söka relevanta 
källor har varit tidskrävande och litteraturen har varit svår att få fatt på. Jag har 
framför allt använt mig av sökmotorer på Luleå universitets bibliotek. Dessutom 
har jag sökt artiklar i databaser och på Internet. Jag har bedömt källornas relevans 
utifrån författarens auktoritet på området, när artikeln eller boken skrevs, och om 
informationen i källan verkat trovärdigt. 

4.3 Kvalitativ fallstudie som metod 
Jag har valt den kvalitativa fallstudien som metod. Med ett kvalitativt angreppssätt 
är forskarens mål att förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse 
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(Merriam, 1994) vilket utgör grunden för min studie. En fallstudie är en 
undersökning av en specifik företeelse som till exempel ett skeende, en person 
eller en social grupp. Själva fallet skall åskådliggöra vad företeelsen kan innebära. 
En kvalitativ fallstudie definieras som en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och 
analys av en enda enhet eller företeelse. 

Till skillnad från kvantitativ forskning utgår man inom kvalitativ forskning 
från att det finns många verkligheter, att världen inte är objektivt beskaffad 
utan snarare en funktion av samspel med andra människor. Verkligheten är 
en mycket subjektiv historia som behöver tolkas snarare än mätas. Åsikter 
och uppfattningar i stället för fakta utgör grunden för varseblivning 
(Merriam, 1994, s. 31).  

Den kvalitativa forskningen är passande för min studie eftersom jag är mer 
intresserad av processen än av resultatet eller produkten. En kvalitativ studie 
fokuserar på innebörden och forskaren är intresserad av hur människor skapar 
mening i sina liv, vad de upplever och hur de tolkar dessa upplevelser samt hur de 
strukturerar sin sociala verklighet. För mig ger den kvalitativa metoden de rätta 
verktygen för att kunna studera en grupp människors upplevelser och tolkningar 
av en företeelse. En kvalitativ forskare utgår från att innebörden finns inneboende 
i människors erfarenheter och att denna förmedlas via forskarens egna upplevelser 
i situationen (Merriam, 1994). 

4.3.1 Kvalitativ information 
”Kvalitativ” information kan förmedlas via ord, medan information som 
presenteras som siffror kallats ”kvantitativ”. Enligt Patton (1980) ger kvalitativa 
data detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, människor, samspel och 
observerade beteenden. Materialet härleds av direkta citat från olika personer om 
deras erfarenheter, attityder, åsikter och tankar samt av utdrag eller hela avsnitt 
från protokoll, brev, register och fallbeskrivningar (Patton, 1980, s 43 via 
Marriam, 1994, s 83). 
 
I fallstudier används alla metoder för att samla in vetenskaplig information. 
Kvalitativa fallstudier bygger i stor utsträckning på kvalitativ information som 
hämtas från intervjuer, observationer och dokument av olika slag.  

4.3.2 För- och nackdelar med metoden 
Vetenskapliga metoder kan alltid diskuteras i termer av deras relativa för- och 
nackdelar. Fördelarna med ett visst tillvägagångssätt skall framgå av de skäl man 
anger för att den valda metoden skall kunna bidra till undersökningen av 
frågeställningsfrågan. Fördelarna med metoden skall alltså uppväga nackdelarna 
(Merriam, 1994). 
 
Det finns risker med att använda sig av fallstudiemetoden. En fallstudie kan bli för 
lång, för detaljerad eller alltför ingående för att intressenter skall ha tid att läsa 
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eller använda den. Fallstudier kan också ha en tendens att förenkla eller överdriva 
faktorer i en situation vilket gör att läsaren kan dra felaktiga slutsatser om 
företeelsen. Det är viktigt att undersökningen tydliggör för läsaren att avsikten 
inte är att återge helheten av en situation utan att den endast kan utgöra en del av 
en företeelse (Merriam, 1994). 
 
Det finns inga klara riktlinjer för hur en forskare som tillämpar fallstudiemetoden 
skall utforma sin slutrapport. Forskaren har främst sig själv att lita på när det 
gäller insamling och analys av information. Som för all vetenskaplig forskning 
gäller även för fallstudieforskningen att de etiska problem som kan uppkomma 
skall beaktas (Merriam, 1994). 

4.3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är tre andra aspekter som är viktiga att 
inbegripa i vetenskaplig forskning. Hur dessa principer skall tolkas råder ständig 
oenighet om när det gäller fallstudier (Merriam, 1994). 
 
Begreppet reliabilitet bestäms av hur mätningarna har utförts och syftar till 
tillförlitligheten och noggrannheten i själva mätproceduren. Hög reliabilitet 
föreligger, om oberoende mätningar av samma fenomen ger i det närmaste 
samstämmiga resultat. För att uppnå detta är det viktigt att reducera antalet 
slumpmässiga fel i mätningen (Hellevik, 1984). En undersökning där det finns få 
slumpmässiga fel sägs uppnå god realibilitet eftersom mätningen i mycket liten 
utsträckning kan ha påverkats av tillfälligheter (Lundahl & Skärvad, 1992). Hög 
reliabilitet ger data en tillförlitlighet som i sin tur gör dem ägnade att belysa en 
vetenkaplig problemställning. Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för 
validitet men emellertid ingen garanti för att data skall uppnå hög validitet 
(Hellevik, 1984). 
 
Validitetsbegrepp är beroende av vad det är som mäts och om det verkligen är de 
egenskaper som problemställningen gäller. Forskaren arbetar på två plan, det 
teoretiska och det empiriska planet. När forskaren formulerar problemställningen 
och arbetar med tolkningen av undersökningsresultaten befinner han sig på det 
teoretiska planet. Under tiden när forskaren arbetar med att samla in data och 
behandla den befinner han sig på det empiriska planet. För att arbetet mellan dessa 
två nivåer skall kunna knytas samman, måste det finnas en överensstämmelse 
mellan de begrepp som forskaren använder på de två olika planen (Hellevik, 
1984). I forskning skiljer man på inre och yttre validitet. Inre validitet 
förekommer när mätinstrumentet, till exmepel frågeformuläret i en 
intervjuundersökning, mäter vad det är avsett att mäta. Det råder följaktligen en 
överenstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen. Yttre 
validitet syftar på överenstämmelsen mellan den valda indikator, exempelvis 
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svaren på intervjufrågorna, och det problem som forskaren sökt svar på (Lundahl 
& Skärvad, 1992).    
 
