
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tiotusentals unika webbläsare per vecka 
 

Nisch, interaktivitet, design – faktorerna som genererar trafik till din blogg 
 
 

Karin Lindroos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola 
 

Mediekultur 
 

Helsingfors 2009 



 2 

EXAMENSARBETE 
Arcada  
 
Utbildningsprogram:  Mediekultur 
 
Identifikationsnummer: 2876 
Författare: Karin Lindroos 
Arbetets namn: Tiotusentals unika webbläsare per vecka 

Nisch, interaktivitet, design – faktorerna som 
genererar trafik till din blogg 

Handledare (Arcada): Tiina Räisä 
 
Sammandrag: 
 

 

Fenomenet bloggning har växt oerhört under de senaste åren, och jag har jag följt 

med trenden både som aktiv bloggläsare och bloggare. I det här examensarbetet 

utreder jag vad det är som gör att vissa bloggar är så otroligt populära och vad det 
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1. INLEDNING 
 

I mitten av 1990-talet uppstod  en Internetbaserad webbsida som kallades för ”weblog”. 

Weblogen var inte en statisk webbsida, utan en dynamisk sida, en form av dagbok på nätet,  

som uppdaterades kontinuerligt. Under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal fungerade bloggarna 

främst som dagböcker på nätet eller listor över länkar till andra intressanta hemsidor (Rowse 

& Garret 2008:1). Idag kan en blogg vara mycket mer än en dagbok eller en länklistan. En 

blogg kan behandla vilket ämne eller ta upp vilken ståndpunkt som helst, medan den tidigare 

weblogen främst var en länklista över intressanta sidor på webben eller en högst personlig 

dagbok (Våge et al. 2005:12). Under senare delen av 90-talet förkortades ordet weblog till 

blog, eller blogg på svenska, och på det senare 2000-talet har bloggar och bloggandet slagit 

igenom. Bloggen gör det möjligt för vem som helst att skapa och producera material och 

publicera det för den enorma publiken som finns tillgänglig på Internet. 

 

 

1.1 Bloggning i Sverige och Finland  

 
I Sverige är det numer snarare en regel än ett undantag att dagstidningar och magasin har 

bloggare på sin webbplats som tydligt lyfts fram – detta för att man insett att etablerade 

bloggar som knyts till en webbsida både höjer besökarstatistiken och därtill tillgodoser läsarna 

med underhållning och subjektiva personliga inslag bland redaktionellt material. I Sverige har 

även många bloggare blivit kända för sin blogg och erhållit arbetserbjudanden inom 

traditionella medier tack vare att bloggen har fungerat som ett arbetsprov. Många har även 

lyckats skapa sig en inkomst på sin blogg genom att väcka intresse hos annonsörer för det 

stora besökarantalet. Annonsörerna och pr-byråerna å sin sida har insett den genomslagskraft 

som annonser och pr-kampanjer kan ha i eller med hjälp av ett subjektivt medium med en stor 

specifik målgrupp. 

 

På 2000-talets senare del har bloggar börjat bli synliga i Finland genom traditionella medier, 

men fortfarande är det ett fenomen som främst de som själva bloggar känner till och 

diskuterar. Gemene man är inte ännu insatta i fenomenet, och det är förmodligen först då 

traditionella medier börjar diskutera bloggning ytterligare och använda bloggare som 
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intervjuobjekt inom deras respektive kunskapsområden, som medvetandenivån höjs om allt 

det material som finns att tillgå i bloggosfären.  

 

Att värva redan etablerade bloggare med en stadig besökarskara till dagstidningars eller andra 

traditionella mediers webbsidor är något som skett endast enstaka gånger i Finland, och då 

främst till livsstilsbetonade magasins webbsidor. De största dagstidningarna lyfter förvisso 

fram bloggar på sina webbsidor och kan citera dem i papperstidningen, men det är främst rent 

redaktionella bloggar med ojämn uppdatering som lyfts fram. Att en redan etablerad bloggare 

kan inverka positivt på besökarstatistiken för hela webbsidan och således annonsförsäljning 

verkar ännu inte ha insetts på de finska traditionella mediernas redaktioner. Jag förutspår att 

2010 är det år bloggarna blir synligare för allmänheten och annonsörer och börjar diskuteras i 

finsk och finlandssvensk media.  

 

 

1.2 Allmängiltiga rättesnören i bloggosfären 
 
Enligt Brown finns det en hel del rättesnören att följa för den som vill skapa en professionell 

blogg. Bland annat bör man komma ihåg att vem som helst har tillgång till bloggen, och så till 

vida att bloggen inte är låst och kräver ett lösenord som endast ett fåtal inbjudna har, kan vem 

som helt läsa och ta till sig innehållet. Följaktligen är det viktigt att inte publicera texter eller 

bilder som kan såra någon och eller som kan vara till skada i yrket. För de som vill nå ut till 

en stor skara läsare med sin blogg är det viktigt att ha en målgrupp i åtanke, och fundera över 

vad de vill läsa, se och få ut av bloggen. Därtill bör man som bloggare svara på kommentarer, 

ge läsarna en möjlighet att prenumerera på bloggen, be om lov då man lånar bilder eller citat 

från en annan blogg och alltid länka tillbaka, vara noga med språket och därtill inte publicera 

inlägg man är missnöjd med eller osäker på. (2007: 52–54). Enligt Rich är det vikigt att 

definiera målgruppen, etablera en egen nisch, ge bloggen ett slagkraftigt namn, bifoga en kort 

beskrivning av bloggen i menyspalten och vara noga med att ständigt planera nya inlägg och 

uppdatera bloggen. (2009: 64–75).   

 

Koderna och reglerna för hur man på bästa sätt bloggar, och faktorerna som gör en blogg 

välbesökt i den enorma bloggosfären, är med andra ord många. Med detta examensarbete vill 

jag lyfta fram de faktorer som kan generera mera trafik till en blogg. Det finns otaliga 
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bloggare som bloggar för sig själva eller ett tiotal webbläsare i veckan och är nöjda med det. 

Men för dem som vill nå ett större läsarantal lönar det sig att ta en titt på vad de populära 

bloggarna gör, som bloggarna med bara ett tio- eller hundratal unika läsare i veckan inte gör.   

 

 

1.3 Att skriva och läsa bloggar 

 
Orsakerna till varför man bloggar och varför man läser bloggar är till viss mån de samma. 

Bloggar är ett socialt medium som uppmuntrar till deltagande, och i huvudsak handlar 

bloggandet och bloggläsandet om att utveckla sociala nätverk, nå ut till likasinnade individer, 

och därtill att förkovra sig inom de ämnen man har intresse för.  
 

 

1.3.1 Att blogga 
 

Orsakerna till varför bloggarna har blivit så populära är många. En betydande orsak till 

utvecklingen av nya medier på webben är att Internet är snabbt och lätt att använda var som 

helst och när som helst nuförtiden. I jämförelse med webbsidor som kräver kunskap om html-

kodning och tar tid att registrera och bygga, kräver bloggar ingen tidigare erfarenhet av 

datateknik och vem som helst med grundkunskap i hur man använder en dator och Internet 

kan starta en gratis blogg på någon timme.  

 

Bloggosfären är en social gemenskap, precis som många andra sociala nätverk, som 

Facebook, Twitter och MySpace. Det är gemenskapen och möjligheten att få kontakt med 

likasinnade som lockar många att starta en blogg. Genom den ständiga viljan att uppdatera 

och feedbacken som läsarna kan ge är bloggen ett utmärkt medium för att utvecklas inom det 

område som intresserar. Bloggar kan också fungera som ett verktyg för framgång i rent 

professionella sammanhang och ett sätt att få igång karriären och visa vad man kan. Bloggar 

kan också fungera som personliga marknadsföringskanaler, exempelvis kan en frilansande 

fotograf eller skribent använda en blogg som en personlig portfolio som ger en bredare bild av 

kunskapen än vad en statisk portfolio vanligtvis gör. (Rich 2009: 10). Bloggar är ett gratis och 

lätthanterligt medium som har gett gemene man en möjlighet att uppnå framgång inom valfritt 

område på egna villkor. Genom att själv skapa sig en ständigt uppdaterad kanal som lyfter 
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fram det man har kunskap om, kan vem som helst skapa sig ett namn på nätet och i längden 

utanför.  

 

 

1.3.2 Att läsa bloggar 
 

Orsakerna till varför man läser bloggar är som tidigare nämnt delvis de samma som orsakerna 

till varför man bloggar. Bloggläsaren är ute efter likasinnade att följa med; bloggare med 

liknande vardag som man kan känna igen sig i och bloggare med liknande utmaningar eller 

intressen i vardagen. Långt är det samhörigheten, igenkännandet och möjligheten att diskutera 

med likasinnade som lockar. Man läser också bloggar för att underhållas, inspireras och 

informeras inom det ämne man föredrar, och för att erhålla kunskap och nyheter. Att läsa 

bloggar kan också vara ett rent tidsfördriv eller ett sätt att hålla reda på vad 

bekantskapskretsen har för sig.  

 

 

1.4 Bloggens syfte 
 

Det finns flera olika former av bloggar och syftet varierar beroende på vem som är bloggens 

avsändare. Bloggaren kan vara en privatperson, ett företag, en förening, en grupp eller en 

professionell skribent som får betalt för att blogga om ett visst ämne på uppdrag av ett 

företag. Syftet kan vara att informera och väcka diskussion eller att undervisa eller underhålla. 

Syftet kan vara att göra sina produkter eller tjänster synliga eller att möta och diskutera med 

likasinnade. Syftet kan också vara att hålla kontakt med familj och vänner i andra länder eller 

helt enkelt att utveckla sig själv inom ett visst område. Enligt Rowse och Garret är bloggar i 

huvudsak till för att underhålla, undervisa, informera, väcka tanke, delge nyheter eller skapa 

samhörighet (2008: 207–208). Enligt Rich bloggar man för att som tidigare nämnt dela med 

sig av tankar, åsikter och information och marknadsföra produkter och tjänster, och därtill för 

att bli berömd och i längden tjäna pengar på bloggandet (2009: 7–8).  

 
Som tidigare nämnt är det inte enbart privatpersoner som har insett det positiva i att publicera 

sig själv på ett gratis och lättanvändbart medium som har möjlighet att nå ut till en stor publik. 

Även företag har insett värdet i att hålla kontakten med de anställda genom en blogg och 
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skapa och upprätthålla personliga och avslappnade relationer med klienter och kunder med 

hjälp av en blogg.  

  

De bästa bloggarna är oftast de där bloggaren skriver om något som verkligen berör honom 

eller henne. Det märks på bloggen när den som skriver har en passion för det valda ämnet och 

kunskap om det. Det är först när skribenten riktar in sig på ett visst ämne eller en stil och 

håller sig inom de utvalda ramarna, som en blogg blir bra och läsarna vet vad de kan förvänta 

sig av bloggen. Bloggar där skribenten inte är tillräckligt intresserad av ämnet, inte kan 

tillräckligt om ämnet, svävar runt bland flera olika ämnen utan en röd tråd eller helt enkelt 

inte kan leverera nytt innehåll tillräckligt ofta och i jämn takt faller lätt i glömska (Rowse & 

Garret 2008: 28–29). 

 

 

1.5 Min egen erfarenhet av bloggar och att blogga 

 
Jag började blogga i februari 2007 på adressen karin.papper.fi. Då arbetade jag som 

redaktionssekreterare på tidningen Papper och det byggdes ett bloggverktyg för Papper i 

samarbete med Kulturhuset (kulturhuset.fi), ett företag som ger kulturinstanser möjlighet att 

lägga upp webbsidor och bloggcommunities för en liten summa.  

 

Till en början handlade min blogg främst om vardagliga och personliga iakttagelser. Senare 

blev min blogg mera specifik rent ämnesmässigt, och idag har den titeln Karkki och är en 

blogg med inriktning på mode, foto, inredning och loppisshopping – allt sammanhållet med 

personliga betraktelser och ett personligt språk. Jag vill att läsaren skall veta vad den får då 

den återkommer till min blogg, och försöker följaktligen hålla mig till tidigare nämnda 

ämnesområden. Karin.papper.fi hade enligt Google Analytics, ett statistikverktyg som gör det 

möjligt att ta reda på besökarmängden för webbsidor och bloggar, 2 917 unika besökare under 

vecka 45 (2–8 november 2009). I medeltal uppdaterar jag bloggen tre gånger per dag. 

Bloggen är med andra ord en stor del av mitt liv och något jag lägger åtskilliga timmar i 

veckan på att uppdatera. 

 

För mig är bloggen ett medium där jag kan publicera egna fotografier och texter. Genom 

viljan att uppdatera dagligen och erbjuda nytt material för läsarna byggs även min kreativitet 
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upp och underhålls ständigt. Mina fotograferingskunskaper har utvecklats genom att jag haft 

möjlighet att publicera de fotografier jag tar och få feedback på dem. Bloggen fungerar också 

som en personlig portfolio som ger potentiella arbetsgivare en bredare bild av min kunskap 

inom mitt yrkesområde. Ytterligare ger bloggen mig möjlighet att vädra mina åsikter och 

påverka genom att upplysa en stor läsarskara om exempelvis något som jag upplever som fel. 

I och med att jag tillsammans med Magnus Lindström gav ut en kokbok i maj 2009 (Det stora 

suget), använde jag bloggen som en marknadsföringskanal. Långt över 200 böcker har sålts 

direkt till bloggläsare och via ”word of mouth” till bloggläsares bekanta. Därtill har bloggen 

visat sig vara en utmärkt kanal för att skapa nya kontakter och komma i kontakt med folk 

inom samma bransch.  

 

Då jag upptäckte bristen på svenska matbloggar med tilltalande fotografier valde jag att 

registrera och starta ytterligare en blogg i juli 2009. Spontanasmaker.blogspot.com är en 

blogg som förser läsaren med lättlagade recept, tilltalande fotografier på mat och dukning och 

därtill kokboksrecensioner. Matbloggen fungerar också mer specifikt som en 

marknadsföringskanal för tidigare nämnda och framtida kokböcker.  

 

Eftersom bloggar och bloggning är en så central del av både min fritid och min jobbvardag 

valde jag att göra ett examensarbete som berör bloggar. Den egna bloggen karin.papper.fi är i 

det skedet att den lockar fler och fler läsare per vecka, och den stigande statistiken är en 

drivkraft att fortsätta blogga. Följaktligen är jag intresserad av att utröna vilka komponenter 

det är som lockar ytterligare läsare till en blogg, och med vilka knep en bloggare kan mana 

en-gångs-besökaren att återkomma till bloggen.  

 

 

1.5.1 Att bygga en bloggcommunity 

 
Under närmare två år av min tid på tidningen Papper (augusti 2007 – april 2009) ansvarade 

jag för att utveckla det tidigare nämnda bloggverktyget. På Papperbloggen kan en användare 

registrera en egen annonsfri och stilren blogg med en papper.fi-adress. Som ansvarig för 

Papperbloggen fick jag insyn i tekniken bakom en blogg och vilka tekniska funktioner som är 

nödvändiga för att ett bloggverktyg skall vara tillfredsställande för såväl användaren som 

bloggläsaren. Papperbloggen var i begynnelsen bristfällig när det kom till funktioner. Genom 

att själv aktivt blogga och genom kontinuerlig kontakt med de som bloggade på 
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Papperbloggen fick jag många synpunkter och åsikter på vad som krävs av ett bloggverktyg, 

och när budgeten medgav förbättrades bloggen med hjälp av Kulturhuset. Idag (november 

2009) har Papperbloggen över 900 registrerade användare.  

 

Förutom att upprätthålla själva tekniken marknadsförde vi även Papperbloggen med små 

medel. Bland annat inslaget ”Månadens bloggcitat” i tidningen lockade läsare och nya 

bloggare. Även fester för Papperbloggare skapade stark gemenskap bloggarna emellan, och 

fortfarande ordnar Papperbloggare på eget initiativ bloggträffar. På papper.fi, som 

uppdaterades dagligen med redaktionellt material under ett års tid, lyfte vi fram fem bloggare 

inom olika ämnesområden och därtill publicerades en lista på senast uppdaterade bloggar. 

Trots det dagligen uppdaterade redaktionella materialet på papper.fi, var det främst bloggarna 

som lockade trafik till Pappers webbsida. 

