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Så drar du nytta av bloggtrenden

TIPS & GUIDERblogg

Bestäm inriktning 
Bestäm vad du ska skriva om 

på bloggen. Du har större möjlig-
het att slå igenom i bloggbruset ju 
mer ämnesfokuserad bloggen är. 
Håll dig sedan till dina ämnen. Om 
du känner att du bara måste skriva 
om din nya mobiltelefon trots att 
din blogg handlar om betallösning-
ar så är det okej ibland, men gör det 
inte till en vana att skriva för brett.

Välj bloggverktyg
Valet av bloggverktyg är inte 

oväsentligt. Om du menar allvar 
med ditt bloggande bör du undvika 
olika typer av webbaserade gratis-
verktyg. Etablerade och populära 
bloggverktyg som du själv installe-
rar på ett webbhotell är Wordpress, 
www.wordpress.org, och Movable 
Type, www.sixapart.com. En webb-
baserad proffsbloggtjänst är Type-
pad, www.typepad.com.

Ha en bloggrulle
Bloggsfären lever och utvecklas via sina länkar. Därför är det viktigt att 

ha en ordentlig bloggrulle (länkar till andra bloggar). Länka först och främst 
till andra bloggare inom ditt bloggområde. Men det är inte heller fel att länka 
till några stora och välkända bloggar utanför ditt område. Bloggare är nämli-
gen fi xerade vid inlänkningar och många använder regelbundet söktjänster 
som Technorati, www.technorati.com, för att se vilka som länkar till dem, 
och ett omnämnande på de största bloggarna ger både trafi k och status.

Länka till andra bloggar
Det är viktigt att länka till andra bloggar, även i själva bloggposter-

na. Glöm inte heller att skicka så kallade trackbacks till de sajter du län-
kar till. Via ditt bloggverktygs trackback-funktion kan du skicka ett med-
delande till en blogg att du länkat till en enskild bloggpost. Trackbacken 
syns sedan i den citerade bloggens kommentarer.

Pinga svenska pingsajter
Pinga svenska pingsajter som Nyligen, www.nyligen.se, In-

tressant, www.intressant.se och Var är du?, svensk.lemonad.org. 
Pinga även utländska tjänster som Pingomatic, rpc.pingomatic.
com, och sökmotorer som Technorati, www.technorati.com. För-
utom för Intressant går det att lägga in pingfunktionen i ditt blogg-
verktyg så att det sker automatiskt när du publicerar ett inlägg. Du 
bör också registrera din blogg på bloggportaler som Bloggtoppen, 
www.bloggtoppen.se.

Blogga ofta
I uppstartfasen bör 

du lägga ner mer tid på 
bloggen än du planerar att 
göra när bloggen är etable-
rad. Skriv ett eller fl era in-
lägg om dagen de första två 
månaderna. När du börjar 
få fl er besökare kan du dra 
ner till tre inlägg i veckan, 
men inte färre.

Mejla inlägg
När du skrivit i ett par veck-

or ska du lägga ner lite extra krut 
på ett inlägg. Välja gärna ett unikt 
uppslag som du är ensam om 
och som du tror kan väcka ett 
större intresse. Mejla sedan län-
ken till inlägget till några större 
och etablerade bloggare. Men var 
sparsam med denna typ av mark-
nadsföring. Det fi nns inget mer 
irriterande än folk som skickar ett 
mejl varje gång de skrivit något 
på sin lilla Blogspot-blogg.

ATT BARA LÄGGA UPP en blogg och 
skriva några inlägg på måfå funge-
rar säkert om du mest tänkte blog-
ga om din katt för dina vänner, men 
det är fel metod för dig som vill bli 
en toppbloggare med infl ytande 

och många besökare. Om du följer 
Internetworlds tolv steg till blogg-
framgång kommer du att ha stör-
re möjligheter att få genomslag i 
bloggbruset.

URBAN LINDSTEDT

DET DUGER INTE att bara börja blogga. Med en 
lanseringsstrategi har du större möjligheter att 
snabbt etablera dig i bloggsfären.