Generaliseringsbegreppet är omdiskuterat bland forskare när det gäller fallstudier. 
Vissa anser att det inte går att generalisera utifrån en fallstudie och menar att detta 
är en stor begränsning hos metoden. Andra menar att generaliseringsbegreppet 
borde utvecklas från en tidigare statistisk syn till att överensstämma med 
kvalitativa studiers underliggande filosofi (Merriam, 1994). Kvantitativt 
orienterade studier är inte inriktade mot att generalisera, utan att tolka och försöka 
åskådliggöra olika aspekter av människors verklighet. Empirins omfång är 
vanligtvis mer begränsad än i kvantitativa studier och därför går det inte att tala 
om generaliserbarhet och representativitet på samma sätt som i kvantitativ 
forskning. Resultatet bedöms utifrån om tolkningarna verkar rimliga och 
sanningsenliga (Sveningsson et al, 2003). 

4.4 Val av fallstudie 
En fallstudie skall väljas med omsorg och skall kunna belysa det forskaren har för 
avsikt att undersöka. Valet av min fallstudie grundade sig på följande kriterier. 
Bloggverktyget skulle ha använts i syfte att understödja kollaborativt arbete inom 
en grupp, bloggen skulle följaktligen ha skrivits av minst två personer samtidigt 
och bloggverktyget skulle innehålla funktioner för att stödja informations- och 
kunskapsspridning. Det kollaborativa arbetet via bloggen skulle innehålla flera 
inlägg samt kommentarer från gruppmedlemmarna. Den kollaborativa bloggingen 
skulle ha genomförts inom en närliggande tid. 

4.5 Intervjuer via nätet 
Den vanligaste formen av intervju är ett möte mellan intervjuaren och 
respondenten, där den förstnämnde ska få den andre att lämna ifrån sig 
information. I mitt fall har jag valt att använda mig av intervjuer via nätet. 

4.5.1 För- och nackdelar med intervjuer via nätet 
När man väl har bestämt sig för att göra intervjuer på nätet finns vissa aspekter att 
fundera över. En sådan är vilka skillnader som finns mellan olika Internetarenor 
och hur de påverkar själva intervjusituationen och relationen mellan intervjuare 
och den intervjuade. Det minskade avståendet i tid och rum får naturligtvis 
konsekvenser för intervjuer på nätet. En annan aspekt är frågorna som rör 
”kroppslösheten”. En tredje faktor som skiljer intervjuer på nätet från sådana som 
görs ansikte mot ansikte är de språkliga aspekterna. Det är t.ex. svårare för 
intervjuaren att ge feedback i form av direkt återkoppling på det som sägs av 
respondenten. Det kan också vara svårt för intervjupersonen att vet hur långa svar 
han/hon förväntas skriva (Sveningsson et al, 2003). 
 
Datormedierad kommunikation anses ofta, i jämförelse med kommunikation 
ansikte med ansikte, som en begränsad form av kommunikation och följaktligen 
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anses intervjuerna också bli begränsade. Så måste dock inte vara fallet. En stor 
fördel är att kostnaderna för att genomföra intervjuerna minskar både räknat i tid 
och pengar. För att nämna ytterligare en fördel får forskaren respondentens svar 
oredigerat. Eftersom forskaren inte använder sig av bandspelare och inte behöver 
transkriptera materialet, behöver han eller hon inte heller brottas med problemet 
att en transkription aldrig kan bli helt och hållet rättvisande. Nackdelen är förstås 
att analysen i transkriberingen går förlorad. Det är viktigt att en forskare har 
förståelse för att en intervju på nätet är förknippat med en viss ansträngning från 
intervjupersonens sida. Av denna anledning är det viktigt att tänka över formatet 
på intervjun. Det har exempelvis visat sig att e-postintervjuer fått högre 
svarsfrekvens när frågorna finns direkt i e-postmeddelandet än när det ligger 
bifogat som attachment (Sveningsson et al, 2003).  
 
Kroppslösheten kan däremot medföra vissa problem i och med att forskaren i 
vissa fall inte har en aning om vilka intervjupersonerna är. En fördel med detta är 
å andra sidan att intervjuarens inverkan på situationen minskas. Ett hinder mot att 
intervjua via nätet kan vara att intervjupersonerna har begränsad dator- eller 
Internettillgång, har svårt för att uttrycka sig i skrift eller att de tycker att det är 
besvärligt i fråga om tidsåtgång (Sveningsson et al, 2003). 
 
Ett av skälen till att jag har valt att göra intervjuerna på nätet är att min 
undersökning handlar om vad användarna just gör på Internet (Sveningsson et al, 
2003). Blogging är ett fenomen som sker på Internet, vilket enligt mig stödjer 
valet av att även använda denna arena för intervjuerna i min undersökning. En 
annan fördel var att nätintervjuerna resulterade i besparing av kostnader räknat 
både i tid och i pengar eftersom respondenterna befann sig på annan ort. 
Därutöver anser jag att nätintervjuer är en ny och utmanade metod att använda för 
att samla in data som Internetforskare. 

4.5.2 Asynkrona och strukturerade intervjuer 
Jag har valt att genomföra asynkrona intervjuer med strukturerade frågor via e-
post. En orsak till att jag inte valt synkron kommunikation för intervjuerna är att 
den anses kunna medföra att svaren rationaliseras för att kommunikationen skall 
flyta snabbt och smidigt (Sveningsson et al, 2003). En annan fördel med att 
använda sig av asynkrona intervjuer är att jag som forskare kunnat arbeta med 
respondenternas svar oredigerat samt att jag kunnat bifoga intervjuerna i 
förhoppning om att skapa en bättre förståelse för läsaren.   
 
Intervjuer varierar i stil och format beroende på om intervjun är strukturerad, 
halvstrukturerad eller ostrukturerad. Den strukturerade intervjun består av en 
uppsättning frågor som intervjuaren formulerat i förväg. Strukturerade frågor kan 
antingen bestå av slutna eller öppna svarsalternativ. Jag har valt att använda mig 
av öppna svarsalternativ för att ge respondenterna något större möjlighet att 
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formulera sina svar. En fördel med att använda sig av strukturerade intervjuer är 
att dessa är ”lättnavigerade” när de skall samanställas och analyseras. Svagheten 
är framför allt att forskarens flexibilitet är mycket begränsad genom att alla frågor 
är förutbestämda. Det finns ingen möjlighet för forskaren att fånga upp sidospår 
som kan dyka upp i respondentens svar. 

4.6 Analysmetod 
Analysen av det insamlade materialet är en process som görs för att skapa mening. 
Målet för analysen är att kunna komma fram till trovärdiga slutsatser som har sin 
grund i det empirisk material som forskaren samlat in. I en fallundersökning är 
flera analys- och tolkningsnivåer tänkbara (Merriam, 1994). Jag har valt att göra 
en deskriptiv analys utifrån den teoretiska referensram som presenterats i 
uppsatsen. 
 