 

Våren 2009 slutade jag jobba på Papper och i och med det slutade jag även ha hand om 

administrativa uppgifter kring bloggcommunityn på papper.fi. De kunskaper jag erhöll i 

arbetet med bloggen använder jag hösten 2009 för att bygga upp ny bloggcommunity på 

ratata.fi tillsammans med några av de bloggare jag lärt känna via min blogg. Ratata, som 

finns på webben senast i januari 2010, erbjuder stilren design för dem som vill börja blogga. 

Ytterligare erbjuder Ratata en huvudsida med statistik över senaste inlägg, mest 

kommenterade, mest besökta och en lista över alla registrerade bloggar. Förutom detta 

kommer Ratata att erbjuda bloggarna och läsarna redaktionellt material baserat på ratata-

bloggar och bloggar i allmänhet. Syftet med denna bloggcommunity är att som tidigare nämnt 

erbjuda en lättanvänd men stilren blogg och därutöver att knyta samman ratata-bloggarna 

genom en huvudsida som lyfter fram de olika ratatabloggarna genom listor och redaktionellt 

material.  

 

Genom att aktivt upprätthållit och utvecklat Papperbloggen har jag insett styrkan i 

bloggcommunities framom att blogga på en ensam adress utan naturliga kontakter till andra 

bloggare. En bloggcommunity bygger kontaktnätverk som bloggare kan ha nytta av även 

utanför bloggen och är ett utmärkt sätt att skaffa nya kontakter.  
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1.5.2 Varför jag läser bloggar 

 
Själv följer jag ett tjugotal bloggar dagligen. Vissa bloggar läser jag en gång per dag, andra 

kan jag återkomma till fem gånger per dag. Några av de bloggadresser som jag besöker så 

gott som dagligen är metrobloggen.se/niotillfem, folkbladet.nu/underbaraclara, 

livetihelsingfors.blogspot.com, linn.papper.fi, thecherryblossomgirl.com, elle.se/elsa-

billgren.aspx, modette.com/blogg/moderniteter, thesartorialist.blogspot.com och 

garancedore.fr. Förutom dessa finns det otaliga bloggar som jag läser mer sporadiskt. 

Majoriteten av de bloggar jag följer är svenska eller finlandssvenska bloggar med inriktning 

mode, fotografering och livsstil. Sporadiskt läser jag även dagboksbloggar, fotobloggar, 

inredningsbloggar och matbloggar.  

 

Vissa bloggar läser jag för att de på ett professionellt sätt behandlar ett visst ämne, är skrivna 

på ett underhållande sätt och uppdaterar med välgenomtänkta och välskrivna inlägg. Andra 

bloggar läser jag för att de beskriver en speciell eller fascinerande livsstil, inte nödvändigtvis 

för att de är välformulerade eller bifogar professionella fotografier. Några läser jag på grund 

av sättet de skrivs; det kan handla om en vardaglig händelse som beskrivs på ett väldigt 

humoristiskt, ironiskt eller provocerande sätt. Många bloggar besöker jag enbart för de 

inspirerande illustrationerna och fotografierna. Överlag läser jag bloggar som handlar om en 

livsstil och livssituation jag kan identifiera mig med.  

 

 

2. EXAMENSARBETETS SYFTE OCH MÅLGRUPP 
 
Jag har valt att koncentrera mitt examensarbete på populära bloggar och faktorer hos dem som 

lockar mängder av läsare. Med en populär blogg syftar jag på en blogg som har lyckats uppnå 

ett besökarantal på 10 000 unika besökare och mer per vecka. Jag vill ta reda på hur de har 

lockat besökare till sin blogg och varför deras läsare återkommer till bloggen. Syftet är att 

lyfta fram de framgångsfaktorer som gör en blogg populär. Genom innehållsanalys av åtta 

bloggar med över 10 000 unika webbläsare per vecka tar jag fasta på de faktorer som gör en 

blogg populär och läst av många. Syftet med examensarbetet är att få en större insikt i vad 

som krävs för att bli en populär bloggare. Syftet är också att framställa en klar och tydlig lista 

på enkla framgångsfaktorer som de populära bloggarna använder sig av. Denna lista kan vara 
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till nytta för de som vill nå ut till en större läsarskara och generera ytterligare trafik till den 

egna bloggen.  

 

 

2.1 Begränsning 
 
Jag har valt att koncentrera examensarbetet på hur och med vilka medel de populära 

bloggarna lockar läsare, och hur de uppmuntrar sina läsare att återkomma. Som en 

förlängning skulle frågan om varför det är viktigt att locka läsare vara naturlig. Här skulle jag 

främst hålla mig till möjligheten om annonsering på bloggar, då det är en naturlig utveckling 

för en populär blogg med stor läsarskara. Frågor om hur annonsörer ställer sig till annonsering 

på bloggar och om och vad som krävs av bloggaren både vad gäller innehåll och 

besökarstatistik i och med annonsering är intressant. Att införa ett element gällande 

annonsering skulle dock göra examensarbetet för brett, och följaktligen håller jag mig till 

frågan om hur man som bloggare genererar ytterligare trafik till bloggen.  

 

 
2.2 Målgrupp  

 
Det här examensarbetet kan i första hand intressera dem som vill öka trafiken till sin blogg, 

och i längden locka annonsörer. Den kan också vara intressant för dem som är i beråd att 

starta en blogg och redan från början vill locka läsare framom att skriva enbart för sig själva 

och den närmsta bekantskapskretsen. Examensarbetet kan också intressera dem som endast 

har en ytlig erfarenhet av bloggar, då jag tar upp både hur en blogg rent strukturellt är 

uppbyggd och fungerar, och hur man som bloggare bör bygga upp sitt innehåll för att det skall 

vara så attraktivt som möjligt för läsaren.  
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3. BEGREPPSDEFINITIONER 
 

I det här kapitlet presenterar jag en ordlista över bloggrelaterade ord som ofta förekommer i 

examensarbetet. Ytterligare beskriver jag mer ingående hur en blogg rent strukturellt är 

uppbyggd och fungerar, hur besökarstatistik räknas och vad en bloggtjänst är.  

 

 

3.1 Ordlista 
 
Här följer en kort ordlista över bloggrelaterade ord och uttryck som förekommer ofta i texten.  

 
Bloggadress 

Bloggadressen är den webbadress som leder direkt till bloggen. Bloggadressen kan vara en 

annan än titeln på bloggen. Exempelvis är adressen till min blogg karin.papper.fi, medan 

titeln på bloggen är ”Karkki”.  

 

Bloggcommunity  

Med en bloggcommunity avses en bloggtjänst som samlar flera bloggare med samma adress 

på samma ställe. En bloggcommunity utgår från en huvudsida där information om de 

registrerade bloggarna finns samlad och där det är möjligt att registrera en ny blogg. En typisk 

bloggcommunity är blogg.se.  

 

Bloggosfären 

Bloggosfären är ett gemensamt ord för alla de miljontals bloggar som finns på Internet.  

 

Blogskin 

Ett blogskin är ett färdigt designat utseende för bloggen som användaren kan välja då denne 

registrerar en blogg. Varje bloggtjänst brukar erbjuda bloggaren flera olika blogskins med 

olika mönster, figurer och färger.  

 

Bloggtitel 

Med bloggtitel avses, precis som boktitel eller filmtitel, bloggens namn.  

Bloggtjänst  

Exempelvis Blogger är en bloggtjänst som erbjuder bloggare en blogspot.com-adress. 
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Bloggverktyg 

Det verktyg som finns bakom varje blogg är ett så kallat bloggverktyg. Verktyget har 

bloggaren tillgång till då denne loggar in på sin blogg och skapar ett inlägg eller gör 

förändringar i bloggens utseende och funktioner.  

 
Inlägg  

Inlägg är de enskilda texterna på bloggen. På engelska kallas ett inlägg för ”post”.  
 
Kommentarsfält 

Det finns ett skilt kommentarsfält för varje inlägg. Kommentarsfältet kommer man till genom 

att klicka på en länk i samband med ett inlägg. I kommentarsfältet lämnar läsare kommentarer 

rörande inlägget, som bloggaren sedan kan svara på.   
 
Menyspalt 

Menyspalten återfinns vid sidan om inläggsspalten och är smalare än inläggsspalten. I 

menyspalten finns det vanligtvis en beskrivning av bloggen eller bloggaren, en länklista till 

andra bloggar - en så kallade ”blogroll”, och en lista på ämneskategorier som finns i bloggen.  

 
Rss-feed  

Rss-feed är ett flöde av blogginlägg som bloggläsaren kan prenumerera på. Mer specifikt går 

det till så att bloggläsaren registrerar sig till en bloggprenumerationstjänst (exempelvis 

bloglovin.com). Därefter är det bara att välja en blogg som man vill prenumerera på och 

därefter får man en uppdatering till sin feed om när bloggen är uppdaterad, istället för att 

behöva gå in i bloggen för att ta reda på om den uppdaterats. Detta innebär att man lätt kan 

samla information om alla sina favoritbloggar på ett och samma stället, istället för att klicka in 

på varje blogg var för sig då man undrar om de har uppdaterats.  

 
Sidhuvud 

Bloggens sidhuvud är den balk högst uppe på bloggen som oftast innehåller bloggens namn 

och möjligtvis bilder, färger och mönster som beskriver bloggen.  

 

Sökmaskin 

Tjänster som Google och Yahoo erbjuder sökmaskiner som möjliggör Internetanvändaren att 

söka information på nätet genom att endast skriva in ord och meningar i en sökruta. För en 
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bloggare är det viktigt att bloggen har ett namn och en adress som går lätt att hitta med hjälp 

av en sökmaskin.  

 
Uppdatera bloggen  

Då man uppdaterar bloggen skriver man ett nytt inlägg. 

 

 

3.2 Bloggtermer 
 
Här följer en mer ingående beskrivning på grundläggande termer som ofta återkommer då 

man diskuterar bloggar, så som själva ordet blogg och vad det innebär, besökarstatistik och 

vad jag syftar på med uttrycket ”populär blogg”. 

 

 

3.2.1 Hur fungerar en blogg? 
 
I slutet av 90-talet myntades ordet weblog, vilket oftast var en länklista som slussade läsaren 

vidare till intressanta hemsidor. I början av 2000-talet hade inte många hört om bloggar, men 

runt 2003 började det dyka upp fler och fler. Själv upptäckte jag modebloggar år 2006, och 

från dem länkar till andra bloggar ute i bloggosfären. Enligt Brown är bloggen rent fysisk en 

personlig sida som man upprätthåller på webben. Nya texter, eller inlägg som de kallas, dyker 

upp ovanför varandra i omvänd kronologisk ordning, det vill säga det nyaste inlägget högst 

upp. En blogg är en kombination av grafik, fotografier och bilder, text, länkar till andra 

bloggar och webbsidor och läsarnas kommentarer på postade inlägg. Skillnaden mellan en 

vanlig webbsida och en blogg är att webbsidan oftast är statisk och läsaren sällan ges 

möjlighet att vara aktiv på den, medan en blogg byggs upp av både skribenten och läsarna, 

som skapar diskussion kring inläggen. Bloggen uppdateras kontinuerligt, vilket gör den 

väldigt dynamisk i jämförelse med en webbsida. (2007: 30). Innehållsmässigt brukar bloggen 

beskrivas som en dagbok på webben som har gett gemene man möjligheten att informera, 

kommunicera, underhålla och undervisa, utan censur eller utomstående som skriver om eller 

ändrar i texten (Rich 2009: 10). 
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3.2.2 En populär blogg 
 

Med benämningen ”populär blogg” syftar jag på en blogg som besöks av väldigt många 

läsare, det vill säga har ett stort besökarantal enligt besökarstatistiken. Besökarstatistiken tar 

bloggaren reda på genom att installera ett statistikverktyg till sin blogg. De bloggar jag valt att 

koncentrera min innehållsanalys på har alla över 10 000 unika webbläsare per vecka, och kan 

således betraktas som populära – speciellt i jämförelse med att exempelvis en finlandssvensk 

lokaltidning som når ut till en hel region ofta har en upplaga på runt 10 000 exemplar, så som 

exempelvis tidningen Västra Nyland som har en upplaga på 10 914 exemplar 

(http://www.vastranyland.fi/omvastranyland/index.php / Hämtad 10.11.2009). Då man jämför 

bloggars besökarmängd sinsemellan räknar man oftast enligt unika besökare per vecka, och 

ibland även besök per vecka. Besök per vecka är ett högre tal eftersom en unik besökare kan 

ha gjort flera besök på bloggen under en veckas tid.  

 

 

3.2.3 Besökarstatistik  
 
Om jag besöker en webbplats tio gånger på en vecka från samma dator har jag gjort tio besök 

den veckan, men endast ett unikt besök. Således är benämningen unik läsare, eller unik 

webbläsare, det närmaste man kommer att räkna exakta antal unika personer som besöker en 

viss webbsida eller blogg under en viss tidsperiod. Statistiken på besökarmängden är aldrig 

exakt, för dylik information skulle det krävas att läsare loggar in på bloggen med lösenord. 

Vid mätningar och jämförelser över bloggar är det unika webbläsare per vecka som gäller, 

men det går också att ta reda på siffror över hur många besök och sidvisningar en viss 

webbplats har, både per dag, vecka, månad och år. (http://webbstatistiksystem.se/unika-

besokare-besok-och-sidvisningar-hur-mater-man/ Hämtad 2.11.2009). Besök per vecka kan 

vara intressanta för annonsörer, då de ger en antydan om hur ofta medelläsaren är inne på 

bloggen under en veckas tid, och sålunda hur ofta denne läsare exponeras för annonsering 

under en viss tidsperiod.  

 

Statistiken tar en bloggare reda på genom att registrera sig på exempelvis Stat Counter 

(statcounter.com) eller Google Analytics (google.com/analytics). Som registrerad på ett 

statistikverktyg kan bloggaren kopiera en kod och klistra in den i sitt bloggverktyg. Därefter 

loggar bloggaren in i statistikprogrammet för att läsa av besökarstatistiken. Exakta antal kan 
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man aldrig förvänta sig och olika verktyg kan ge aningen olika resultat för samma blogg. 

Dock är statistikverktygen riktgivande och kan ge en tydlig bild av huruvida en blogg har en 

stor läsekrets eller inte. På statistiksidor får man inte enbart reda på hur många som besökt 

bloggen, utan också detaljerade information om varifrån läsarna kommer rent geografiskt, om 

de gått direkt in till bloggen, kommit via en länk, eller använt en sökmaskin och hittat till 

bloggen via ett visst ord. I statistikverktyget kan man också ta redan på bland annat läsarnas 

nätverksplats och vilken webbläsare de har använt.  

 

 

3.3 Bloggens uppbyggnad och struktur 
  

En blogg består av en titel som nödvändigtvis inte är den samma som själva webbadressen till 

sidan. Titeln återfinns i sidhuvudet (”header”) högst uppe på bloggens sida, och anger ofta 

med hjälp av utseende och design bloggens tema (se figur 1 på sid. 21). 

 

Längs mitten eller ena sidan av bloggen löper textblocket med inlägg. Inläggsspalten följer en 

omvänd kronologisk ordning, där det nyaste inlägget med titel och tidpunkt alltid är högst upp 

(se figur 1 på sid. 21). Ett inlägg har alltid ett kommentarsfält (se figur 3 på sid. 23), i vilket 

läsare kan lämna kommentarer som berör inlägget, ställa frågor och diskutera. Spalten med 

inlägg brukar bestå av 10-20 inlägg, med möjlighet att bläddra vidare via länkar till äldre 

alternativt nyare inlägg. 

 

 



 21 

 
Figur 1. Bloggadressen syns högst uppe i adressfältet. Sidhuvudet (”header”) innehåller 

titeln på bloggen och ett beskrivande foto som tydligt anger att Spontana smaker är en blogg 

som handlar om mat. I mittspalten ses det nyaste blogginlägget med titel och tidpunkt när det 

skrivits. Till höger finns beskrivningen av bloggen och personerna bakom bloggen. 

(http://www.spontanasmaker.blogspot.com/ Hämtad 24.11.2009) 

 

 

På höger eller vänster sida bredvid själva spalten med blogginlägg finns en menyspalt som 

kan bestå av olika delar. Menyspalten delas vanligtvis in i en kort beskrivning av bloggen och 

den eller dem som upprätthåller den (se figur 1 ovan), kategorier (”tags”) som delar upp 

bloggens inlägg och gör det lättare för nya läsare att gå tillbaka och läsa sådant som 

intresserar och arkiv över bloggens innehåll uppdelat enligt månad och år. Exempel på 

kategorier i matbloggen Spontana smaker är ”pasta”, ”tilltugg” och ”vegetariskt” (se figur 2 

på sid. 22). I menyspalten finns vanligtvis också en lista (”blogroll”) på länkar till andra 

bloggar och webbsidor som bloggaren rekommenderar. Vanligtvis har bloggen även en rss-

feed som gör att de som vill prenumerera på bloggen kan göra det genom att klicka på 

angiven plats (se figur 3 på sid. 23). 
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Figur 2. Blogginlägg med text och bild. Lista på olika kategorier inom bloggen i menyspalten. 