ETABLERA 
DIN BLOGG

12 steg till att

Klargör ditt syfte
Börja med att bestämma syfte och målgrupp för bloggen. Gör du detta 

som en ren fritidsgrej eller handlar det om att marknadsföra dig själv och ditt 
företag? Utifrån syftet och målgruppen kan du utkristallisera tydliga mål med 
bloggen. Ett mål kan vara att bli den främsta bloggaren inom  svensk rese-
bransch med minst 10 000 unika besökare i månaden inom sex månader.
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Redaktör Urban Lindstedt, www.uppkopplat.se

Kommentera inlägg
Vägen till framgång fi nns 

i kommentarerna på andra eta-
blerade bloggar. Gör det till en 
vana att kommentera inlägg 
hos dina favorit bloggar och få 
på så sätt länkar till din egen 
blogg. Det går även att hänvi-
sa till ett eget inlägg i kommen-
tarerna.

Be om länk 
När du varit igång ett par 

månader ska du inte skämmas 
för att be om en länk från andra 
bloggar inom ditt område. Ett 
vänligt mejl där du undrar om 
bloggen ifråga inte skulle kun-
na länka till dig. Det värsta som 
kan hända är att de säger att de 
ska kolla in din blogg och sedan 
struntar i att länka till dig. Ing-
en blir sur för att någon frågar 
om en länk.Tipsa medier

När du bloggat i ett 
par månader och samlat 
på dig en ansenlig mängd 
bloggposter är det aldrig fel 
att bli omnämnd i vanliga 
tidningar. Har du ett scoop 
på bloggen ska du inte tve-
ka att tipsa några väl utval-
da journalister.

Var intressant
Vad du än gör, och hur många 

pingar, mejl, länkar och kommenta-
rer du än producerar, spelar det ing-
en roll om du är tråkig. Om du skriver 
om sådant som målgruppen gillar 
kommer du att bli läst. Om du dess-
utom skriver roligt och intressant 
kommer du att bli populär.

5 PROFFSBLOGGAR

FREDRIK WACKÅ

Webbrådgivaren Fredrik Wackå skri-
ver intressant om främst företags-
bloggar, men hinner även med an-
dra ämnen som web 2.0 och den so-
ciala webben. 
www.wpr.se

CARNABY

Carnaby är en företagsblogg för Car-
naby Solution där Nikke Lindqvist 
som också driver den populära blog-
gen Nikkes Index, www.lindqvist.
com, medverkar. Här hittar du för-
utom nyheter om Carnaby Solution 
en hel del intressant om sökmotor-
optimering och marknadsföring.
www.carnaby.se/blog

VASSA EGGEN

Olle Lidbom har lyckats etablera sin 
medieblogg med fokus på magasin 
på ett sätt som gör att han kallas för 
medieanalytiker när han intervju-
as i medier. Om du är det minsta in-
tresserad av medier är Vassa Eggen 
obligatorisk läsning.
vassaeggen.se

WEBBPENNAN

Webbpennan är Citat Journalist-
gruppens blogg om skrivande och 
webbkommunikation. Den är ett 
bra exempel på hur ett företag på ett 
effektivt sätt kan marknadsföra sig 
med en blogg och ge besökarna nå-
got på köpet.
www.webbpennan.se

Bloggkartan ortbestämmer 
svenska bloggar

VAR BLOG-
GAR DU? 
Med Blogg-
kartan kan 
du snabbt 
och enkelt 
märka ut var 
någonstans 
du bloggar. 

BLOGGPORTAL. Johan Lars-
son som ligger bakom fantastis-
ka bloggportaler som Intressant, 
www.intressant.se, Nyligen, www.
nyligen.se och Knuff, www.knuff.
se har släppt ytterligare en blogg-
portal, Bloggkartan. Där placeras 
bloggarna ut på en Sverigekarta va-
rifrån de bloggar. Skriv in din ort i 
sökrutan och det genereras en kod 
som du bara klistrar in på ditt nästa 

blogginlägg. Bor du på ett sådant 
obskyrt ställe att du inte fi nns med i 
tjänsten är det bara att mejla Johan 
Larsson. 

Sedan tidigare fi nns pingsajten 
Var är du? där användarna också 
placeras ut på en karta. Men den 
kräver lite mer kodfi x för att du ska 
kunna registrera dig.
www.bloggkartan.se
svensk.lemonad.org

ADLAND

Adland är den första reklambloggen i världen. Startade som sajt 1996 och 
blev en blogg 2000. En legendarisk communityblogg på engelska som drivs 
av svenskan Åsk Wäppling. Vill du se reklamfi lm har du hittat hem.
www.ad-rag.com
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