I min analysmetod har jag arbetat stegvis med att bearbeta och analysera 
respondenternas svar. Till att börja med valde jag att analysera intervjuerna var 
för sig. Därefter jämförde jag svaren med varandra för att kunna urskilja 
eventuella likheter och olikheter dem emellan. Under analysarbetes gång har jag 
även jobbat med att strukturera upp respondenternas svar utifrån den teoretiska 
referensramen. Med hjälp av analysmetoden har jag därefter kommit fram till 
slutsater som grundar sig i det empiriska material. 
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5. Empiri 
Avsnittet nedan börjar med en kortfattad beskrivning av fallstudien9 och 
insamlingen av det empiriska materialet. Därefter följer en sammanfattning av 
intervjuerna10.   

5.1 Fallstudien 
I inledningsskedet av arbetet med denna uppsats fick jag veta att HUMlab skickat 
iväg fyra personer för att blogga på Jokkmokks vintermarknad. Jag började 
intressera mig för på vilket sätt bloggverktyget kan understödja samverkan inom 
en grupp. Projektet i Jokkmokk var på många sätt unikt, inte minst för att 
deltagarna använde sig av mobil teknik och för att de bloggade live direkt från 
marknaden. Med hjälp av blogging hade man för avsikt att sprida information och 
kunskap om Jokkmokks vintermarknad till andra människor. För min 
undersökning passade projektet som fallstudie eftersom projektdeltagarna skrev 
bloggen tillsammans, använde sig av bloggverktygets funktioner och precis hade 
utfört projektet. 
 
HUMlabs blogg på vintermarknaden gick ut på att liveblogga en kulturhändelse 
mobilt. Mellan torsdag den 5:e och lördag den 7:e februari växte 
Jokkmokksbloggen fram på adressen http://blog.humlab.umu.se/jokkmokk2004/. 
Med hjälp av trådlösa nätverk och mobil informationsteknik hade de fyra personer 
som ingick i projektet som uppgift att dokumentera, reflektera och gestalta den 
kulturella händelsen för en svensk och internationell publik (engelska användes 
som språk). Foton, berättande text och korta filmintervjuer blandades med sms-
meddelanden, chatt och gps-koordinater. Allt samlades på bloggen i gemensam 
berättelse (Vejbrink, 2004-02-03). 
 
Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom intervjuer med tre av 
fyra deltagare i HUMlabs projekt i Jokkmokk. Från början var avsikten att 
samtliga deltagare skulle intervjuas men en av deltagaren har tyvärr inte kunnat 
svara på grund av tidsbrist. Eftersom två av respondenterna hade engelska som 
modersmål valde jag att formulera mina frågor på engelska. Av de tre personer jag 
intervjuat har jag träffat två. Jag valde att inte ställa mer än tio intervjufrågor för 
att uppgiften inte skulle bli allt för tidskrävande för respondenterna. Frågorna 
formulerades utifrån den teoretiska referensramen och presenterades direkt i e-
postmeddelandet. Utöver nätintervjuerna har jag också studerat och följt 
Jokkmokksbloggen på nätet.  

                                                 
9 En kortfattad beskrivning av projektet samt bilder av bloggen finns som bilagor i uppsatsen. 
10 De som önskar läsa hela intervjuerna hänvisas till bilaga C, D, E 
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5.2 Sammanfattning av intervjuerna 
Här nedan följer en sammanfattning av intervjuerna. Presentationen följer 
ordningen i vilken frågorna ställdes i intervjun. 

5.2.1 Presentation av respondenterna 
Till att börja med fick respondenterna ge en kortfattad beskrivning av sig själva. 
Anton, som var huvudansvarig för tekniken i projektet, är nyutbildad inom 
datavetenskap. Therese, som var bloggare i projektet, är doktorand inom 
humaniora och informationsteknik och jobbar dessutom på HUMlab. Jim, som 
bloggade i projektet, kommer från Australien och bor i Sverige. Han har nyligen 
avslutat sin magisterutbildning i engelska på Umeå universitet och har medverkat 
i flera projekt inom HUMlab. 
 
Therese och Jim har bloggat sedan 2003. De kom i kontakt med blogging via 
HUMlab och har sedan dess haft egna bloggar. Anton var den enda som inte hade 
några erfarenheter av blogging innan projektet i Jokkmokk. 

5.2.2 Erfarenhet av blogging 
Respondenterna fick i uppgift att tänka sig in i att de skulle beskriva sig själva 
som bloggare på Jokkmokks marknad för en person som aldrig tidigare hört talas 
om blogging. I deras beskrivningar utgår de från olika funktioner. Therese tar 
fasta på publiceringsfunktionen och jämför sin roll i projektet med en reporters. 
Huvuduppgiften med projektet var att rapportera live från Jokkmokks 
vintermarknad. Therese beskriver därför att hennes roll var att publicera text, 
bilder, ljud och film på en form av webbsida. Jim beskriver till att börja med att 
han själv anser att blogging är en direkt form av kollaborativ webbpublicering. En 
kollaborativ blogg skrivs av flera personer samtidigt som den skapar 
återkopplingar till sina läsare genom kommentarfunktionen. Anton beskriver 
Jokkmokksbloggen som en frekvent uppdaterad nyhetssida på Internet med 
personlig stil. 

5.2.3 Förväntningarna inför att blogga tillsammans 
Projektdeltagarna fick därefter frågan om vilka förväntningar de hade innan de 
åkte till Jokkmokk för att blogga, och om dessa stämde överense med 
verkligheten. Anton beskriver att han trodde att bloggen skulle kunna vara till stor 
hjälp för kommunikationen mellan projektdeltagarna. Däremot hade han inte trott 
att den mobila tekniken skulle försvåra arbetet i så stor uträckning som den gjorde 
när projektet väl var igång. Jims förväntningar var att projektet skulle vara ganska 
arbetskrävande, vilket det också blev. Däremot hade han önskat att han hade 
kunnat blogga mer än han kunde eftersom en stor del av tiden gick åt till att öva 
inför det musikuppträdandet som han deltog i under marknaden. Jim tar även upp 
betydelsen av att ha bra erfarenheter av att ha jobbat tillsammans med 
projektdeltagarna innan. Therese hade förväntat sig att arbetssättet inom gruppen 
skulle bli ganska olikartade eftersom alla arbetade individuellt, även om de 
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kommunicerade och publicerade sina reflektioner på en och samma blogg. Denna 
bild stämde ganska väl överens med hur det blev i verkligheten. 