Längst nere i menyspalten syns bloggarkivet där inlägg delas upp enligt månad och år. 

(http://www.spontanasmaker.blogspot.com/ Hämtad 24.11.2009) 

 

 

 

 

 

 



 23 

 
Figur 3. Bloggarkiv och länklista i menyspalten. Här syns även kommentarsfältet under 

inlägget och rss-feeden som möjliggör läsare att prenumerera på inlägg. 

(http://www.spontanasmaker.blogspot.com/ Hämtad 24.11.2009) 

 

 

Ytterligare kan en blogg bestå av annonser mellan eller vid sidan av inläggen. Andra 

funktioner, så som bloggarens senaste Twitteruppdateringar, är också möjliga att lägga till i 

bloggens menyspalt. Om en blogg är placerad på en dagstidnings eller communitys webbsida 

är det möjligt att man kan se webbsidans navigering kring bloggen.  

 

 

3.4 Bloggtjänster och bloggverktyg 
 
Det finns mängder av bloggtjänster att välja mellan, och det är lätt och oftast gratis att starta 

en blogg hos någon av dessa. De olika bloggtjänsterna erbjuder alla olika funktioner och 

design, men i grunden är strukturen långt den samma för alla bloggtjänster. Bland de mer 

kända tjänsterna finns Blogger med blogspot.com-adressen, Typepad, WordPress och Tumblr. 

I Finland finns bland annat Vuodatus och Papperbloggen. Det finns ett flertal svenska 

bloggsajter att välja mellan, exempelvis blogg.se, metrobloggen.se, blogg.aftonbladet.se och 

devote.se. De flesta bloggtjänster är gratis, enkla och snabba att komma igång med och 
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smidiga att använda. Därtill finns det ett stort nätverk av registrerade bloggar på dessa sidor, 

vilket gör att man lätt hittar till bloggar som intresserar och läsare hittar till din blogg genom 

exempelvis listor på senast uppdaterade och nyregistrerade på bloggcommunityns huvudsida. 

Övrigt positivt med gratis bloggar är att man som bloggare inte behöver designa ett eget 

utseende och egna funktioner om man inte har den tid, möjlighet eller kunskap som krävs. Det 

finns ofta flera färdiga grafiska mallar för bloggen (”blogskins”) att välja mellan. 

Sammanfattningsvis är fördelarna med en gratis bloggtjänst, framom en blogg på en egen 

webbsida, att bloggen allt som oftast är gratis att använda, snabb och enkel att registrera och 

att man som användare inte behöver designa ett utseende för bloggen och kunna koda, 

upprätthålla tekniken eller stå för serverutrymme.  

 

 

3.4.1 Nackdelar med gratis bloggar 
 

Det finns också nackdelar med att använda sig av gratis bloggar. Ett problem kan vara att man 

är tvungen att acceptera reklam på sin blogg som man själv inte får ersättning för. Dock finns 

det fortfarande flera bloggverktyg som är fria från annonsering eller erbjuder en funktion där 

man kan välja bort annonsering. En annan nackdel är att man inte alltid har helt fria händer 

när det kommer till bloggens utseende och på vissa bloggtjänster inte kan förändra struktur, 

färg och tillbehör enligt egna behov och önskemål. Gratis bloggar erbjuder inte heller alltid de 

tjänster man skulle önska sig och ofta kan det hända att adressen man önskar dig redan är 

upptagen. För den som vill blogga professionellt redan från bloggstarten kan det löna sig att 

avsätta lite pengar på att bygga en unik och välfungerande bloggsida enligt egna behov med 

en enkel .com- eller .fi-adress, där man också själv är ansvarig över innehållet.  

 

Fördelarna med gratis bloggverktyg istället för sådana man själv bygger överväger ändå ofta. 

Att starta en blogg på en egen webbsida kostar, det krävs teknisk kunskap och det finns inte 

naturliga kontakter till andra bloggare. 
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3.4.2 Att nå läsaren med hjälp av sociala nätverk 
 

Om man väljer att starta en blogg på en bloggsida där det inte omedelbart finns kontakter med 

andra bloggare, så som på en blogspot.com-adress, gäller det att med andra medel skapa 

kontakter till läsare. Ett sätt är att registrera sig på sidor där bloggare inom olika kategorier 

katalogiseras, så som exempelvis finska blogilista.fi. Dylika tjänster listar och kategoriserar 

registrerade bloggar så att den som är på jakt efter bloggar inom en viss kategori lätt kan söka 

upp en lista över de registrerade. För att generera trafik hjälper det också att vara aktiv på 

övriga sociala nätverk, så som Twitter och Facebook, och länka till sin blogg där för att skapa  

mera trafik.  

 

 

4. TEORETISKA ASPEKTER PÅ SOCIALA MEDIER 
 

Sociala medier så som MySpace, Twitter och YouTube fungerar mer och mer som ett 

komplement till traditionella medier, utan att för den delen ersätta de traditionella medierna. 

Papperstidningar och tv-kanalerna publicerar kortare versioner av nyheterna på sin webbplats, 

där läsare kan kommentera och delta i nyhetsflödet. De läsare som har läst en artikel i en 

tidning kan gå till tidningens webbplats för att delta i nyhetsskapandet och ge sin syn på 

saken. De sociala medierna tillgodoser vårt behov av att delta och skapa kultur, och således 

kan konstateras att vi lever i en deltagarkultur där vi förväntar oss att kunna delta, bli åhörda 

och påverka medieflödet.   

 

Förutom att fungera som ett komplement till andra medier och erbjuda en plattform för 

deltagande, tillgodoser sociala medium användarna med information och sociala kontakter. 

Viktiga frågeställningar kring forskningen om sociala medier är hur dessa sociala nätverk och 

communities gagnar vår vardag? Vilka är för- och nackdelarna med att ständigt vara 

uppkopplad, tillgänglig och ”blottad” på webben? Fjärmar detta människan från verkligheten 

eller är umgänget över webben bara ytterligare en dimension i sättet att umgås människor 

sinsemellan?  

 

Förutom den sociala aspekten kretsar mycket forskning om sociala medier och virtuella 

nätverk kring problemen och fördelarna med att de flesta kan producera material, så som 

musik, film och text, och göra det tillgängligt för en stor skara konsumenter genom nätverk 
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som MySpace, YouTube och bloggar. De som ifrågasätter deltagarkulturen, så som Keen, 

hävdar att möjligheten för amatörer att dela med sig av eget producerat material leder till en 

lägre acceptansnivå på traditionella mediers kvalitet, och att det i längden är ohållbart att även 

amatörer anses vara experter (2008: 3). Vilket i och för sig stämmer. Många av de bloggar 

som finns där ute påverkar inte det minsta, underhåller ingen och bidrar inte med nyttig 

information. De är endast en del av ett oändligt brus. Men det finns också otroliga mängder 

riktigt bra bloggare, som inte skulle ha kunnat nå ut med sin kunskap om de inte haft bloggen 

som ett verktyg att visa vad de går för. 

 

Jag håller med Keen om att exempelvis MySpace ger mängder av omusikaliska artister 

möjligheten att skämma ut sig på nätet, och att bloggnätverk publicerar tonåringars alster som 

tonåringar för tio år sedan inte skulle ha drömt om att visa för omvärlden. Men samtidigt för 

de sociala nätverken med sig oerhörda mängder positiva aspekter, där främst två är viktiga. 

Den första positiva aspekten är att de som besitter kunskap inom ett visst område ges en 

möjlighet att sprida den och själv skapa sina förutsättningar för att lyckas. För det andra ger 

bloggar och sociala nätverk användarna en möjlighet att träffa likasinnade, få feedback och 

skapa nätverk som kan vara till nytta även utanför den virtuella världen. Likväl ser jag 

bloggar och nätverk som MySpace och YouTube främst som vägar vidare till de traditionella 

medierna. Band på MySpace vill att deras musik skall spelas i radio och tv och de vill spela 

inför publik, kändisskapet på MySpace är främst en sluss vidare till de traditionella kanalerna 

och ett sätt att hålla kontakt med fans. Med andra ord fungerar ofta sociala medier som ett 

komplement till de ”riktiga” framgångskanalerna. Således är bloggning ingenting som klarar 

sig på egna ben och man är sällan riktigt känd på webben förrän traditionell media har 

bekräftat det. Sociala medier och bloggar är endast ytterligare en nyans och ett komplement i 

medievärlden. Därtill är det ett sätt att föra kulturen tillbaka till folket, istället för att låta den 

vara något som endast en utvald skara utbildade experter kan producera.  
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4.1 Amatörernas nätverk 
 
Internet i allmänhet och communities, bloggar och sociala nätverk i synnerhet har skapat en så 

kallad deltagarkultur, där vem som helst kan påverka medieflödet och delta i det genom att 

kommentera och producera eget material. Deltagarkulturen har lett till att man har en 

möjlighet att skapa sina egna förutsättningar, och också rasera dem om det vill sig illa, genom 

att framhålla sig själv och sin kunskap på webben.  

 

 
4.1.1 Deltagande och interaktivitet skapar en amatörkultur 
 
Det som bland annat gör bloggar så populära är att vem som helst kan producera och 

publicera eget material om vad som helst, och potentiellt nå ut till en stor publik. På detta sätt 

får okända förmågor möjligheten att visa upp sig och vad de går för. Exempelvis MySpace har 

fungerat som en språngbräda för många unga musiker, emedan en modeblogg fylld av 

egenhändigt stylade modebilder kan vara en skjuts in i modetidingsbranchen för 

modebloggaren som inte får en chans att visa vad han eller hon går för på andra sätt.  

 

Möjligheten för alla att publicera sitt material leder dock också till en så kallad amatörkultur, 

där alla är experter. Keen, som ifrågasätter dagens deltagarkultur och vad den kan leda till, 

menar att tids nog kan ungdomar inte se skillnad mellan traditionella medier och det 

”objektiva” material de producerar, och det material som de subjektiva och personliga 

”bloggexperterna” levererar (2008: 3). En kultur där alla är producenter gör det svårare för 

oss att skilja mellan fakta och fiktion, mellan skribent och läsare, konst och reklam och 

amatör och expert (Keen 2008: 27).  

 

Keen menar att deltagarkulturen bidrar med en ”ändlöst digital skog av medelmåttlighet”, 

som på ett oroväckande sätt kompletterar och ibland ersätter traditionella medier (2008:3). All 

denna mängd av subjektivt material som bloggare skapar, står i kontrast till de ”riktiga 

objektiva” nyheterna och kunskapen som experter kan bistå med. Mängden av material som 

amatörkulturen skapar på tiotals miljoner bloggar gör oss konfunderade över vilken källa man 

bör vända sig till och vem som har rätt då informationen om samma händelse beskrivas olika i 

en tidning och på en blogg. Ytterligare lockas annonsörer av de nya medierna, vilket syns då 
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de traditionella medierna förlorar annonsintäkter och står i farozonen för nedläggning (Keen 

2008: 7–9).  

 

Ett annat problem med webbcommunities och bloggar är att läsaren nödvändigtvis inte vet 

vem det är som står bakom en viss text, då möjligheten att vara anonym är så utbredd på nätet.  

På det här sättet blir det exempelvis lätt för företag att skapa en profil eller göra reklam som 

läsaren egentligen inte vet om är reklam eller redaktionellt material. (Keen 2008: 20–21). 

Detta leder till att det i vissa fall kan vara svårt att tydligt se skillnaderna mellan journalistiskt 

material och annonsering, och i längden att redaktionellt material kan komma att 

kommersialiseras.  

 

Keen anser att lösningen för att bibehålla respekten för kunskap och expertis är att bland 

annat försöka bevara de gamla traditionerna och värdena, men på samma gång utnyttja dagens 

Internetmöjligheter, och på så sätt skapa balans mellan gamla och nya medier. (2008: 184–

185).  

 

 

4.1.2 Deltagarkultur skapar ett mångsidigt utbud 

 
Trots att mycket av det som publiceras på Internet är material utan varken informations- eller 

underhållningsvärde, finns det förmågor där ute som skapar sig en möjlighet och arbete 

genom att publicera sig själv på nätet. Nätet har gett oss en möjlighet att visa vad vi går för 

även fast ingen ber oss att göra det. Många av de musikgrupper som finns registrerade på 

MySpace har nått framgång just för att de själva har skapat sig sina egna förutsättningar för en 

karriär, genom att värva lyssnare redan innan framgången bekräftats av traditionella kanaler.  

 

Under tidigare årtionden har det producerats videon, fotografier, texter och musik av 

amatörer. Skillnaden i dagens samhälle är att folk nu även har möjlighet att sprida dessa alster 

med hjälp av de communities och tjänster för nätverkande som återfinns på webben. Jenkins 

medger att mycket av det som produceras och presenteras är dåligt, men att det även återfinns 

talanger som exempelvis kan få jobb inom traditionella medier genom att använda 

möjligheten att publicera sig själv på webben som en språngbräda för framgång utanför den 

virtuella världen. (2008: 140–142).  
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Enligt Jenkins är den största skillnaden mellan gamla och nya medier att de nya medierna 

lämnar den personligt inriktade mediekonsumtionen och går mot en mediekonsumtion som är 

mer nätverksbaserad och uppmuntrande till deltagande (2008: 243). Jenkins menar att de stora 

medieföretagen visserligen ser hoten, bland annat i form av förlorade annonsintäkter, i ett 

samhälle där lyssnare och tittare snarare är användare och producenter än passiva mottagare, 

och där dessa användare förutsätter att de kan delta och vara interaktiva. Likväl ser 

medieföretag också det positiva i denna utveckling, i och med användarnas aktiva inställning 

till exempelvis nyhetsmaterial, och bjuder in konsumenten till deltagande, bland annat genom 

att möjliggöra kommentering av nyhetstexter på tidningars webbsidor och därefter citera 

användare i den tryckta tidningen. (2008: 173). 

 

 

4.2 Stort socialt nätverk = framgång i bloggosfären 

 
Van Dijk beskriver virtuella communities och nätverk som människor som inte är bundna till 

tid och plats och fysiska omständigheter för att mötas. Han anser inte sociala medier vara ett 

hot mot vanliga sociala kontakter eller något som isolerar människor som befarades under 

1990-talet, utan endast ett komplement till vanligt socialt umgänge. Han menar bland annat 

att kontakt på webben kan stärka en organisk relation genom att man förlägger en viss typ av 

informationsutbyte till webben och en annan typ av informationsutbyte till verkliga livet. Ett 

exempel på positiva kontakter som den virtuella världen erbjuder är möjligheten att hålla 

kontakten med familjemedlemmar och bekanta som befinner sig långt borta. (2006:166–169). 
 
En bloggare blir inte populär förrän den har ett stort socialt nätverk och i och med det en stor 

läsarskara. Men varför vill man nå denna typ av framgång i form av mängder av läsare? 

Orsakerna kan variera. För det första är det en bekräftelse att många vill ta till sig det man 

producerar. För det andra är det de sociala kontakterna med likasinnade som lockar. För det 

tredje kan en populär blogg ge ekonomisk vinning. Precis som i det verkliga livet anses man 

framgångsrikare desto större socialt kapital man besitter. Således kan hög besökarstatistik i 

den virtuella världen jämställas med att man är populär och framgångsrik i verkliga livet.  
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4.3 Forskningsfrågor 
 
Under tiden 15 augusti till 31 november 2009 har jag läst och analyserat åtta bloggar. De rör 

sig alla inom underhållningskategorin, och är således främst till för att underhålla. Bloggarna 

jag analyserar behandlar ämnen som mode, mat, fotografering, fest, föräldraskap och 

shopping – ämnen som kort kan beskrivas som livsstil. Varje blogg har sin egen specifika och 

personliga nisch.  