5.2.4 Fördelar med kollaborativ blogging 
Respondenterna ombads att besvara frågan om det finns några fördelar med att 
jobba med blogging i en projektgrupp likt den i Jokkmokk. Anton och Therese tar 
upp fördelen med att kunna förmedla olika synsätt av en händelse och att kunna 
ge varandra inspiration genom detta. Therese beskriver denna fördel utifrån 
läsarens perspektiv i och med att denna person möts av en betydligt mer 
nyanserad bild av händelsen när det är flera personer som skriver på bloggen 
samtidigt. Jim anser att en av den viktigaste förutsättningen för att kunna skapa en 
kollaborativ blogg som den i Jokkmokk är att samarbetet mellan 
gruppmedlemmarna fungerar på ett bra sätt. Jim beskriver bloggen som ett 
virtuellt rum där projektdeltagarnas och läsarnas reflektioner över 
vintermarknaden ägde rum. Han menar att det dynamiska och kollaborativa ”rum” 
som skapades under projektet inte hade fungerat om projektarbetet hade utgått 
ifrån någon annan modell än projektgruppsmodellen.  

5.2.5 Nackdelar med kollaborativ blogging 
Därefter ställdes frågan om det finna några nackdelar eller risker med att jobba 
med kollaborativ blogging enligt det arbetssätt som användes i Jokkmokk. Jim gör 
en återkoppling till de tidigare svaren och belyser än en gång betydelsen av ett 
fungerande grupparbete där deltagarna samarbetar. Han menar även att det är 
viktigt att deltagarna delar ett gemensamt intresse för projektet. Therese tar upp 
två risker med att kollaborativ blogging kan leda till att deltagarna kan känna sig 
stressade inför uppgiften. Den första är att det uppstår en konkurrenssituation 
mellan projektdeltagarna vilket kan medföra stress. Den andra är att det kan vara 
stressande att veta om att läsarna förväntar sig att bloggen skall uppdateras 
frekvent. Anton menar att det finns risk med att författarna till en kollaborativ 
blogg upprepar det någon annan person redan skrivit om. 

5.2.6 Respondenternas egna reflektioner om ämnet 
I nästa fråga fick respondenterna beskriva på vilket sätt de tror att blogging kan 
vara användbart för att stödja kollaborativt lärande, kollaborativ interaktion och 
kollaborativ kommunikation. Anton menar att den frekventa uppdateringen av en 
blogg kan motivera människor att besöka webbplatsen oftare än en traditionell 
webbsida. Det är av den anledningen han anser att blogging kan vara ett bra 
verktyg för att kommunicera och dela med sig av information till andra. Anton 
tror att blogging kan stödja kollaborativt lärande genom att man får möjlighet att 
se på saker utifrån andras perspektiv. Jim konstaterar till att börja med att 
kollaborativt lärande med hjälp av blogging är ett omfattande ämne. Enligt honom 
är det dock tillgängligheten, enkelheten, användbarheten och det dubbelriktade 
informationsflödet som är bloggverktygets starka sidor. Han anser att en blogg 
både kan fungera som ett stödjande verktyg i ett klassrum och i ett projekt. I 
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klassrummet kan den bland annat öka kommunikationen mellan lärare och elever. 
Therese tror att blogging kan vara ett användbart verktyg för kollaborativt lärande 
men anser att kollaborativa bloggar kanske inte är den bästa lösningen. Enligt 
henne kan det vara bättre att studenterna får skapa egna individuella bloggar, där 
de länkar till varandra och till externa webbsidor samtidigt som de ger 
kommentarer på vad andra har skrivit på sina bloggar. Therese tror även att det är 
viktigt att studenterna har motivation att lära sig blogga. För henne själv betyder 
blogging mycket för att kunna komma i kontakt med andra personer som är 
intresserade av samma forskningsområde som henne. I detta avseende är blogging 
definitivt ett bra verktyg för att stödja kommunikation och interaktion med andra 
menar Therese. 

5.2.7 Kollaborativ blogging i framtiden 
I den avslutande frågan undrade jag om respondenterna trodde att kollaborativ 
blogging kommer att bli mer vanligt i framtiden och i så fall inom vilka områden. 
Anton tror att kollaborativ informationsteknologi kommer att bli allt vanligare. 
Han understryker därefter att en kollaborativ blogg kräver att deltagare är 
motiverade för att den skall vara effektiv. Därför är en kollaborativ blogg inte 
nödvändigtvis den bästa lösningen inom alla organisationsformer menar Anton. 
Jim anser att alla bloggar har kollabortiva inslag eftersom de flesta har en 
kommentarfunktion och innehåller hyperlänkar. Diskussionerna inom bloggsfären 
äger dessutom ofta rum på flera olika bloggar samtidigt och kan pågå under flera 
månader. Therese tror att det kommer att bli vanligare att bevaka exempelvis 
kulturella händelser med hjälp av mobil teknologi i framtiden. Eftersom hon anser 
att bloggar är ett användbart verktyg för att kommunicera och interagera med 
andra kan hon mycket väl tänka sig att rapporteringar med hjälp av denna teknik 
kommer att göras av bloggingteam. Therese konstaterar, liksom Jim, att även 
individuella bloggar kan ha kollaborativa inslag och nämner bland annat RSS-
teknik och hyperlänkning som en del av detta. Hon tror att kollaborativa bloggar 
kan vara speciellt användbara för att täcka en speciell händelse eller för 
diskussioner inom vissa områden. Therese och Jim tror att ökningen av blogging i 
allmänhet borde resultera i att även kollaborativa bloggar kommer att bli allt 
vanligare i framtiden. 
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6 Analys 
Respondenterna nämner ett flertal gånger att en av de viktigaste förutsättningarna 
för att lyckas med kollaborativ blogging är att personerna som deltar känner sig 
motiverade att blogga tillsammans. För att bloggen skall kunna fungera som ett 
kollaborativt stöd krävs det även att teamet har ett bra samarbete. Enligt Jim har 
bloggen en särskild betydelse i kollaborativt arbete eftersom den skapar ett 
virtuellt rum där deltagarna kan interagera och kommunicera med varandra. Likt 
Borghoff och Schlichter (2002) belyser respondenterna arbetet i teamet utifrån två 
grundläggande kriterier. För det första krävs att medlemmarna i teamet är 
engagerade i en gemensam uppgift, för det andra att de interagerar inom en delad 
miljö. Bausch et al (2002) understryker, liksom respondenterna, att bloggen har en 
naturlig förutsättning för att stödja ett kollaborativt arbetssätt i och med att den 
skapar en virtuell plats där deltagarna i gruppen kan dela med sig av information. 
  