 
Mina forskningsfrågor kretsar kring vad det är som gör vissa bloggar så populära, vad är det 

som läsarna lockas av och vad är det som får läsarna att återkomma till en viss blogg gång 

efter gång? Sammanfattningsvis är huvudfrågan hur man som bloggare fångar läsare, och den 

naturliga följdfrågan vad man som bloggare aktivt bör göra för att få läsarna att återkomma 

gång efter gång? Det finns ett antal faktorer som bör finnas i en blogg för att den skall 

fungera, utöver detta finns det ytterligare faktorer som gör att en blogg kan bli än mer 

omtyckt. Det är dessa faktorer jag vill lyfta fram och specificera.  

 

Då jag läser och analyserar materialet tar jag fasta på faktorer som kan inverka på det höga 

besökarantalet. Sådana faktorer kan exempelvis vara kreativa lösningar på interaktivitet med 

bloggläsarna, designen på bloggen, längden på texten i inläggen och mängden av fotografier. 

Efter att ha särskiljt dessa komponenter söker jag samband bloggarna emellan för att urskilja 

om vissa komponenter, så som exempelvis tävlingar för läsarna, är återkommande i flera av 

de populära bloggarna. Slutligen sammanfattar jag faktorer som påverkar läsarmängden i en 

lista över vad man bör tänka på för att skapa en blogg som läses av många och har 

genomslagskraft, och således i längden kan vara ett attraktivt alternativ för annonsörer. 

 

Fastän de bloggar jag analyserar rör sig inom kategorin livsstil, anser jag att den slutliga listan 

över faktorer som bygger en populär och välläst blogg ändå kan generaliseras och appliceras 

på en blogg inom vilket ämnesområde som helst - teknik, litteratur, sport, handarbete eller 

båtbyggande. Den slutliga listan handlar om ”ytliga” faktorer som bloggaren lätt kan påverka 

för att skapa mera trafik till bloggen och hålla nya läsare kvar på bloggen, och inte om 

innehållsspecifika faktorer. Faktorerna är ingen garant för ytterligare trafikflöde till bloggen, 

men med hjälp av dessa faktorer kan bloggaren systematisera skapandet och skapa bättre 
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förutsättningar för en professionell blogg som är så bekväm som möjligt att använda både för 

bloggaren själv och potentiella läsare.  

 

 

5. INNEHÅLLSANALYS  
 

För att få svar på frågan hur man lockar läsare till en blogg, och följdfrågan om vad man bör 

göra för att få läsarna att återkomma efter ett första besök, använder jag mig av en kvalitativ 

innehållsanalys i forskningen. Jag analyserar enskilda komponenter och helhet i de åtta 

utvalda bloggarna, och med hjälp av litteratur kring bloggfenomenet och egen erfarenhet 

urskiljer jag vad det är som har gjort dessa bloggar så populära. 

 

Innehållsanalys är en vanlig metod vid medieforskning av exempelvis skrivna texter, visuella 

medier och etermedia. Kort beskrivet går innehållsanalys ut på att tolka och därefter försöka 

förstå ett utvalt ämne, i mitt fall vilka faktorer som bidrar till att en blogg blir och är populär. 

Tvärtemot den kvantitativa forskningen försöker man inom den kvalitativa inte testa teorier 

och hypoteser genom exempelvis enkäter och intervjuer, utan snarare tolka och komma fram 

till ett svar. Det är dock svårt att särskilja mellan den kvalitativa och den kvantitativa 

innehållsanalysen, då element från de olika forskningsmetoderna kan stöda varandra. 

(Seppänen 2005: 144–147). Enligt Krippendorff anses test av hypoteser ofta vara det enda 

rätta tillvägagångssättet vid forskning. Ett dylikt tillvägagångssätt är dock inte brukligt vid 

innehållsanalysen, där man istället söker svar på frågor om varför en viss text (artikel, film, 

blogginlägg) skapats, vad den betyder och till vem den är riktad (2004: 82).  

 

Enligt Seppänen har medieforskare främst använt innehållsanalys för att analysera skrivna 

texter, men att innehållsanalys vid forskning kring visuella medier har blivit allt vanligare. 

Det finns inte endast en innehållsanalys och ett sätt att göra innehållsanalys, utan forskare bör 

själv skapa den metod som passar bäst inom det utvalda forskningsämnet. (2005: 144–147).  
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5.1 Trestegsmetod 
 
För innehållsanalysen i detta examensarbete har jag utvecklat en trestegsmetod. Med hjälp av 

trestegsmetoden koncentrerar jag mig särskilt på tre viktiga komponenter, och inom dem 

delkompontenter, hos framgångsrika och populära bloggar. De tre komponenterna är nischen, 

interaktiviteten och designen. Nischen är grunden för en blogg och det som gör innehållet 

intressant, medan interaktiviteten och designen är det som upprätthåller bloggen och får 

läsarna att återkomma. Med hjälp av trestegsmetoden koncentrerar jag mig på dessa tre 

komponenter i bloggarna och urskiljer likheter och samband bloggarna emellan. 

 

 

5.1.3 Nisch 
 

Det första steget i trestegsmetoden är att ta en närmare titt på nischen. För att en blogg skall 

bli framgångsrik krävs det att bloggen har en egen och unik nisch som denne följer. Nischen 

både skapar intresse för bloggen och i längden behov av den, som får läsare att återkomma. 

Nischen är det ämne, den stil och den personlighet som genomsyrar bloggens helhet. Nischen 

är helt enkelt innehållet i en välkomponerad helhet. Alla bloggar har sitt eget specialområde 

och det varierar från blogg till blogg. För en blogg kan nischen vara det specifika ämne den 

behandlar, exempelvis bordsdekoration vid fester. För en annan blogg kan den unika nischen 

vara språket och formuleringarna, exempelvis ett väldigt poetiskt språk. En bloggnisch kan 

också vara tonfallet i själva texten, exempelvis provocerande eller ironiska blogginlägg. En 

nisch kan även vara en viss livsstil eller situation som beskrivs, exempelvis livet med en 

kronisk sjukdom. En nisch kan också vara en blandning av alla ovannämnda komponenter. De 

populäraste bloggarna har alla hittat en kombination av ämnen, språk, visuella lösningar och 

tonfall som skapar en unik nisch som läsare gärna återkommer till.  

 

 

5.1.2 Interaktivitet 

 
Den andra viktiga komponenten i en framgångsrik blogg är interaktiviteten. Här handlar det 

både om interaktiviteten mellan läsaren och bloggaren, men också om bloggarens 

interaktivitet med andra bloggar och medier. Interaktiviteten är något som hjälper bloggaren 

att göra sig synlig genom att aktivt nätverka både med läsare, andra bloggar och andra medier. 
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Interaktivitet i bloggvärlden innebär huvudsakligen att svara på läsarnas kommentarer och 

föra en diskussion med dem, att aktivt kommentera på andra bloggar och lämna efter sig sin 

bloggadress och att från sin egen blogg länka vidare ut till andra bloggare och webbsidor. 

Med interaktivitet syftar jag också på de samarbeten och synergieffekter som etablerade 

bloggare kan bygga upp i samarbete med andra medier.  

 

 

5.1.3 Design 
 
Den tredje komponenten jag tar fasta på i analysen, designen, innefattar bloggens yta: 

struktur, textuppbyggnad, formgivning, bilder och helheten. Designen är det som gör att 

läsare trivs på en blogg och som gör bloggen lättläst och lättnavigerad. Det är viktigt att en 

bloggare underlättar läsning av bloggen genom formgivning och struktur som möjliggör 

snabbt tillgodogörande av nytt material. Det är viktigt att en ny läsare som tar en titt på 

bloggen omedelbart skall på insyn i vilket ämne bloggen behandlar och om denne potentiella 

läsare kan ha nytta av den information bloggen tillhandahåller.  

 

Efter att med hjälp av trestegsmetoden ha analyserat hur dessa komponenter behandlas i 

framgångsrika och populära bloggar skapar jag slutprodukten som är en lista över faktorer 

som bidrar till att skapa en populär blogg.  

 

 

6. PRESENTATION AV MATERIALET 
 
De åtta bloggar jag valt att analysera har alla runt eller över 10 000 unika webbläsare i 

veckan. Informationen om mängden av läsare har jag främst hämtat från bloggtoppen.se, en 

webbsida för katalogisering över de mest lästa bloggarna. Statistiken kan inte anses vara 

exakt, men ger en antydan om hurdana besökarsiffror de olika bloggarna lockar.  

 

Bloggarna som jag valt att analysera är på ett eller annat sätt specialiserade inom ett visst 

ämne, så som mode, loppisshopping, fotografering, mat eller föräldraskap, som ytterligare 

specificerats med exempelvis en stark personlighet, en viss ton i texterna eller professionella 

fotografier. De analyserade bloggarna kan alla placeras inom den breda kategorin livsstil, men 

de har alla personliga och unika nischer. Alla de bloggar jag analyserar har syftet att 
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underhålla, framom exempelvis att sprida nyheter eller information och undervisa. Dock kan 

den slutliga listan över faktorer som bygger en stor blogg lätt appliceras på en blogg inom 

vilket ämnesområde som helst, då listan tar upp ytliga faktorer som inte berör ämnesspecifika 

tillvägagångssätt. Grundreglerna är nämligen desamma för alla bloggar, oberoende av vad 

man skriver om. Man kan skriva en blogg för att upplysa om dåliga förhållanden, för att hitta 

en gemenskap eller för att underhålla läsare som sitter på kaffepaus. Trots så olika syften i hur 

en blogg skall påverka läsaren, finns det grundregler för hur man på rätt sätt bygger upp och 

upprätthåller en blogg, som är likadana för alla bloggar, oberoende av vad syftet med bloggen 

är eller vilket ämne bloggaren skriver om. 

 

 

6.1 De analyserade bloggarna 
 

Nedan följer en presentation över de åtta bloggar som jag har valt att analysera och använda 

som exempel över hur man skapar en populär blogg.  

 

Bloggen Style By Kling (stylebykling.tv4.se) är stylisten Elin Klings modeblogg. Under vecka 

43 hade bloggen 86 197 unika webbläsare (www.bloggtoppen.se/blogg/50161/, Hämtat 

2.11.2009), vilket innebär att Style by Kling statistiskt sett är Sveriges mest besökta 

modeblogg. Bloggen uppdateras flera gånger dagligen med shoppingtips och inslaget ”dagens 

outfit”. Elin Kling jobbar som stylist och läsaren ges en inblick i hennes jobbvardag med 

uppdrag för tidningar och TV. Bloggen är personlig, men inte allt för utelämnande. De flesta 

inlägg illustreras med ett eller flera fotografier, texterna är korta och lättlästa och bilderna 

stora. Nedan följer ett citat ur Elin Klings modeblogg. 

 

”ÖVER 200 kommentarer??! Jisses! Jag undrar vad det är som får er att gå igång så på 

detta med mitt hår? De flesta tycker ju jag ska klippa lugg, och jag förstår er. Men jag måste 

tänka 57 vändor till, ni vet det är pest och pina när den där förbaskade luggen ska växa ut.” 

(http://stylebykling.tv4.se/2009/11/13/back/ / Hämtat 17.11.2009). 

 

Att vara Charlie Schulmans pappa (blogg.aftonbladet.se/pappabloggen) är bloggprofilen, 

författaren och krönikören Alex Schulmans femte blogg. Han är en av Sveriges kändaste 

bloggare, tack vare att han kan förvandla en vardaglig händelse till ett underhållande 

blogginlägg. Schulmans nya blogg, som startade våren 2009, handlar om livet som nybliven 



 35 

pappa. Under vecka 40 besökte 82 808 unika webbläsare bloggen (enligt mailkorrespondens 

med Lundberg, Linda, webbanalytiker på aftonbladet.se / Hämtad 1.12.2009). Schulman 

satsar mycket på interaktivitet och ordnar exempelvis frågestunder så att läsarna aktivt kan 

delta i utvecklandet av bloggen. Förutom text och stillbild förekommer också en hel del rörlig 

bild. Nischen är förutom föräldraskapet det humoristiska personliga sättet att skriva på. Nedan 

följer ett utdrag ur bloggen.  

 

”Jag höjer insatserna. Ökar ansträngningen. Jag ställer mig bredbent och hoppar jämfota 

samtidigt som jag flaxar med armarna  Jag gör fruktansvärda grimaser med ansiktet och 

varvar högljudda pruttljud med hotfulla grisläten. Jag slår mig själv i pannan med ett 

smällande ljud. Jag rullar med ögonen som en mentalsjuk. Allt detta gör jag. Och Charlie 

förblir någonstans i landet mellan "oberörd" och "lätt brydd". Hon vägrar skratta.” 

(http://blogg.aftonbladet.se/pappabloggen/2009/11/jag-hojer / Hämtad 16.11.2009). 

 

Alexandra Nilsson (kissies.se) är en bloggare som kommit långt på att provocera. Hon hade 

över 300 000 unika webbläsare under vecka 44, enligt en artikel i Helsingborgs dagblad  

(http://hd.se/it/2009/11/06/playahead-tappar-besoekare-men-paa/ Hämtad 29.11.2009), och 

har därmed en av de populäraste bloggarna i Sverige hösten 2009. Inläggen är korta, lättlästa 

och luckras upp av fotografier och illustrationer, därtill uppdateras bloggen väldigt ofta. Här 

är inriktningen inte ämnesspecifik, utan det handlar helt enkelt om Kissies liv. Det unika på 

bloggen Kissies är det provocerande tonfallet. Här följer ett utdrag ur Kissies blogg.  

 

”Jag tänkte faktiskt stå för att jag inte tycker “ben som går ihop” är atraktivt..? Why not, det 

är väll en smaksak om man vill vara fet eller inte? Jag menar, tycker man att smalt är 

snyggare så ser man ju till att bli smal? För alla kan bli smala om dom vill, “det finns inga 

fula männsikor bara lata”, sägs det ju!” (http://www.kissies.se/?p=710 / Hämtad 

16.11.2009). 

 

Cecilia Blankens med blogg på tidningen Mamas webbsida mama.nu 

(mama.nu/blogg/cecilias-blogg) var tidigare bloggande moderedaktör på kvällstidningen 

Expressen. Sedan hon blev gravid har hon bloggat om livet som gravid, och sedermera om 

livet som småbarnsförälder, med 24 195 unika webbläsare under vecka 43 

(http://bloggtoppen.se/blogg/49765/ Hämtad 2.11.2009). Hennes blogg handlar om hur det är 

att ha småbarn och jobba, och därtill handlar den om mode och shopping. Bloggen har en 
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målgrupp av modeintresserade mammor. Varje inlägg ackompanjeras med bilder, det ordnas 

ofta tävlingar med vinster som läsarna kan vinna genom att ge kommentarer i 

kommentarsfältet och bloggen finns i ett sammanhang som både gynnar bloggen och själva 

webbsidan mama.nu. Nedan följer ett utdrag ur bloggen.  

 

”Idag blev det en mjuka och bekväma kläder. Så vill jag alltid vara klädd när jag känner mg 

trött och sliten. Pallar inte klackar och hålla-ordning-på-magen-plagg då. Att vi är lite trötta 

här hemma beror på att Bonnie blivit sjuk. Igen. Och så här, med lite varannan veckas 

förkylning får man väl nästan räkna med att det kommer att hålla å nu de närmsta åren. 

Eller?” 

(http://www.mama.nu/blogg/cecilias-blogg/2009/11/12/jeanskostym/index.xml / Hämtat 

17.11.2009). 

 

Clara  Lidströms blogg Underbara Clara (folkbladet.nu/underbaraclara) hade 20 869 unika 

webbläsare under vecka 43 (http://bloggtoppen.se/blogg/25893/ Hämtad 2.11.2009). Från att 

blogga på en blogspot.com-adress flyttade Lidström år 2008 till Västerbottens Folkblads 

webbsida och blev anställd bloggare och journalist på tidningen. Hon bloggar främst om 

loppisfynd, inredning och en hel del om jämställdhet och den kristna tron. Populariteten ligger 

förmodligen i att hon har en livsstil som är annorlunda: 23 år och gift, kristen, 

modeintresserad och husägare ute på landet. Här är nischen den ovanliga livssituationen i 

kombination med en förmåga att uttrycka sig i text och bild (se figur 4 på sid. 37). Bloggen 

finns i ett sammanhang som gynnar båda parterna och Underbara Clara publiceras också i 

traditionella medier.  
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Figur 4. Förutom fotografier på mat, mode och inredning, består bloggen Underbara Clara 

av starka åsikter. Här syns också tydligt hur en blogg som återfinns i ett sammanhang som en 

dagstidnings webbsida kan se ut då annonser och länkar synt runt omkring bloggen 

(http://www.folkbladet.nu/underbaraclara / Hämtad 24.11).  