Respondenternas beskrivningar av sig själva som bloggare på marknaden speglar 
blogging både som ett publicistiskt medium och som ett kommunikationsmedium. 
Deltagarna i teamet använde bloggen dels för att publicera information och dels 
för att kommunicerade med varandra via bloggen. I intervjuerna nämner 
respondenterna några funktioner i blogging som de anser stödjer ett kollaborativt 
arbetssätt. De tar bland annat upp RSS11, kommentarfunktionen och 
hyperlänkningen som en del av detta. Likt Bausch et al (2002) återger 
respondenterna på vilket sätt dessa funktioner kan fungera som ett lätthanterligt 
verktyg för att dela med sig information och ge kommentarer på andras inlägg. 
 
Respondenterna ger även några exempel på vilka fördelar en kollaborativ blogg 
har. En fördel som nämns är att flera röster kan göra sig hörda samtidigt. På 
samma sätt som Bausch et al (2002) skildrar respondernarna hur bloggen skapar 
en plats för att kunna uppmärksamma alla röster inom gruppen. Även Cohen 
(2003) beskriver att kollaborativ blogging ger fördelar i och med att åsikter och 
idéer kan belysas utifrån flera synsätt. Anton och Therese menar att detta medför 
att läsaren får en betydligt mer nyanserad bild av händelsen samtidigt som 
författarna av bloggen kan inspireras av varandras inlägg och kommentarer. 
Deltagarna får möjlighet att se på saker utifrån andras perspektiv vilket enligt 
Anton även kan understödja kollaborativt lärande. Resonemanget påminner om 
synen på lärande inom forskningsområdet Computer Support Collaborative 
Learning där datorsystem förmodas kunna stödja lärandeprocessen (Lindmark, 
2003). Kollaborativt lärande sker i situationer när två eller flera personer lär eller 
försöker lära sig något tillsammans (Dillenbourg, 1999). På samma sätt menar 
respondenterna att gruppdeltagarna kan lära sig av varandra på en blogg genom att 
ta del av andras inlägg och kommentarer. 

                                                 
11 Real Simple Syndication eller Rick Site Summary 
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I intervjun får responderna en fråga angående evetuella nackdelar med 
kollaborativ blogging. Både Therese och Anton nämner den frekventa 
uppdateringing som en möjlig stressandefaktor. Therese menar att vetskapen av 
att gruppen förväntar sig att bloggen ska uppdateras dagligen kan medföra att 
bloggingförfattarna känner sig pressade inför uppgiften att publicera nya inlägg. 
Anton menar i sin tur att det finns en risk i att deltagarna upprepar det någon 
annan person redan skrivit om. Samtidigt beskriver respondenterna bloggar både 
som dynamiska och interaktiva och menar likt Bausch et al (2002) att det faktum 
att bloggen uppdateras regelbundet kan motiverar läsare att besöka den oftare. 
Bausch et al (2002) anser att motivationen stärks i och med att gruppen själva 
skapat bloggen, något som i sin tur förutsätter att gruppen delar ett gemensamt 
intresse för blogging enligt Jim. 
 
Respondenterna tror att bloggsfären kommer att fortsätta växa och kollaborativa 
bloggar med den. Therese nämner att blogging är ett bra kommunikationsverktyg 
för att knyta kontakter mellan människor med samma intressen. Blogging skapar 
mötesplatser där människor kan dela med sig av information och alstra ny 
kunskap genom att kommunicera och interagera med andra. Bausch et al (2002) 
beskriver detta fenomen som virtuella platser i form av blogging communities.  
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7 Slutsatser 
Studien har visat på vilket sätt bloggar kan understödja ett kollaborativt arbetssätt 
där två eller flera personer avser att dela med sig av information och kunskap till 
varandra. Den kollaborativa bloggen och dess funktioner skapar en virtuell plats 
för gruppen vilket ger en naturlig förutsättning för kollaboration. På en 
kollaborativ blogg kan deltagarna samla och lagra information och kunskap 
tillsammans. Bloggverktygets funktioner såsom RSS, kommentarfunktionen och 
hyperlänkningen stödjer det kollaborativa arbetet genom att deltagarna bland 
annat kan publicera inlägg, göra sökningar och skriva kommentarer till varandras 
texter. Hyperlänkningen och kommentarfunktionen gör det möjligt för deltagarna 
att interagera med varandras texter på bloggen. Bloggverktygets funktioner skapar 
en arena där informationsflödet mellan sändare och mottagare både är enkel- och 
dubbelriktat. Med hjälp av kommentarfunktionen kan sändaren lika gärna vara en 
mottagare av information och alla i gruppen står för både produktion och 
konsumtion av information samtidigt. Likt kollaborativa lärandeteorier, som utgår 
från att lärandet är en social process som sker i kommunikation med andra, kan en 
kollaborativ blogg skapa förutsättningarna för att gruppdeltagarna lär av varandra 
samtidigt som de bygger upp en gemensam kunskap på bloggen. 
 
På en kollaborativ blogg pågår ett ständigt meningsutbyte och med hjälp av 
bloggverktyget kan flera röster göra sig hörda samtidigt. Deltagarna kan 
kommunicera både asynkront och synkront12 med varandra. En kollaborativ blogg 
gör det möjligt att uppmärksamma alla åsikter inom gruppen. På bloggen kan alla 
dela med sig och sprida information till alla. Alla kan på ett enkelt sätt ta del av 
varandras åsikter samtidigt som alla kan ge uttryck för sina egna. Resultatet blir 
att både sändare och mottagare får en betydligt mer nyanserad bild av den 
information som publiceras på bloggen. Detta beskriver en situation inom vilken 
särskilda former för interaktion mellan människor inträffar, vilka i sin tur 
stimulerar mekanismen för lärande. 
 
En blogg kännetecknas av att den uppdateras frekvent och därför krävs det att 
gruppdeltagarna besöker bloggen regelbundet. En blogg som gruppdeltagarna 
själva skapat antas också bidra till att personerna känner sig mer motiverade till 
att ta del av den information som publiceras på bloggen. All informationen 
arkiveras och lagras automatiskt i mappar med hjälp av en särskild funktion i 
bloggverktyget. På så sätt dokumenteras och sparas informations- och 
kunskapsutbytet inom gruppen under hela arbetsprocessen. Bloggverktygets 
sökfunktion gör det dessutom lätt att hitta information som gruppdeltagarna delat 
med sig av i efterhand. 
 