 

 

Sandra Beijers blogg Niotillfem (metrobloggen.se/niotillfem) lockade 32 417 unika 

webbläsare under vecka 43 (http://bloggtoppen.se/blogg/5280/ Hämtad 2.11.2009). Inläggen 

är bildrika och handlar om mode, resor, kärlek, fester, mat och foto – ett slags lättsamt och 

estetiskt collage över Beijers liv (se figur 5 på sid. 38). Bloggen är inte utelämnande i text, 

men fotografierna visar både vänner och familj, vardag, mat, hem och jobb, och ger på så vis 

en personlig känsla. Interaktiviteten med läsarna är stor, bland annat genom svar på 

kommentarer, frågestunder och tävlingar.  
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Figur 5. Sidhuvudet på bloggen Niotillfem avslöjar att det är en blogg där estetiken är i 

huvudrollen (http://metrobloggen.se/jsp/public/index.jsp?article=19.5147525 / Hämtad 

24.11.2009). 

 

 

Bloggare Katarina Jeremic med bloggen Lolita (lolitas.se) lockade 16 725 unika webbläsare 

under vecka 43 (http://bloggtoppen.se/blogg/2974/ Hämtad 2.11.2009). Bloggen fungerar som 

inspiration, både för skribenten och läsaren. Jeremic söker bilder och inspiration på webben, 

och uppdaterar bloggen med mängder av fotografier och illustrationer på sin blogg, med 

tillhörande länkar (se figur 6 på sid. 39). Lolitas blogg är populär för att den ger så mycket 

länkar utåt till andra bloggar och webbsidor om inredning, mode och fotografering.  
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Figur 6. På bloggen Lolita är inspirerande fotografier och illustrationer och länkar till 

skaparna bakom dem ett återkommande element. (http://lolitas.se/ / Hämtad 24.11.2009) 

 

 

Signe Siemsens blogg Milk/Signe på magasinet Rodeos webbsida (rodeo.net/signe) samlade 

15 894 unika webbläsare under vecka 43 (http://bloggtoppen.se/blogg/44807/ Hämtad 

2.11.2009). Hon publicerar stora fotografier på sig själv, fest, mode och inredning. 

Populariteten är förmodligen så stor för att hon ger så mycket av sig själv. Bloggen är en 

beskrivning i bild och text om hennes vardag, vad hon gör, när hon jobbar, vad hon äter – där 

det specifika ligger i stilen hon levererar denna information på (se figur 7 på sid. 40).  
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Figur 7. Självporträtt och korta texter är karakteristiska för bloggen Milk. 

(http://www.rodeo.net/signe/?start=30 / Hämtad 24.11.2009) 

 
Gemensamt för alla dessa bloggar är att de lockar 10 000 unika webbläsare och mer i veckan. 

Provokationer, professionella fotografier, slagkraftiga texter, frekvent uppdatering, korta 

inlägg, stilren layout, passion – något är det som gör att just de här bloggarna lockar tusentals 

läsare i veckan. Förmodligen handlar det om en kombination av ovanstående faktorer plus 

”smarta” marknadsföringstrick och kreativ interaktivitet i bloggosfären. Genom 

innehållsanalys av de olika bloggarna urskiljer jag vad det är som gör att just dessa bloggare 

har lockat så många läsare. 

 

 

7. ANALYS  
 

I det här kapitlet analyserar jag bloggarna enligt den i metodkapitlet nämnda trestegsmetoden. 

Med hjälp av trestegsmetoden tar jag fasta på tre viktiga komponenter hos populära bloggar: 

nischen, interaktiviteten och designen. I samband med diskussion kring dessa tre 

grundläggande komponenter i en blogg urskiljer jag lösningar, möjligheter och 

tillvägagångssätt som bevisligen lockar läsare till en blogg.  
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7.1 Ett nischat innehåll är bloggens varumärke 
 
En nisch innebär ett begränsat område som man som exempelvis bloggare, företagare eller 

artist är ensam om att ha kunskap om, eller ensam om att aktivt visa utåt genom exempelvis 

en produkt, en tjänst eller i bloggarens fall ett unikt innehåll på bloggen. I bloggosfären 

innebär nisch det unika ämnet, stilen eller personligheten man delar med sig av på sin blogg – 

det är bloggens innehåll och helhet som skapar nischen. Att placera bloggen och dess innehåll 

i en specifik nisch är viktigt om man vill nå ut till en målgrupp och få målgruppen att vilja 

återkomma till bloggen. Innehållet är det som i första hand lockar en läsare till bloggen, och 

om innehållet är tillfredsställande för läsaren återkommer denne. För att innehållet skall vara 

så lockande som möjligt bör bloggaren hitta sitt eget specialområde. Specialområdet kan vara 

en viss stil, ett visst ämne eller ett sätt att skriva.  

 

 

7.1.1 Smalt ämnesområde  
 
Då man bläddrar bland de populäraste bloggarna och stöter på vad man kan uppfatta som 

”menlöst” material, kan det te sig som om innehållet inte är det viktigaste i bloggen och att 

det snarare är frekvent uppdatering och ett snyggt utseende på personen bakom bloggen som 

genererar trafik, oberoende av vad en blogg handlar om. Dock är innehållet och dess vinkling 

av högsta vikt och själva basen för en populär blogg och för att någon skall hitta till den via 

exempelvis rekommenderade länkar på andra bloggar. Även de till synes menlösa bloggarna 

har en nisch som går som en röd tråd genom alla blogginlägg. Uppdatering och interaktivitet 

krävs dock för att läsaren skall hitta tillbaka till en blogg, och de som uppdaterar ofta har 

vanligtvis flera läsare. För att läsaren skall vilja återkomma till en blogg bör denne veta vad 

den kan förvänta sig av innehållet och bloggaren, och tidigt kunna skapa sig en uppfattning 

om hurdant material bloggen levererar. För att en blogg skall locka till läsning krävs det att 

ämnet är specifikt och att bloggaren har hittat en nisch som den kan uppfylla och upprätthålla 

med ständigt nytt material. Läsaren skall uppleva att de tips, den information, de bilder och 

den känslan som förmedlas via en blogg är unik för just den bloggen och inte går att finna hos 

någon annan blogg.  

 
Att skapa en unik blogg kan te sig som en omöjlig utmaning, men det är inte svårt att hitta en 

nisch inom en viss ämneskategori. Startar du en matblogg kan du nischa dig genom att 
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specifikt producera och publicera smörgåsrecept eller sopprecept. Vill du skriva om resor kan 

du rikta in dig på att recensera reseguider eller tipsa om hur man bilar med familjen. Vill du 

skriva om mode kan du rikta in dig på endast huvudbonader eller loppisfynd. Med ett så pass 

specifikt ämnesområde vet läsaren alltid vad den får när denne återkommer till bloggen. 

Nischen kan även vara bredare och exempelvis handla om en blandning av mode och konst 

eller bokrecensioner i allmänhet, men likväl skall läsaren veta inom vilka ämnen bloggen rör 

sig, hur och med vilken stil bloggaren närmar sig ämnet och vad man som läsare kan förvänta 

sig av bloggen. Om inte själva ämnet i sig är nischen kan ämnet i samband med bloggarens 

personlighet, språk och bildmaterial vara det som skapar nischen och viljan att återkomma till 

en viss blogg.   

 

Ämne som nisch: För bloggaren gäller det att hålla sig till ett visst ämne, och visserligen 

även blanda upp det med vardagsliv och betraktelser för att få till det subjektiva och 

personliga som gör bloggmediet unikt, men det är viktigt att läsaren vet vad denne kan 

förvänta sig av bloggen och att bloggaren är konsekvent i valet av material som publiceras. 

Följaktligen är det viktigt att välja en personlig och specifik nisch och inte sväva runt bland 

flera olika. Bloggens innehåll skall kunna beskrivas i en kort mening. Exempelvis bloggen 

Lolita på lolitas.se publicerar dagligen inspirerande inlägg om inredning, fotografering och 

mode, plus andra fotografers bilder och länkar till deras bloggar, medan bloggen Milk/Signe 

på adressen rodeo.net/signe är en modeblogg som riktar in sig på en nostalgisk 90-tals klädstil 

uppblandat med den egna personligheten – läsaren vet alltid hurdant material den kan 

förvänta sig av dessa bloggar. Följaktligen gäller det för bloggare att hitta och etablera en 

egen blandning av innehåll, stil och språk för att läsare skall bli intresserade av bloggen, 

komma ihåg den och vilja återkomma till den.  

 
Stil och ton som nisch: Nischen kan variera och behöver inte endast vara ett specialområde, 

så som exempelvis torpinredning, reparation av gamla PC-datorer eller skötsel av 

islandshästar. Nischen kan också vara en viss stämning eller en åsikt som förmedlas genom 

ett brett innehåll: exempelvis en politisk ståndpunkt som levereras genom dagliga 

betraktelser. En annan nisch kan vara själva tonen på bloggen - exempelvis provocerande och 

lite ”ful i mun”. Bloggen Kissies på adressen kissies.se är ett exempel på en blogg som blivit 

väldigt stor på grund av den provocerande och näst intill elaka tonen, som i detta fall är 

bloggens nisch. Här följer ett citat från Kissies, som ger en tydlig bild av hur stil och ton kan 

vara nischen. 
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”Såhär såg det ut igår när 2 äckliga italienare försöker ragga på tunnelbanan, uew..? För 

det första, tror dom att dom får ragg när dom pratar/serm ut sådär..? Och sen att dom 

kommer fram till oss.. *suck*, men dom kanske läser min blogg, i Italien?! Han försöker ju ta 

bild på mig i slutet.. ; )” (http://www.kissies.se/?p=686 / Hämtat 17.11.2009). 

 

Språket som nisch: En nisch kan också vara själva språket. Vissa bloggare behandlar ett 

brett ämne utan en specifik nisch, men lockar läsare för att de behärskar språket och kan 

berättandets konst. Ett exempel på detta är bloggen Att vara Charlie Schulmans pappa, där 

inläggen behandlar vardagslivet som småbarnsförälder på ett språkligt väldigt underhållande 

sätt. Här följer ett exempel. 

 

”Jag gör högre pruttljud. Intensiva pruttljud. Jag killar henne i magen och pruttar till slut så 

att jag blir anfådd. Men Charlie bara tittar på mig förundrat. Jag tycker mig uppfatta 

medlidande i blicken. Som om hon tänkte: Stackars sorgliga människa.” 

(http://blogg.aftonbladet.se/pappabloggen/2009/11/jag-ar-sa-glad-att / Hämtat 17.11.2009). 

 

Livsstilen som nisch: Bloggnischen kan också vara bloggarens speciella livsstil, exempelvis 

livet som ung tvillingmamma. Bland de som väljer att beskriva en viss livsstil, exempelvis 

som tidigare nämnt livet som ung mamma eller ung pappa, är det ofta långt en social syssla att 

blogga och en möjlighet att komma i kontakt med likasinnade och få bekräftelse och utbyte av 

erfarenheter. Ett annat exempel på bloggar där livsstilen är en nisch är de bloggar som skrivs 

av någon som bor utomlands en tid för att hålla kontakt med familjen och beskriva livet i ett 

annat land. För personer som redan är kända kan en blogg som enbart behandlar vardagen 

locka läsare, endast för att personen bakom bloggen är känd sedan tidigare och dennes 

vardagliga livsstil således intresserar. 

 

Det är viktigt att hitta en stram nisch som är ens egen, och inte enbart ett brett område så som 

”mode”, ”föräldraskap”, eller ”böcker”. De bästa bloggarna har sin egen personliga 

kombination av ämne, stil och språk som de skapat och utvecklat under en längre tid – det tar 

en hel del tid i anspråk att hitta och utveckla en fungerande nisch. Exempelvis Cecilia 

Blankens (mama.nu/blogg/cecilias-blogg) skriver om mode och om livet som 

småbarnsmamma, en kombinerad mode- och barnblogg där andra i liknande situation och 

med liknande intressen kan känna igen och identifiera sig med bloggaren – här är nischen en 

kombination av livet som förälder uppblandat med moderelaterat material. I bloggen 
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Underbara Clara varvas recept med inredningsfotografier, mode och loppisshopping – här är 

den unika nischen en blandning av dessa ämnen sammanhållet med ett personligt sätt att 

skriva och fotografera.  

 

För att en blogg skall bli populär krävs det att den uppdateras så gott som dagligen med inlägg 

med verkligt innehåll, inte endast interna kommentarer som läsaren inte har någon nytta av. 

Det är endast om man skriver om ett ämne som verkligen berör och intresserar en själv som 

man kan upprätthålla och uppdatera en blogg dagligen. Således krävs det att innehållet i den 

egna bloggen är en verklig passion, något som man brinner för och något som man inte 

tröttnar på.   

 

 

7.1.2 Personligt och nära 
 

Det som lockar läsare till bloggar är subjektiviteten och att materialet levereras med en 

personliga åsikt helt utgående från bloggarens egen världsbild – åsikter som man som läsare 

kan hålla med om och identifiera sig med, eller opponera sig emot. Eftersom det ofta är en 

privatperson som skriver och inte en journalist eller skribent, blir texterna mindre objektiva 

och anonyma och mer personliga, med exempelvis vågade åsikter och ordval som inte 

återfinns i en dagstidning. Det finns helt enkelt en större möjlighet för läsaren att känna igen 

sig och kunna identifiera med åsikterna och texten i en blogg framom texter i en dagstidning. 

Fördelen med detta är att bloggen blir ett medium som för läsaren kan kännas ”nära” och 

bekant, ett medium som man som läsare kan känna igen sig i och ett medium som upplevs 

som ärligt. Tvärtemot journalistiska texter eller uttalanden i pressen ser man i bloggen 

människan bakom yttranden och åsikter. Som ett resultat av detta är det ofta de väldigt 

personliga bloggarna som genererar mest trafik. Bloggen Att vara Charlie Schulmans pappa 

är väldigt personlig, ärlig och öppen, och är följaktligen också en av de mest besökta och mest 

länkade bloggarna i Sverige enligt statistik på blogglistan bloggportalen.se 

(http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=68607 / Hämtad 

17.11.2009).  

 

Subjektiviteten gör bloggen personlig: Populariteten hos bloggar ligger ofta i att de 

levererar en högst personlig åsikt om ett fenomen eller något som inträffat. Istället för att 

referera till ett känt förlopp eller passivt länka till nyheten på en nyhetssida, skapar bloggarna 
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med hjälp av text och bild ett personligt inlägg. Speciellt recensioner är mer personliga i 

bloggar än vad de är i pressen. I bloggen Niotillfem finns ofta recensioner som inte följer 

något konventionellt mönster eller är tvungna att vara kritiska. Nedan följer ett citat från en 

bokrecension på bloggen Niotillfem och ett citat från en recension av ett tv-program från 

bloggen Att vara Charlie Schulmans pappa, som påvisar att det inte finns några formkrav 

gällande innehållet att följa då man bloggar, fastän man gör något så traditionellt som att 

recensera en bok.  

 

”Det här är den senaste boken som nu har fått flytta tillbaka in i bokhyllan efter några 

bussturer och tysta luncher. Nu komplett med taxöron och blyertsstreck.” 

(http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.12902236 / Hämtad 10.11.2009).  

 

”Jag satt alldeles paff där i teve-soffan. Trodde inte det var sant.”  

(http://blogg.aftonbladet.se/pappabloggen/2009/11/analys-av-cirkus-moller / Hämtad 

10.11.2009).  

 

Språket gör bloggen personlig: Språket spelar en stor roll i att skapa en personlig och unik 

blogg. Med hjälp av uttryck, ord, dialektala tendenser eller speciella utrop som ofta 

återkommer skapar bloggaren ett personligt språk som läsarna känner igen. Det gäller helt 

enkelt att skapa sig en ”röst” på bloggen som läsarna känner igen.  

 

Språket kan exempelvis vara ”pratigt” och på det viset jordnära och lätt för läsaren att ta till 

sig. I bloggen Style by Kling är språket väldigt talspråkig och fyllt av utrop och meningar 

direkt riktade till läsaren: ”Kika in det så ska jag äta lite kinamat så länge. Va!? Klockan är 

22.42, men gud? När blev hon så mycket? Jaha. Okej. Later.” 

(http://stylebykling.tv4.se/2009/11/09/2678/#comments / Hämtad 10.11.2009). I bloggen 

Underbara Clara har språket snarare en poetisk och lugn karaktär: ”Sådana dagar känner jag 

verkligen hur rätt vi tänkte när vi flyttade hit ut; där luften är fri, där regnet blir snö, där 

hundar han springa lösa” (http://www.folkbladet.nu/?p=160145 / Hämtad 10.11.2009). Ett 

lättläst och enkelt språk är viktigt på webben, men favoritord, talspråk och uttryck gör det 

personligt och lätt att känna igen. Flera av de populära bloggarna har språket och förmågan att 

berätta om en obetydlig händelse och göra den intressant och underhållande som sin nisch.  
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Designen gör bloggen personlig: Förutom att bloggarens personlighet och språkbruk bidrar 

till det unika och egenartade på en blogg, har designen en stor inverkan på hur bloggläsare 

uppfattar bloggen. Speciellt för de bloggar som riktar in sig på ett estetiskt blogginnehåll, är 

designen av högsta vikt. Med färger, former, illustrationer och fotografier skapas en stark 

personlig anknytning som gör att läsaren upplever att den äntrar någon annans värld. Ett 

exempel på detta är bloggen Niotillfem där sidhuvudet omedelbart antyder att bloggen har en 

högst personlig prägel (se figur 5 på sid. 38). Även fotografier på bloggaren bidrar till känslan 

av att det är en verklig person bakom bloggen, som genom bloggen ger uttryck för sin väldigt 

personliga och unika världsbild. Onekligen upplevs en blogg utan bilder och utan fotografier 

på den som bloggar väl anonym, och det uppstår lätt ett avstånd mellan bloggare och 

bloggläsare.  

 

  

7.2 Interaktiviteten – så hittar läsare till din blogg  
 

I slutändan är det innehållet som avgör om läsare alls hittar till en blogg, och när de väl gjort 

det är det främst kvaliteten på innehållet och ytan som avgör om de återkommer och i längden 

blir frekventa besökare. Men det finns bloggar som har hittat sin nisch rent innehållsmässigt, 

skriver underhållande och bifogar bilder – men ändå inte når ut till många läsare. Det krävs en 

hel del förutom kvalitativt innehåll på bloggen för att locka tusentals läsare. Det som krävs är 

främst aktivt skapande av nätverk på webben. En blogg skall inte vara en ändhållplats, utan 

snarare en hållplast som slussar läsaren vidare till andra bloggar och webbsidor. Med hjälp av 

interaktivitet mellan bloggaren, bloggläsare, andra bloggare, bloggcommunities och 

traditionella medier, kan bloggare locka läsare till den egna bloggen.  

 

 

7.2.1 Frekvent uppdatering gör att läsare återkommer ofta 
 
Det som skiljer en blogg från en webbsida är att den ständigt uppdateras och förändras. En 

vanlig webbsida är ofta helt statiskt, informationen byts ut eller ändras möjligtvis någon gång 

i veckan, månaden eller året, men webbsidan är främst till gör att delge information som inte 

förändras och utvecklas kontinuerligt från en dag till en annan. Bloggen däremot är unik på 

grund av att den ständigt lever och förändras i samspel med läsarna. Således är bloggens 

själva essens att den uppdateras så gott som dagligen och ger läsaren möjlighet att delta i 
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flödet av information. Själva uppdateringen är en del av bloggens interaktivitet, eftersom 

bloggaren och bloggläsarna för en ständig diskussion. Bloggaren producerar material av den 

orsaken att det finns läsare, och läsarna tar till sig materialet och ger sin synpunkt på det.  

 

De populära bloggarna har gemensamt att de uppdaterar dagligen och flera gånger per dag. 

Läsare förväntar sig att det skall finnas något nytt varje gång de klickar in sig på sidan, och 

läsaren skall bli van vid att det lönar sig att återkomma ofta eftersom uppdateringen är så 

frekvent. Upp till sex uppdateringar per dag brukar anses vara ett maxantal. Om en blogg för 

en stund stagnerar och nytt material inte dyker upp, exempelvis under bara ett fåtal dagar, kan 

läsare glömma bort bloggen och därefter återkomma mer sporadiskt. För en bloggare lönar det 

sig att skapa en vana kring när nytt bloggmaterial dyker upp, exempelvis morgon och 

eftermiddag, en gång per dag eller flera gånger dagligen, på detta skapas en konsumtionsvana 

hos bloggläsarna och dessa vet när de skall vända sig till bloggen för nytt material, om det så 

är en gång per dag eller en gång per vecka. Om läsaren vet att en blogg uppdateras endas 

enstaka gånger i veckan, vänder man som läsare sig till den bloggen endast någon gång i 

veckan, medan man oftare klickar in sig på bloggar som etablerat daglig uppdatering. Om 

mönstret plötsligt bryts, och en blogg har en längre paus, är det lätt att bloggläsarna helt 

enkelt glömmer bort bloggen eller återkommer mer sällan. Vid sådana tillfällen är rss-feeden 

till nytta, då de som prenumererar på en blogg får ett meddelande varje gång bloggen 

uppdateras, istället för att aktivt gå till bloggen och se om nytt material producerats.  

 

Bland de analyserade bloggarna uppdaterades de den 16.11.2009 som följer: Kissies sex 

gånger, Lolita två gånger, Att vara Charlie Schulmans pappa fyra gånger, Style by Kling fyra 

gånger,  Milk/Signe sex gånger, Cecilia Blankens en gång, Underbara Clara tre gånger och 

Niotillfem två gånger.  

 

Följaktligen innebär ofta förekommande uppdatering att bloggen att den lockar flera besök. 

Inte nödvändigtvis flera unika besök per vecka, men förmodligen flera besök per vecka i och 

med att samma läsare vet att det lönar sig att klicka in sig på bloggen flera gånger per dag då 

den uppdateras så aktivt. För annonsörer kan siffran om besök per vecka vara intressant, då 

den ger en bild av hur ofta en annons exponeras för en enskild återkommande besökare.  
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7.2.2 Kommentarer och kreativ interaktivitet 
 

Som tidigare nämnt är själva andemeningen med bloggandet att bloggaren får feedback på 

inlägg och att läsaren har en möjlighet att uttrycka sin åsikt och delta i diskussioner i fältet för 

kommentarer. Bloggandet är en ständigt pågående diskussion mellan bloggare och 

bloggläsare. Det är viktigt att kommunikationen i kommentarsfältet inte är ensidig, utan att 

bloggaren tar sig tid att svara på läsarnas frågor, uppmuntrar läsare att kommentera och deltar 

i diskussioner som uppstår. Kommentarer innebär att bloggen har läsare som verkligen bryr 

sig och vill delta i utvecklingen av bloggen.  

 

Direkta frågor till läsaren: Interaktivitet är mycket mer än kommentarer. Med hjälp av 

kreativa lösningar kan bloggaren utveckla olika sätt för läsarna att bli en del av bloggen. 

Exempel på interaktivitet mellan bloggare och läsare är att be läsarna om hjälp i en specifik 

fråga, som exemplet i citatet nedan från bloggen Att vara Charlie Schulmans pappa, som fick 

124 kommentarer av läsarna. 

 

Läser bland era kommentarer och någon anmärker på att jag skrivit att jag "tar det säkra 

före det osäkra". Insändaren menar att det heter att "ta det säkra för det osäkra". Hon verkar 

mycket säker på sin sak. Så säker att jag själv blir förvirrad. Har jag verkligen haft fel i alla 

dessa år? (http://blogg.aftonbladet.se/pappabloggen/2009/10/nu-blir-jag-forvirrad / Hämtad 

6.11.2009). 

 

Läsarna deltar i bloggen: Ett annat sätt att inkludera läsarna i bloggen är att citera en 

kommentar av en läsare i ett inlägg. Exempelvis har detta varit förekommande i bloggen 

Underbara Clara, som ses i citatet som följer: ”Dagens citat kommer från en av mina 

bloggläsare som kallar sig Ellie. Eller förlåt. Före detta bloggläsare. Ellie sa nämligen upp 

kontakten efter det här inlägget.” 

(http://www.folkbladet.nu/?p=157321http://www.folkbladet.nu/?p=156697 / Hämtad 

6.11.2009).  

 

Tävling: Ett vanligt sätt att skapa interaktivitet på bloggen är genom att utlysa en tävling som 

kräver att de som deltar bidrar med ett svar genom att kommentera. På Cecilia Blankens blogg 

utlystes en tävling om en pedikyr: ”Motivera i kommentarsfältet nedan varför just DU 

behöver och vill ha den här nageldejten med mig!”, vilket fick 91 läsare att delta genom att 
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kommentera (http://www.mama.nu/blogg/cecilias-blogg/2009/09/25/fixa-fina-

naglar/index.xml#comments / Hämtad 6.11.2009).  

 

Läsare skapar inlägg: Meningen är att läsaren skall vara en del av bloggen och en 

bidragande part till att bloggen utvecklas och uppdateras. Det faktum att läsarna är en 

bidragande part till att en blogg uppdateras märks speciellt då bloggaren ber läsarna om att 

sätta rubriken för vad nästa inlägg skall behandla, som exempelvis i Cecilia Blankens blogg: 

”Vill ni hjälpa mig (igen!) och komma med förslag på vad jag ska skriva om? Några idéer? 

Ge mig en rubrik och ger er innehåll.” (http://www.mama.nu/blogg/cecilias-

blogg/2009/11/18/stopp/index.xml / Hämtad 22.11.2009). Denna uppmaning utmynnade 

därefter i ett antal inlägg under läsarnas föreslagna rubriker.  

 

 De flesta av de åtta bloggar jag analyserat vänder sig direkt till skribenten i sättet att skriva, 

och det är väldigt synligt att det skrivs för en publik och en målgrupp som skribenten både är 

medveten och mån om. En blogg består inte enbart av skribenten och innehållet, utan bloggen 

värderas ofta främst på hur många besökare och kommentarer den har.  

 

 

7.2.3 Länkar genererar trafik 
 
Det finns otaliga sätt att generera trafik till den egna bloggen. Att länka vidare är ett av dessa. 

Genom att aktivt länka ut till andra bloggar och på så sätt skapa ett nätverk bloggar emellan, 

får bloggaren tids nog länkningar tillbaka från andra bloggar. Detta på grund av att bloggare i 

sin besökarstatistik kan ta reda på från vilka andra bloggar och webbplatser läsarna har blivit 

hänvisade genom en länk. På detta sätt delar bloggar med liknande innehåll på läsare och 

nätverk skapas. Dina länkar kan gengäldas och på det sättet hittar andra bloggars läsare till din 

blogg. Länkar är också en direkt tjänst för läsaren, då de bloggar eller webbsidor du länkar till 

ofta berör liknande ämnen som den egna bloggen.  

 

Länka i inlägg: Bloggare bör vara ödmjuka och inte hålla tillbaka på länkningarna, utan 

hjälpa andra bloggare att få större läsarantal genom länkning. Tips på andra bloggar är en 

tjänst för bloggläsare, och när bloggen Underbara Clara tipsar om bloggar hon uppskattar, 

vet läsarna att de förmodligen också kommer att göra det, eftersom de ofta identifierar sig 

med och tycker likadant som bloggaren (http://www.folkbladet.nu/?p=158542 / Hämtat 
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26.11.2009). Vanligt är också att bloggare tipsar om en viss webbshop eller annan nätbaserad 

verksamhet som kan vara till nytta för läsaren. Exempelvis bloggen Niotillfem har ett 

återkommande inslag där hon varje månad tipsar om sina favoriter på bildcommunityn 

Flickr.com 

(http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.12412567#lasKommentarer / 

Hämtat 7.11.2009). På detta sätt får läsare som klickar in sig på bloggen på grund av 

fotografierna information om var ytterligare inspiration i liknande stil som på bloggen går att 

hämta.  

 

Stående länklista: Förutom direkta tips och länkar utåt till andra bloggar och webbplatser har 

även de flesta bloggar en stående lista i menyspalten på bloggar som de själva läser och som 

de rekommenderar läsaren att ta en titt på. Dessa bloggar påminner ofta om bloggaren själv, 

och är således en bra tjänst för läsaren.  

 

Länkbloggar: Då konceptet weblog myntades i mitten av 1990-talet särskilde sig bloggen 

från andra webbsidor just för att den istället för att hålla kvar läsare på den egna sidan 

slussade läsarna vidare genom att aktivt länka till intressant innehåll på nätet, bloggarna var 

helt enkelt en slags länklista i begynnelsen (Våge et al. 2005: 12). Fortfarande finns det 

många bloggar som endast är till för att kommentera vad som rapporteras i andra medier eller 

för att slussa läsarna vidare. Bland de analyserade bloggarna är Lolita en blogg som genom 

aktiv länkning ger läsaren mängder av tips på bloggar och webbsidor. Läsarna återkommer för 

de vet att lolitas.se är en knutpunkt för inspiration och en sluss vidare ut i bloggosfären.  

 

 

7.2.4 Bloggens placering 
  

Även bloggens placering på nätet är en del av interaktiviteten mellan bloggen och andra 

medier och nätverk. När man som ny bloggare startar en blogg och är ute efter läsare lönar det 

sig att starta den på en community där det finns flera bloggare, och där forumets huvudsida 

finns till för att ”puffa” bloggarna. Blogg.se är en bloggstjänst där man på framsidan ”puffar” 

de registrerade bloggarna genom att skapa redaktionellt material av blogginnehåll, och därtill 

publicera listor över bland annat mest kommenterade, mest aktiva och senast uppdaterade 

bloggar. Det är lättare för läsare att hitta till en blogg om den är registrerad på en stor 
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community istället för på en bloggadress utan naturliga kontakter till andra bloggare, så som 

exempelvis blogspot.com-adresserna.   

 

Bland de bloggar jag har analyserat utgår de flesta från ett större sammanhang där 

synergieffekter skapas mellan bloggen och den webbsida bloggen finns på. Underbara Clara-

bloggen återfinns på den lokala svenska dagstidningen Västerbottens Folkblads webbsida 

(folkbladet.nu/underbaraclara). Här har en lokaltidning tagit in en populär och redan 

etablerad bloggare med höga besökarantal. På detta sätt höjs besökarstatistiken för hela 

webbsidan och annonsering blir attraktivare, på samma gång som läsare erbjuds 

underhållning, och nya läsare hittar till lokaltidningen via bloggen. Bloggen Att vara Charlie 

Schulmans Pappa lyfts fram på den svenska kvällstidningen Aftonbladets webbsida 

(blogg.aftonbladet.se/pappabloggen). Bloggaren Alex Schulman har sedan tidigare dragit 

stora läsarmängder till sina bloggar, och i och med denna blogg får Aftonbladet ytterligare  

tiotusentals besök i veckan till webbplatsen. Elin Kling bloggar på svenska TV4:s webbsida 

(stylebykling.tv4.se), och ger på detta sätt tv-kanalens webbsida mera synlighet och flera 

besökare. Många besöker de traditionella mediernas webbsidor för att uppdatera sig om de 

färskaste nyheterna och söka information, och hittar vidare till bloggarna därifrån, just för att 

de befinner sig i ett större sammanhang.  

 

Bland de bloggar jag har analyserat återfinns de flesta på traditionella mediers, så som 

dagstidningar, kvällstidningar, tidskrifters och tv-kanalers webbsidor, eller på egna .se- eller 

.com-adresser. Givetvis är det sällsynt att nya bloggare redan från starten utvecklar ett 

samarbete med traditionella medier, men för mer etablerade bloggar kan det ekonomiskt löna 

sig att ta initiativ och föreslå samarbete med exempelvis en dagstidnings webbsida. I Finland 

har webbansvariga ännu inte insett att det är de etablerade bloggarna med tusentals besökare i 

veckan som höjer på besökarstatistiken omedelbart, inte nya bloggare i form av kända 

ansikten som visserligen skriver bra, men som inte har någon tidigare erfarenhet av att blogga 

och som inte inser vikten i att exempelvis uppdatera och skriva kort.  

 

Cecilia Blankens blogg finns på tidningen Mamas webbplats (http://www.mama.nu/blogg/ 

Hämtad 6.11.2009) bland ett antal andra bloggande mammor med olika intressen. Bloggen 

Milk/Signe finns på magasinet Rodeos webbsida (http://www.rodeo.net/blogg/ Hämtad 

6.11.2009) tillsammans med ytterligare ett antal bloggare och därtill redaktionellt material. 
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Niotillfem finns på metrobloggen (metrobloggen.se), en bloggcommunity som vem som helst 

kan registrera sig på. Bloggarna Kisse och Lolita har .se-adresser.  