                                                 
12 Förutsatt att till exempel ett chattverkyg integreras med bloggverktyget. 
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7.1 Validitet, reablititet och generaliserbarhet 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är, som jag tidigare nämt, tre 
omdiskuterade begrepp. I kvalitativa studier, som ofta är mer begränsad än i 
kvantitativa studier, är det svårt att tala om generaliserbarhet och representativitet 
på samma sätt som i kvantitativ forskning. I denna uppsats har fallstudien 
resulterat i tre intervjuer. Resultatet utifrån dessa kan därför endast bedömas 
utifrån om läsaren anser att tolkningarna verkar rimliga.  

7.2 Fortsatt forskning 
Hur fungerar blogging som ett verktyg för kollaborativt lärande i skolan? Hur kan 
bloggar användas för knowledge management i ett företag? Blogging har använts 
i undervisningssyfte av bland annat Jill Walker, lärare i webbdesign och 
webbestetik vid Bergens Universitet i Norge. På Internet diskuteras på vilket sätt 
bloggar skulle kunna användas som ett hjälpmedel för knowledge management i 
organisationer och företag. Jag anser att detta är två användningsområden som är 
mycket intressanta för fortsatt forskning. 
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Bilagor 

Bilaga A 
Texten nedan är hämtad ifrån en webbplats som beskriver bloggingprojektet i 
Jokkmokk13. Den beskriver projektet mer utförligt. 
 
A team of four people from HUMlab will co-author a mobile live web log (Live 
Moblog) to share, document and manifest a Northern Swedish cultural event as it 
happens. The Moblog is an ideal medium for cultural representation and 
interaction. It is transient and permanent, direct and reflective, location-
independent and location-dependent, and allows for multiple-perspective, 
multilingual and multimodal stories. The project involves exploring a new 
medium, managing different kinds of mobile technology under very severe 
conditions, meetings with many different cultures and narratives, and making it 
possible for a multitude of people to share and contribute to an important cultural 
event – the 399th Annual Sámi Winter Market.  
 
Such a narrative construction draws upon elements of art installation, 
documentary film, diary and the genre of road movie. With the growing use of 
multi-media equipped mobile phones and other personal digital assistance devices 
among individuals in digital societies the mobile blog documentary is relevant to 
the development of the format and of interest to the many in the blogosphere. 
From the 5th to the 7th February 2004 Jokkmokk situated 70kms north of the 
Arctic Circle, the cultural capital of Lapland is host to a three day market and 
festival celebrating the culture of the Sámi people of Sápmi, the homeland without 
a border that stretches from the coast of Norway to the vast north of Russia. 
Representatives from all Sámi communities attend the market which is a 
highpoint in the cultural calendar of the Sámi nation, particularly as this is a 
jubilee year for the festival. Music, dance, handiwork, lectures, sports and 
celebrations accompany the buying and selling of traditional and contempory arts, 
crafts and even reindeer.  
 
This moblogging project grew out of the interdisciplinary intersection of the 
humanites, culture and technology called HUMlab. HUMlab is a high-profile 
humanities IT laboratory at Umeå University in Sweden. One of the HUMlab 
themes is Participatory Media and blogging has been a lab interest for quite some 
time now (Jill Walker's HUMlab seminar in November 2002 helped a lot). 
Jokkmokk2004 will be used as a starting-point for new projects and as 
material/experience for academic work. 
 

                                                 
13 http://www2.humlab.umu.se/jokkmokk2004/main.htm 

  

http://www2.humlab.umu.se/jokkmokk2004/main.htm


 30

The project is being carried out in cooperation with the Umeå Center for 
Interaction Technology (UCIT) at Umeå University. Project coordination: Patrik 
Svensson (web page, blog), director of HUMlab.  
 
The blog will be started (for real) on February 4, 2003, when the blog team head 
North (about 5:30 pm CET) on a six-hour car drive from Umeå (see this Lonely 
Planet map for geography and information). The main part of the blogging, 
however, will happen the following three days. The grand finale will be a concert 
on Saturday evening when one of the team members will play  the didgeridoo 
(and other instruments) live on stage while blogging. A live video stream will also 
be part of this experience as well as some unique multi-perspective blogging. The 
blog can be found here. 
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Bilaga B 
 
M (Marie) – First of all I would like you to make a brief introduction of yourself . 
 
M – When was the first time you heard about blogging? What made you become 
interested in blogging? 
 
M – Did you have any experience of blogging before you went to Jokkmokk? 
 
M – How would you discribe yourself as a blogger (In Jokkmokk) to someone 
who knows what the Web is but has never heard about blogging? 
 
M – How did you think it would be to work on a blog together with your 
colleges? 
 
M – Did your image match up to how it was? 
 
M – Are there any advantages of working with a blog within a projectgroup such 
as the one in Jokkmokk? 
 
M – Are there any disadvantage, drawbacks or risks in such cases? 
 
M – Can you discribe in what way you think that blogging can be useful as a tool 
in supporting collaborative learning, interaction, kommunication and in taking 
part of information? 
 
M – Do you think that collaborative blogs will become more common? If you 
think so, in what areas do you think the use of collaborative blogs will increase? 
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Bilaga C 
M (Marie) – First of all I would like you to make a brief introduction of yourself . 
 
A (Anton) – 26 years. Recently graduated. Been working with wireless and 
mobile computers in different projects at the department of computing science and 
before that at the interactive institute’s mobility studio. 
 
M – When was the first time you heard about blogging? What made you become 
interested in blogging? 
 
A – When I was assigned to go to Jokkmokk. 
 
M – Did you have any experience of blogging before you went to Jokkmokk? 
 
A – No! 
 
M – How would you discribe yourself as a blogger (In Jokkmokk) to someone 
who knows what the Web is but has never heard about blogging? 
 
A – I would describe the Jokkmokk blog as a very frequently updated news page 
with a personal touch.   
 
M – How did you think it would be to work on a blog together with your 
colleges? 
 
A – I think it would be a great help for people to communicate and keep track of 
what your colleges are up to.  
 
M – Did your image match up to how it was? 
 
A – Probably not as easy as I thought it would be! Getting the information to the 
blog was more time consuming than I had imagined. Despite of all the mobile and 
wireless equipment we weren’t as mobile as one could have hoped. 
 
M – Are there any advantages of working with a blog within a projectgroup such 
as the one in Jokkmokk? 
 
A – You get several different views and a lot of input from each other. You will 
experience the event through your co-workers eyes as well as your own. 
 
M – Are there any disadvantage, drawbacks or risks in such cases? 
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A – In the blog there was always a risk of repeating each other.  
 
M – Can you discribe in what way you think that blogging can be useful as a tool 
in supporting collaborative learning, interaction, kommunication and in taking 
part of information? 
 