 

Att erbjuda läsare en redan etablerad bloggare på exempelvis en dagstidnings webbsida 

innebär synergieffekter för båda parter. En etablerad och populär bloggare genererar 

ytterligare trafik till webbsidan och i och med det blir sidan attraktivare för läsaren, medan 

bloggare kan locka nya läsare till det redaktionella materialet på webbsidan i och med ett nytt 

och större sammanhang. Ett utmärkt exempel på lyckat samarbete mellan traditionella medier 

och bloggare är samarbetet mellan svenska TV4 och modebloggen Style by Kling. Bloggaren 

Elin Kling fick jobbet som tv-programmet Idols stylist och flyttade i och med det sin blogg 

från Kanal 5:s webbplats till TV4:s webbplats. På detta sätt får TV4:s storsatsning synlighet 

även i bloggosfären hos en populär modebloggare och ges en möjlighet att värva tittare hos en 

modeintresserad målgrupp, emedan Elin Kling når ytterligare läsare i och med synligheten i tv 

som jobbet som stylist för programmet har medfört. En dylik överenskommelse gagnar båda 

parter och är ett praktexempel på hur gamla och nya medier kan komplettera och inverka 

positivt på varandra.  

 

 

7.2.5 Synlighet i traditionella medier 
  
De bloggar jag har läst är alla uteslutande från Sverige, där bloggar blev allmänt känt och 

populärt redan på tidigt 2000-tal. Speciellt modebloggare fick mycket spelrum i svenska 

traditionella medier redan år 2006, och har i egenskap av experter inom ett visst ämne fortsatt 

synas och höras i dagstidningar, magasin, tidskrifter, radio och TV sedan dess. De flesta 

populära bloggarna jag har analyserat har fått uppmärksamhet i traditionella medier och 

således fått ytterligare besökare genom uppmärksamheten i mediala sammanhang. Många av 

dem har blivit kända, så som Alex Schulman och Elin Kling, och kändisskapet och 

synligheten i traditionella medier bidrar med läsare till bloggen och i och med det med 

ytterligare intresse för vad de skapar i de traditionella medierna. Både bloggen och arbetet 

utanför bloggen gagnar varandra och skapar intresse åt båda håll.  

 

De bloggar jag analyserat får alla synlighet i traditionella medier genom exempelvis 

personreportage och möjlighet att uttrycka sina åsikter som experter inom ett visst ämne. 

Exempelvis Elin Kling besöker ofta tv-soffor för att ge sin åsikt på de nyaste modetrenderna i 
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egenskap av stylist och populär modebloggare (http://stylebykling.tv4.se/2009/10/26/lyx-vs-

budget/ Hämtad 4.11.2009). 

 

Många av de bloggar jag har analyserat har redan innan bloggen har blivit populär jobbat 

inom traditionella medier, vilket har gagnat bloggen. För andra har bloggen fungerat som ett 

arbetsprov på bloggarens kunskap och lett till jobb inom traditionell media. Ett exempel är 

bloggaren Clara Lidström som driver bloggen Underbara Clara, som tidigare bloggade på en 

blogspot.com-adress, men i och med kvaliteten på bloggens innehåll och den stora läsarskaran 

blev erbjuden jobb som bloggare och journalist på Västerbottens Folkblad. Dylika 

händelseförlopp, där bloggen fungerat som en portfolio, är ett tydligt exempel på att den 

såkallade amatörkulturen som omnämns i teorikapitlet inte enbart är negativ, utan skapar 

förutsättningar för de som inte kan framhäva sina kunskaper genom andra kanaler än en 

blogg.  

 

 

7.3 Designen gör bloggen lättläst och anger stilen 
 

Bloggläsare har bråttom. De läser bloggar under en rast eller kaffepaus, och har inte tid att 

läsa kompakta långa textstycken (Rowse & Garret 2008: 87). Således är det viktigt att de som 

vill locka trafik till bloggen skriver kort och gör det lätt för läsaren att ta till sig innehållet på 

bloggen genom att erbjuda en så läsarvänlig design som möjligt. Detta görs med korta och 

koncisa inlägg, fotografier, illustrationer, komponenter som luckrar upp i kompakta textblock 

och en simpel design som inte överrumplar läsaren.  

 

 

7.3.1 Formgivning och struktur 
 
En blogg skall vara snabb att läsa och lätt för ögat att ta till sig och värdera. Som bloggare är 

det lätt att forma bloggen för att den skall vara så behaglig som möjligt för läsaren att ta till 

sig: grunden är en fungerande design, struktur och framförallt rätt längd på texterna. Det skall 

vara lätt att genom en första anblick få en snabb överblick över helheten och därtill skall det 

vara lätt att skumma igenom inlägg, skriva en kommentar och bläddra bland kategorier och i 

arkiv. 
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När det kommer till bloggens struktur och formgivning finns det några enkla rättesnören som 

alltid fungerar. Vit eller ljus bakgrund med svart text är lättare att läsa än svart eller mörk 

bakgrund med vit eller färgad text. Detta är något som alla de bloggar jag analyserar har valt 

att följa. Det är viktigt att bloggen är ljus, stilren och klar och tydlig både när det kommer till 

navigering och utseende för att läsaren skall orka läsa. De bloggar jag har valt att analysera 

har alla genomgående väldigt simpel och stilren design med vit botten och svart text, 

möjligtvis återkommande grafiska element som en viss stil på bildtexterna eller dylikt för att 

ange en stämning och en helhet. Alla har även ett sidhuvud på bloggen som beskriver stilen 

på bloggen. I sidhuvudet kan bloggare med enkla medel; titeln på bloggen, några bilder, ord 

eller en underrubrik, snabbt hjälpa läsaren att förstå vad bloggen handlar om och vilken 

stämning bloggaren vill förmedla (se figur 8 nedan). Syftet med bloggens utseende är att det 

förmedlar vad bloggen handlar om. Läsare på webben har oftast inte stort tålamod och mycket 

tid när de läser bloggar, och tar det länge att utröna vad en blogg egentligen handlar om, kan 

bloggaren ha förlorat en potentiell läsare.  

 

 

 
Figur 8. Utseendet på bloggen Lolita anger tydligt att det är en blogg som behandlar design, 

estetik och fotografi (http://lolitas.se/ / Hämtad 24.11.2009). 
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Strukturen på bloggen bör vara bekväm för läsaren att ta till sig och praktisk att använda. En 

den vanligaste strukturen återfinns inläggsspalten i mitten och menyspalten till höger eller 

vänster om inläggsspalten. För att göra det bekvämt för nya läsare att snabbt få en uppfattning 

om bloggen är det bra om det i menyspalten finns en beskrivning på bloggaren och en lista 

med olika kategorier som förekommer i bloggen. På bloggen Underbara Clara är inläggen 

tydligt kategoriserade enligt ”Claras outfits”, ”Clara ryter ifrån”, ”Clara pysslar och stylar”, 

”Clara reflekterar och recenserar”, ”Skönhet”, ”Inredning och ljuva detaljer”, ”Claras recept” 

och ”Dagens citat”. Ytterligare ger en lista över andra bloggar och webbsidor som bloggaren 

rekommenderar läsaren en bra bild av hurdan bloggen är.  

 

 

7.3.2 Textlayout och textlängd 
 
Det är tungt och ofta ansträngande för ögonen att läsa text på webben, därför är det viktigt att 

skriva kort och använda sig av klar och tydlig textlayout. På bloggen Milk/Signe 

(rodeo.net/signe) är inläggen mestadels korta och koncisa, texten ”vi gör chokladmousse och 

spelar call of duty modern warfare 2. <3” tillsammans med ett antal bilder skapar ett fullt 

fungerande inlägg (http://www.rodeo.net/signe/2009/11/18/mynight/ / Hämtad 22.11.2009). I 

bloggsammanhang är det inte kvantiteten på text som levereras som gäller, utan snarare 

innehållet. Ett inlägg kan vara hur kort som helst, men med starkt innehåll eller tillsammans 

med flera bilder skapar det ett fullvärdigt blogginlägg.  

 

Storleken och typsnittet på texten skall underlätta läsningen av inläggen. Men enkla medel 

kan bloggaren ytterligare göra texten mer lättläst och undvika kompakta textblock som läsare 

som har bråttom gärna undviker. Längre texter kan fungera på webben, men läsaren skall vara 

oerhört intresserad för att ta till sig en lång och kompakt text, alternativt skall bloggaren vara 

etablerad som en välformulerad bloggare. Trots allt finns det bloggare som främst skriver 

långa inlägg. Det kan fungerar i den mån de använder styckesindelning och luftiga radbyten 

som ger läsaren möjligheten att skumma i texten (Rowse & Garrett 2008: 81). I bloggen Att 

vara Charlie Schulmans pappa är inläggen ofta väldigt långa, men användningen av 

mellanrum och mer styckesindelning än vad som är brukligt i tryckt text underlättar läsandet. 

Ett utdrag ur ett längre inlägg med rejält med styckesinlägg citeras på följande sida. 
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” Och så stående samtal de vuxna emellan. Först trevande med inslag av pinsamma tystnader som genast i 

panik överröstades av ett VÄLKOMNA HIT, VAD ROLIGT! 

 

 Jag minns att jag spelade data-spel på mitt rum. Plötsligt ropade pappa på mig: “Alexander!” Han kallade mig 

Alexander när vi hade gäster, annars Alex. Jag gick ut till vardagsrummet och där stod pappa med min 

champagneflaska i handen. “Vi tänkte fira din student nu”, sa han och gästerna tittade leende på mig. Jag 

förstod inte vad han menade. Öppnade munnen, men fick inget sagt. 

 

 “Är det inte lämpligt att det är du som öppnar flaskan. Den är ju ändå din”, sa pappa och räckte den till mig. 

Jag stirrade på den en mycket kort stund, öppnade den sedan klumpigt, mamma fick hjälpa till. Korken flög i 

luften och mamma ropade “bravo” och tog genast flaskan från mig. Så fyllde hon allas glas och de höjde dem i 

luften och mamma ropade: “Grattis på studenten” och alla andra instämde. “Verkligen. Grattis!” 

 

 Det fanns något som paralyserade mig i det där. Jag kunde inte formulera en enda invändning. Jag stirrade en 

stund på champagnen i deras glas. Den var verkligen rosa. Sen gick jag in till mig igen. 

 

Vi pratade aldrig om det där sedan. Jag borde ha tagit upp det, men det fanns något nästan skamligt i det. 

 

 Många år har gått nu och jag skulle vilja se den här historien som en kuriositet, ett underligt minne från 

barndomen som passerat och försvunnit. Men vet ni att varje gång jag numera hör en champagnekork flyga så 

kan jag i en liten, liten stund bli så oerhört nedstämd.” 

(http://blogg.aftonbladet.se/pappabloggen/2009/10/minnet-av-champagne / Hämtad 

6.11.2009). 

 

Rättesnöret bör alltid vara korta texter. Inte endast för att de är bekvämare än långa texter, 

utan för att många läsare snabbt går in på nätet för att tillgodose sig med de senaste 

uppdateringarna för att sedan gå vidare i vardagsbestyren. Då passar korta inlägg bäst in i 

tidtabellen, 1000 tecken med blanksteg kan anses vara en maxlängd. Ett inlägg kan också vara 

så kort som en enstaka mening och ändå fylla sin funktion till fullo. Ett exempel är meningen 

”Soul food kan man kalla marängsuisse med hemmagjord chokladsås, mer för själen än för 

magen” tillsammans med ett beskrivande fotografi, på bloggen Underbara Clara 

(http://www.folkbladet.nu/?p=160016 / Hämtad 9.11.2009).  

 

Förutom aktiv styckeindelning finns det också andra sätt att luckra upp texten i en blogg. 

Inledning av nya stycken med versaler eller fet stil för att markera inledningen eller markering 

av viktiga ord med kursivering eller fet stil ger läsaren punkter att ta fasta på i texten och gör 

den lättare att skumma igenom. I figur 9 på nästa sida följer ett exempel på ett kort inlägg 
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med bild, där texten ytterligare görs mer lätt för läsaren att ta till sig med hjälp av versaler och 

kursiv stil 

 

 

 
Figur 9. Text görs lättläst genom en variation av versaler, gemener och kursiverad text. För 

att framhäva länkningen till en annan blogg är länken i en avvikande färg 

(http://stylebykling.tv4.se/2009/11/24/the-shoes/#comments /  Hämtad 24.11.2009) 

 
 

7.3.3 Bildernas funktion 
 
På de bloggar jag analyserat är så gott som varje inlägg ackompanjerat av en beskrivande bild. 

Bilderna luckrar upp texten och gör den lättare att ta till sig, de bidrar med mera färg till 

bloggen och komponenter för läsaren att ta fasta på, och därtill stöder de texten och förklarar 

den. Fotografier och illustrationer är en hel av helheten och beskriver den stämning och den 

ton som bloggaren vill förmedla. Kvalitetskraven på bloggfotografier är inte stor, och många 

av de populäraste bloggarna använder sig av suddiga fotografier tagna med mobiltelefon, som 

exempelvis hos bloggarna Kissies, Cecilia Blankens och Att vara Charlie Schulmans pappa. I 

dessa bloggar är det viktigt att ha en beskrivande bild som stöder texten, snarare än att 

underhålla läsaren med professionella bilder.  
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Hos fotobloggarna och de bloggar som överlag är estetiskt inriktade är kvalitetskraven på 

bilderna högre, och följaktligen är fotografierna professionella och kan stå för sig själv utan 

förklarande bildtexter. Hos de fotobaserade bloggarna kan en bild ofta tala för sig själv, 

snarare än att bilden endast illustrerar en text, och många läsare återvänder främst för att titta 

på fotografier. Bland de analyserade bloggarna, så som Niotillfem, Underbara Clara och 

Milk/Signe, är fotografierna en stor del av orsaken till att läsare återkommer. Det är också ofta 

som bilden är i huvudrollen i dessa bloggar, snarare än texten, se exempel nedan i figur 10. 

 

 

 
Figur 10. I bloggen Underbara Clara är det ofta fotografierna och det visuella som har 

huvudrollen, medan texten är mera som en form av bildtext för att beskriva vad det är läsaren 

ser (http://www.folkbladet.nu/?p=157716 / Hämtad 6.11.2009). 

 

Hos bloggarna Att vara Charlie Schulmans Pappa och Kissies fungerar bilderna mera som en 

illustration för själva texten, och texten kunde stå för sig själv utan hjälp av fotografierna eller 

illustrationerna. Fotografierna ger mervärde till texten och underlättar läsandet. Ett exempel 

på ett blogginlägg där texten är huvudsaken och bilden främst en bekräftelse på det som står i 

texten finns i figur 11 på följande sida. 

 



 59 

 
Figur 11. I detta inlägg är det texten som har huvudrollen medan fotografiet främst 

illustrerar texten (http://www.kissies.se/?p=151 / Hämtad 6.11.2009).  

 

 

Eftersom bloggar ofta läses just för att personligheten bakom intresserar, är det också viktigt 

att lägga upp bilder på sig själv om man vill locka flera läsare till bloggen. De flesta av de åtta 

bloggar jag analyserat lägger upp bilder på sig själva så gott som dagligen. Även videosnuttar 

är förekommande och luckrar upp bland statisk text och bild. 

  

Bilderna är otroligt viktiga. Om en blogg inte är etablerad som en bra textblogg utan bilder, är 

det svårt att komma undan med enbart text. Texterna upplevs inte som estetiskt tilltalande 

eller variationrika, och blir tyngre att läsa. Om en bloggare beskriver en händelse den varit 

med om, får läsaren dubbelt så mycket mer ut av inläggen om ytterligare en bild beskriver 

händelsen.  
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7.3.4 Detaljer som underlättar läsning 
 

Det finns många tekniska aspekter och detaljer som underlättar läsning av bloggar. Läsningen 

skall vara så lätt och smidig som möjligt och bloggen lättnavigerad. Läsare klickar ofta in på 

bloggar under en kort paus under arbets- eller skoldagen, och vill snabbt kunna skumma 

igenom bloggen och de senaste inläggen. Följaktligen gäller det att anpassa bloggens design 

och användbarhet så att den tillgodoser den jäktade läsaren.  