A – A blog is updated and changed more than most web pages. This I guess 
encourages us to make regular visits. For that reason it seams like a good tool for 
communication and information sharing. Since it also helps you see things 
through other peoples perspective it could be useful for collaborative learning. 
 
M – Do you think that collaborative blogs will become more common? If you 
think so, in what areas do you think the use of collaborative blogs will increase? 
 
A – Yes, I think collaborative information technology in general will become 
more common. However in order for a blog to be effective the participants need to 
be personally motivated to take part. This means that a collaborative blog will not 
be the solution every kind organisation. 
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Bilaga D 
M (Marie) – First of all I would like you to make a brief introduction of yourself. 
 
J (Jim) – My name is James ‘Jim’ Barrett, I am a 35 year old Australian living in 
Umeå Sweden. I began to study Modern Languages, English at Umeå University 
in the spring term 2002. I was granted a Masters Degree in the spring term 2004 
and my thesis was titled: Chronotope and Cybertexts: Bakhtinian Theory for 
Tracing Sources of Narrative in Interactive Virtual Environments: From Naked 
Lunch to Fast City14. I began keeping a log as part of my course work in the spring 
term 2003 as part of a special C level project coordinated between the English 
Department and HUMlab, a humanities computer lab at the university where I 
continue to work today. Since this introduction I have become more and more 
interested in blogging and now I try to blog daily and I am a regular reader of the 
blogs of others and blog theory. 
 
M – When was the first time you heard about blogging? What made you become 
interested in blogging? 
 
J – I first heard of blogging in February 2003 through the Weddings Project run at 
HUMlab. I took part in a project entitled Creating Realities as part of that. My 
interest in blogging came from my background as a journalist (Bachelor of Arts 
USQ 1988-90) and I see blogging as a direct form of publishing. In the early part 
of the 1990’s I was involved in the ‘fanzine’ scene in Sydney, Australia. I 
produced my own fanzine and read and contributed to others. Many aspects of 
blogging remind me of the pre-digital cottage industry style publishing form of 
fanzines. 
 
M – Did you have any experience of blogging before you went to Jokkmokk? 
 
J – I have been keeping a blog15 since 21st February 2003 so the Jokkmokk Blog 
was not my first experience of a blog. 
 
M – How would you describe yourself as a blogger (In Jokkmokk) to someone 
who knows what the Web is but has never heard about blogging? 
 
J – Blogging is a direct instant form of collaborative web publishing. It is multi-
author and can contain feedback and comments from readers as well. One of the 
encouraged features of the Jokkmokk Blog was multi-mediality with sound, 
video, pictures, and of course, text. As a blogger in Jokkmokk I wanted to present 
as an emotive and immersive representation of the Jokkmokk Sámi Winter Market 
                                                 
14 http://www.cyberartsweb.org/cpace/fiction/bosco/index.html 
15 http://www.soulsphincter.blogspots.com 
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to the blogging world as possible. I feel strongly about minority cultures and 
especially indigenous people and see the affordable and accessible mass media of 
the blog as a means for them to register their voice and overcome the culture 
killing situation of media passivity in the 21st Century. 
 
M – How did you think it would be to work on a blog together with your 
colleges? 
 
J – I had been working with two of the other three bloggers for a year as part of 
the HUMlab team when we constructed the Jokkmokk project. We knew we could 
work together and had already been involved in some pressured situations where 
team work is important, such as the presentation of live international conferences 
and meetings in collaborative virtual online environments. The inclusion of Anton 
from the Computer Science Department was what really saved the project as we 
found a team member with the experience necessary to provide high level 
technical support.  
 
M – Did your image match up to how it was? 
 
J – It exceeded my expectations as I knew it would be hard work but as I was 
involved as a performer in the market festival I could not blog as much as I 
wanted to. I was practicing with a band during the days I was there in Jokkmokk 
and our practice room was not inside the wireless coverage area. The other team 
members interviewed, investigated and blogged to the point of exhaustion, and I 
contributed as much as I could within my time table. 
 
M – Are there any advantages of working with a blog within a project group such 
as the one in Jokkmokk? 
 
A – As I have outlined in the previous two questions the element of team work 
was essential to the nature of a collaborative blog project such as Jokkmokk2004. 
If it was not done in the group project model it would not have been the same 
dynamic and collaborative ‘space’ that it was. A multi-authored text is a multi-
narrative text and with a festival such as Jokkmokk Sámi Winter Market the 
multiple perspective provided by multiple authors working in a coordinated time 
sequence provided a narrative sensation of the blog as a virtual space representing 
and reflecting the festival itself. Also the amount of work involved in even the 
planning for such a project as this is rather large. There were eight (8) authors 
registered with the blog server, of which four were in Jokkmokk, one was a 
Global Information System (GIS) server and the remaining three (3) were support 
personnel and the coordinator Patrik Svensson in Umeå were the server was 
located. Without this level of network interaction it would not have worked as 
well as it did.  
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M – Are there any disadvantage, drawbacks or risks in such cases? 
 
J – In situations were teamwork is important I suppose it is necessary for all team 
members to contribute and cooperate on an equal and distributive (i.e. sharing 
information, assisting in parallel tasks) level. This happened in Jokkmokk2004 as 
the team was carefully constructed and the planning, although actually somewhat 
rushed, took over a month. Risks could be that the team is not coordinated or 
members are not already familiar with each other. However this is not a rule as we 
had not met Anton before and his inclusion in the team proved to be well chosen. 
Passion and interest in the project is essential. In the case of Jokkmokk bloggers 
were working 12 hours a day in an unfamiliar and changing environment and 
temperatures fell as low as -30 degrees. These are the conditions were cooperation 
is essential. 
 
M – Can you describe in what way you think that blogging can be useful as a tool 
in supporting collaborative learning, interaction, communication and in taking 
part of information?  
 
J – Blogging as a tool for learning is a huge area. The strengths of blogging are in 
accessibility, simplicity, adaptability of form, and the dual direction in 
information flow (collaborative with multiple authors and where readers are also 
writers and vice versa). With multi-media becoming an increasingly important 
part of blogs and mobile technology embracing this as well (camera mobile 
phones, Mp3 and MPEG upload accessibility) the role of blogs as learning tool 
becomes more and more applicable. I believe a blog would function as a support 
tool in relation to a classroom or project. It could increase communication 
between students and teachers and provide an alternative way to present 
assignments or keep study or research diaries. In association with open learning 
and open source paradigms the blog has a stronger context than in an environment 
of information control and ownership. This is an issue that is being debated and 
legislated around the world right now. 
 
M – Do you think that collaborative blogs will become more common? If you 
think so, in what areas do you think the use of collaborative blogs will increase?  
 
J – In a sense all blogs are collaborative in that most have comments sections and 
links both within the blog text itself and in the template form of the blog screen 
page. There is also the meta-text of what is called the ‘bloggosphere’ where topics 
and threads can interlink and collaborate between blogs around the globe. In 
deciding on levels of collaboration the boundaries of the text must be established. 
Narrative points intersect through the blog and issues and discussions can be 
followed across numerous blogs for months. Multi-author blogs are fairly 
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common already but I think they will continue to grow in number as blog 
generally will also. What was most unique about the Jokkmokk2004 blog was that 
it was live or near live account of a large cultural event in a remote location under 
extreme conditions. It was also using mobile wireless technology and although we 
were limited by time and resources it was successful as an exercise in ‘blog as 
mobile live representation of a cultural event’. 

  



 38

 

Bilaga E 
 
M (Marie) – First of all I would like you to make a brief introduction of yourself . 
 
T (Therese) – My name is Therese Örnberg, and I am a doctoral student within the 
research profile “ICT and the Humanities” at Umeå University. I am affiliated 
with both HUMlab and the Department of Modern Languages/English, and my 
research is in English linguistics and deals with emerging online communication. 
  
M – When was the first time you heard about blogging? What made you become 
interested in blogging? 
 
T – I first heard about blogging in connection with a seminar held in HUMlab 
where Jill Walker talked about her experiences of it. I became interested in the 
affordances of using blogs as a research tool. 
  
M – Did you have any experience of blogging before you went to Jokkmokk? 
 
T – Yes, I had kept my own blog since May 2003, but many of the technical 
devices we used were new to me. 
  
M – How would you discribe yourself as a blogger (In Jokkmokk) to someone 
who knows what the Web is but has never heard about blogging? 
 
T – I would say that I was there to report live from the market by posting 
reflections, images, sounds and video on a sort of web page that could be reached 
from all over the world.  
  
M – How did you think it would be to work on a blog together with your 
colleges? 
 
T – I thought that it would probably be quite diverse, that is, that we would not 
really work together even though we would post to the same blog.  
 
M – Did your image match up to how it was? 
 
T – Yes. We cooperated a bit by doing some planning together (not all the time, 
though), and by giving each other suggestions about things that looked interesting, 
but other than that we worked quite individually. (Also, I should add that my 
colleagues helped me a lot with the technology.) 
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M – Are there any advantages of working with a blog within a projectgroup such 
as the one in Jokkmokk? 
 
T – For the readers of the blog I assume that there is a great advantage, since they 
get a much wider picture of the whole event. For the bloggers participating in an 
event blog, I would say that the perhaps greatest advantage is that you do not have 
to feel that you have to be everywhere at the same time to cover everything. 
Another advantage is that you might inspire each other to do certain things, and 
that by reading what others have written you might get new ideas on how to 
proceed. If the team is made up of people that each has his/her own specialty that 
can add much to the quality of the work. 
  
M – Are there any disadvantage, drawbacks or risks in such cases? 
 
T – In a mobile live event, similar to this one, one problem might be that a kind of 
competitive atmosphere among the bloggers could lead to a lot of stress. 
However, the stress might as well be due to the fact that you know you have 
people waiting for new updates all the time. 
 
M – Can you discribe in what way you think that blogging can be useful as a tool 
in supporting collaborative learning, interaction, communication and in taking 
part of information? 
 
T – I think that blogging can be very useful in collaborative learning, but perhaps 
group blogs are not the best solution. I think that letting students keep individual 
blogs where they link to each other and external sites, as well as comment on what 
others have written in their blogs might be a better one. We have tried using group 
blogs during short courses in HUMlab a few times, with different results. One 
group I instructed took great advantage of the blog by asking questions during the 
course and/or by linking to external web pages. The other group did not, which I 
think very much depended on their quite low motivation for learning about blogs.  
 
To me, keeping a blog is a very good way of getting into contact with others 
working within my field, and in that sense, blogging definitely is a useful tool in 
interaction and communication with others. 
  
M – Do you think that collaborative blogs will become more common? If you 
think so, in what areas do you think the use of collaborative blogs will increase? 
 
T – I think that mobile live covering of for instance cultural events will become 
more common in the future as technology develops. For the reasons mentioned 
above, concerning the advantages of collaborative blogging, I think that quite 
often these reports will be delivered by teams of bloggers.  
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I am not so sure about whether more traditional blogs will become more 
collaborative… One thing that I see is that some people make use of the RSS feed 
of other blogs to post what people have written in those blogs into their own blog 
instead, to be able to comment on the entry there. This might be seen as 
collaboration in a sense. Also, I have started to noticing people having guest 
bloggers, either in the side bar or in the actual blog. 
 
Considering how fast the blogging community is growing I would be surprised if 
we did not see more collaborative blogs in the future. However, I still believe that 
the majority of blogs will continue to be authored by one person referring to 
others’ blogs. 
 
I am not so sure whether collaborative blogs are really the best solution either. 
One of the advantages of blogs is that it is so easy to link between them, and in 
that sense collaboration can be achieved without people blogging in the same 
blog. However, when covering a certain event, or when discussing a single topic it 
might be useful to have more than one voice featured. If there are too many 
bloggers, though, I see a risk in that the blog might become more like a discussion 
board than anything else. 
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Bilaga F 
Här bifogas bilder av bloggen på Jokkmokks vintermarknad med förklarande 
bildtexter. Bloggen finns på webbadressen: 
http://blog.humlab.umu.se/jokkmokk2004/ 
 

 
Bild 1 Jokkmokksbloggen 
 
 Högst upp till höger står Bloggens titel 
 Vid rubriken ”Blogging Authors” presenteras namnen på de som skrivit 

bloggen. Namnen är länkade till sidor där bloggingförfattarna. Där hittas även 
e-postadresserna till dem. 

 Det första inlägget är daterat den 20 februari 2004. Inlägget har fem 
kommentarer. 

 

  

http://blog.humlab.umu.se/jokkmokk2004/
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Bild 2 Jokkmokksbloggen 
 
 I den högra spalten presenteras en lista med länkar till de senaste publicerade 

kommentarerna. 
 Chattverktyget som används på bloggen möjliggör att läsarna även kan 

kommunicera synkront.  
 

 
Bild 3 Jokkmokksbloggen 
 
 I spalten till höger anges vilka kategorier som inläggen sorterats under: 

Art/Culture, Music, Other, Technology. Därefter kommer en lista över externa 
länkar. Inläggen sorteras automatiskt in under arkiv. Bloggen är även sökbar. 

 
 