 

Bloggadress och titel: En simpel men beskrivande adress till och titel på bloggen är viktigt 

för att läsaren skall komma ihåg namnet och lätt hitta till bloggen. Det skall vara lätt att skriva 

in titeln eller adressen i ett sökfält. Titeln på bloggen skall gärna vara personlig och 

beskrivande och adressen bör vara lätt att skriva in i adressfältet utan bindestreck eller 

uteblivna å-, ä- eller ö-prickar. Adressen skall vara lätt att hitta via sökmaskiner, och då 

hjälper det om bloggen har ett så pass unikt namn att den inte drunknar i mängden av 

sökresultat. Lättast för läsaren är det om titeln på bloggen och adressen till bloggen är samma. 

Via sökmaskiner hittar man omedelbart de analyserade bloggarna då man söker på deras 

specifika bloggtitel. Adresserna är dock svårare att komma ihåg och ibland alldeles för långa, 

således väljer ofta professionella bloggare att starta upp en helt egen blogg utanför 

bloggcommunities och andra sammanhang, så som lolitas.se. I och med en helt egen adress 

kan man ta fullt ansvar både över innehåll, design och adress till bloggen.  

 

Prenumerationsmöjlighet: Bland tillbehör och tjänster på bloggen direkt riktade till läsare är 

prenumerationsmöjligheten en av de viktigaste. Detta gör bloggaren genom att lägga in en rss-

feed på bloggen som läsaren lätt kan hitta och använda. Bland de bloggar jag analyserat 

erbjuder alla möjlighet för läsaren att prenumerera på bloggen. Enligt Rowse och Garret 

innebär många prenumererande läsare precis som i tidningsvärlden en stadig och säker grund 

att stå på. De som väljer att prenumerera på bloggen är de som visar att de vill följa bloggen 

en längre tid och återkomma gång efter gång (2008: 17). 

 

Kategorisering av inlägg: En annan viktig tjänst för nya såväl som gamla läsare är att 

kategorisera inläggen, exempelvis enligt ”Tycker till”, ”Personligt” och ”Resa”. På detta sätt 

kan en läsare lätt återkomma för att exempelvis söka upp restips som publicerats för en tid 

sedan, och listan på olika kategorier ger en bra överblick över vilka ämnen bloggen behandlar.   
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Översättning: Bland tjänster direkt riktade till bloggläsare är bland annat översättning vanligt 

bland populära bloggar. En kort engelsk översättning under blogginläggen gör bloggen 

internationellt gångbar och lättare för en större målgrupp att ta till sig. Exempelvis Sandra 

Beijer med bloggen Niotillfem översätter i en kort mening sina blogginlägg till engelska. På 

det sättet blir de internationellt gångbara och kan locka en större publik. Exempel på en 

översättning från Niotillfem nedan.  

 

”Herregud så fint. Tipstack till Christian som förstod att det här var något jag skulle tycka 

om. Här kan ni titta på fler bilder. 

 

Just wanted to show you these fantastic pictures from Paris 1962.  Don't you just feel you 

really want to be right there right now? See more here.” 

(http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.13195663 / Hämtad 30.11.2009) 

 

 
8. FAKTORER SOM BIDRAR TILL EN POPULÄR BLOGG 
 

I det här kapitlet sammanställer jag resultatet jag kommit fram till genom att analysera 

bloggarna med en trestegsmetod. Med trestegsmetoden har jag tagit fasta på tre viktiga 

aspekter hos de utvalda bloggarna: nischen, interaktiviteten och designen. I den slutliga listan 

över faktorer som bygger en populär blogg återfinns svaren på forskningsfrågan om hur man 

som bloggare lockar läsare, och följdfrågan om vad man som bloggare bör ha i åtanke och 

göra för att läsarna skall återkomma till bloggen?  

 

Efter att under tiden 15 augusti till 31 november ha läst och analyserat åtta populära bloggar, 

kan jag konstatera att det finns vissa gemensamma framgångsfaktorer som återkommer hos 

dessa populära bloggar. Visst hjälper en redan innan bloggen etablerad karriär och ett stort 

nätverk långt på vägen för att skapa en populär blogg. Men ytterligare krävs det att man har 

kännedom om bloggmediet och dess möjligheter och vet hur man skall hantera bloggen och 

utveckla den för att dra till sig de stora läsarmassorna. Endast ett bra innehåll räcker inte till 

för att bloggläsare skall anstorma bloggen. Nedan följer en lista på de faktorer man bör ha i 

beaktande vid skapandet eller utvecklandet av en blogg som man vill att skall växa.  
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8.1 Faktorer som lockar läsare 
 
Att hitta till en blogg kan ske av en slump, ett tips eller en länk via en annan blogg, en länk 

från traditionella mediers webbplatser eller en artikel eller ett inslag i press eller etermedia. 

Man kan också hitta till en blogg genom att söka ett visst ord i en sökmaskin och således råka 

in på en blogg som skrivit om det man söker information om. Bloggar kan man också få 

kännedom om via muntliga tips. Här följer de grundläggande faktorerna som skapar en 

kvalitativ blogg som lockar läsare.   

 
 
8.1.1 Passion ger innehåll  
 
För att en blogg skall bli populär krävs det att skribenten ”brinner” för ämnet bloggen 

behandlar. Det man brinner för är lätt att skriva om, man kommer ständigt på nytt material 

och sannolikt tröttnar man inte på att skriva om det utvalda ämnet. För ett digert och 

intressant innehåll krävs det med andra ord att bloggaren väljer att producera material om 

något som denne verkligen tror på, är intresserad av och besitter stor kunskap om.  

 

 

8.1.2. Nisch  
 

En passion kan vara bred, som exempelvis passionen för mat, familj eller shopping. Det gäller 

för bloggaren att passa in passionen i en nisch för att nå ut till bloggläsare som har oändliga 

valmöjligheter och andra bloggar att läsa. Det gäller att hitta en nisch inom nischen genom att 

kombinera några olika ämnen, smalna av det utvalda ämnet eller utröna vad som saknas på 

marknaden genom att exempelvis fundera på en hurdan blogg man själv upplever att fattas 

bland utbudet. Läsare hittar till en blogg just för att den fyller ut en nisch som har saknats. Ett 

exempel: om passionen är familjelivet, kan bloggens tema vara: ”så reser du med familjen”, 

eller om passionen är både mat och familj, kan bloggen handla om ”snabblagad vardagsmat 

för småbarnsfamiljen”.  
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8.1.3 Personligt 
  

Bloggar är ofta personliga och många läser bloggar just för att deras avsändare är en tydlig 

person; någon som kanske påminner om en själv eller som man kan identifiera med. 

Personlighet i bloggen kommer fram med hjälp av sättet som innehållet presenteras, både 

genom språk och design. Hur mycket eller hur litet man lämnar ut om privata ärenden som 

familj och jobb anger också nivån av personlighet på bloggen. Det finns dock en gräns för hur 

mycket man kan lämna ut om sig själv och andra, och det gäller att hitta den. Vissa väljer att 

blogga anonymt om exempelvis sjukdom, just för att de lämnar ut så mycket intim 

information om sig själva.  

 
 
8.1.4 Ämne och målgrupp 
  

När bloggaren har hittat ett specialområde som denne uppfattar att den kan fylla med material 

i form av text och bild, underlättar det skapandet att definiera en målgrupp. Genom att 

analysera vem det är som kan intressera sig för bloggen och hur deras vardag ser ut, kan 

bloggandet systematiseras. Genom att definiera en målgrupp kan bloggaren forma 

bloggmaterialet enligt läsarnas önskemål både vad gäller innehåll och praktiska 

omständigheter som vilken tid på dygnet den trogna läsarkretsen klickar in sig på bloggen. 
Genom att ständigt ha en målgrupp i åtanke, framom att skriva för sig själv, är det lättare att 

skapa en röd tråd i bloggens innehåll.  

 

 

8.1.5 Aktivitet i bloggosfären 
 

För att läsare skall hitta till en blogg bör bloggaren lämna adressen till bloggen på så många 

olika bloggar och webbsidor som möjligt. Detta åstadkommer bloggaren bland annat genom 

att aktivt kommentera på andra bloggar. Ytterligare hjälper det att registrera sin blogg på 

blogglistor som kategoriserar bloggar enligt ämne, så som blogilista.fi, och gör det lättare för 

läsare att enligt ämne hitta till en blogg som intresserar. För att omedelbart då bloggen 

registreras locka läsare, lönar det sig att registrera bloggen på en community där det finns 

andra bloggare, och där communityns mening är att ”puffa” de registrerade bloggarna. 

Förutom att lämna spår efter sig på webben lönar det sig också att sprida rykte om sin blogg 
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genom att tipsa bekanta om den via mail, och exempelvis bifoga adressen i signaturen i 

mailen.  

 

 

8.1.6 Adress och titel 
 

För att en läsare skall hitta till en blogg och även komma ihåg den lönar det sig att skapa ett 

kort och slagkraftigt namn för bloggen. För att ytterligare underlätta för besökare lönar det sig 

att ha samma adress till bloggen som tittare, för att inte skapa förvirring. De bästa adresserna 

och titlarna är unika, slagkraftiga, korta, lätta att komma ihåg och lätta att stava och uttala. 

Namn som är svåra att stava och uttala,  med exempelvis ovanliga texten, bindestreck och å-, 

ä-, och ö-prickar, gör det svårare för läsaren att komma ihåg bloggens namn och hitta till den. 

Därtill lönar det sig att försäkra sig om att bloggtiteln är unik och lätt att hitta med hjälp av 

sökmaskiner.  

 
 

8.2 Faktorer som gör att läsare återkommer 
 

När läsare väl hittat till en blogg via en länk eller ett tips, är förhoppningen att läsaren 

uppskattar materialet och vill återkomma. Trots att en blogg är välskriven och har en klar 

målgrupp är det inte en självklarhet att en första-gångens-besökare återkommer till bloggen. 

Det kan finnas otaliga störningsmoment som förhindrar flera besök. Exempelvis ojämn och 

sällsynt uppdatering av bloggen, design som gör bloggen svår att läsa eller långa texter som 

tar mycket tid i anspråk och är ansträngande att läsa. Här följer en lista över vad en bloggare 

kan göra för att uppmana läsarna att återkomma till bloggen även efter ett första besök.   

 

 
8.2.1 Uppdatering 
  
Bloggmediet grundar sig på frekvent uppdatering och ständig förnyelse. I första hand kommer 

innehållet, men trots ett bra innehåll garanterar det inte läsare om regelbunden uppdatering 

uteblir. Läsare återkommer till bloggar där de vet att nytt material levereras ofta. Om 

uppdateringar uteblir är det lätt att läsare glömmer bort bloggen. Genom att uppdatera flera 
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gånger per dag, gärna runt fyra gånger, upp till sex, har läsarna ingen möjlighet att för en 

stund glömma bloggens existens. Det finns dock en balans att uppehålla, för mycket 

uppdatering kan leda till att läsaren tappar bort inlägg i mängden. Således är det ultimata att 

hålla en jämn takt på uppdateringen, några gånger (tre till sex inlägg) per dag, en gång per dag 

eller en gång per varannan dag. Läsaren skall veta i vilken takt bloggen uppdateras och hur 

ofta det lönar sig för dem att besöka bloggen, även om det är endast en gång i veckan.  

 

 

8.2.2 Kort och koncist 
 

Korta inlägg med en tillhörande bild är lätta för läsare att ta till sig. Läsare har vanligtvis 

bråttom då de besöker en blogg och har inte tid att fördjupa sig i ett längre inlägg om det 

verkligen inte berör på djupet eller behandlar ett ämne som är högst aktuellt eller verkligt 

intressant. Läsaren skall inte bli överväldigad av text då den klickar in på en blogg. Korta 

inlägg fungerar bäst för bloggläsare, och 1000-1500 tecken kan anses vara ett maxantal – 

redan det är ett väl långt blogginlägg. Ett inlägg på en mening eller endast ett ord fyller sin 

mening till fullo. För att läsaren som har bråttom med lätthet skall kunna ta till sig innehåll i 

ett inlägg är det viktigt med punkter för ögat som läsaren kan ta fasta på, exempelvis ord och 

meningar med fet eller kursiverad stil, eller länkar i färg som avviker från färgen på den 

övriga brödtexten. Det är också viktigt att inläggen har ett innehåll av relevans, således bör 

bloggaren inte skriva då denne inte har något att leverera. För att underlätta uppdatering lönar 

det sig att planera inlägg i förväg och alltid ha målgruppen i åtanke då man skapar material 

för bloggen.  

 

 

8.2.3 Interaktivitet och kommentarer genom kreativitet 

 
För att främja interaktivitet på bloggen kan man aktivt uppmuntra den istället för att vänta på 

kommentarer. Om läsarna inte kommenterar kan det vara ett tecken på att innehållet inte 

intresserar, men det kan också hjälpa att som bloggare uppmuntra till diskussion och 

interaktivitet bloggare och läsare emellan. Detta kan uppstå genom exempelvis direkta frågor 

till läsarna eller en tävling som uppmanar läsarna att ge svaret i kommentarsfältet. När det 

kommer till interaktivitet i bloggosfären kan man som bloggare vara hur kreativ som helst, 

med allt från tävlingar till material delvis skapat av läsare. Interaktivitet är ett tecken på att 
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läsarna är engagerade och bryr sig om en blogg, således är det av högsta vikt att uppmuntra 

den och ha i åtanke att man producerar material för en publik.  

 

 

8.2.4 Yta och struktur 
  

Stilren och enkel design på bloggen underlättar läsning och gör bloggen mer behaglig för 

ögat. Designen får gärna vara ljus, klar och tydlig, utan överflödiga detaljer. Mörka färger, 

svart och mörkblått kan göra det tungt att läsa, liksom brokiga färger och färgkombinationer, 

mönster och bilder. Bäst fungerar svarta bokstäver på ljus bakgrund. Likväl bör designen vara 

en del av temahelheten, som läsaren kan greppa genom att snabbt skumma igenom bloggen. 

Designen skall med andra ord ange vad det är en blogg handlar om och på samma gång vara 

behaglig för ögat och fungera i olika datorskärmar. Därtill bör strukturen vara klar och tydlig 

och enkel att ta till sig och navigera för en första besökare, det skall exempelvis inte vara svårt 

att hitta till listan över bloggar som rekommenderas eller avancerat att bläddra i arkivet.  

 

 
8.2.5 Fotografier, illustrationer och rörlig bild 

  
Förutom att personliga texter lockar läsare till bloggar, lockar också personliga fotografier 

och illustrationer. De tillför ytterligare en personlig dimension till bloggen förutom texten. 

Därtill luckrar bilder upp i text och gör bloggen mer tilltalande. Fotografier på bloggaren gör 

att läsaren får en närmare relation till denne.  

 

 

8.2.6 Textupplägg 

 
Bloggaren bör underlätta läsning av inläggen, genom att exempelvis framhäva viktiga ord 

med fet stil eller kursivering. Även upprepad styckeindelning underlättar läsning från 

datorskärm väsentligt. Kompakta textstycken bör undvikas, och om de förekommer bör de 

luckras upp dem med hjälp av styckeindelning, bildmaterial och markering av viktiga ord, 

uttryck och länkar.  
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8.2.7 Återkommande element  
 

Med enkla medel ser bloggaren till att läsarna får en verklig orsak att återkomma till bloggen. 

Detta behov skapas med några återkommande element som läsaren vet att alltid finns i 

bloggen, exempelvis dagligen eller en gång i veckan. Återkommande element behöver inte 

vara svåra att producera, bland modebloggarna är det ofta ”dagens outfit” - ett foto på vad 

bloggaren har på sig för dagen - som är det återkommande elementet. För andra kan det 

exempelvis vara fredagens middagsrecept, ett foto på dagens lunch eller den en gång i veckan 

återkommande filmrecensionen. Ett återkommande element behöver nödvändigtvis inte vara 

något som ständigt finns i bloggen. Det kan också vara en serie under en viss tid, exempelvis 

tips på julpynt varje dag i december, en presentation av höstens bästa kokböcker under några 

höstveckor eller återkommande recensioner av musikfestivaler under sommarmånaderna.  

 
 

8.2.8 Länkning  
 
Ofta förekommande länkning skapar ett nätverk i bloggosfären. Länkar gengäldas ofta i och 

med att mottagaren genom besökarstatistiken kan ta reda på vilken blogg som hänvisat läsare 

och i och med det möjligtvis höjt besökarstatistiken. En blogg är aldrig en ändhållplats, utan 

snarare en hållplats. Läsare förväntar sig att bloggen skall slussa dem vidare till liknande 

bloggar och webbsidor, och det är en tjänst för läsare att kunna erbjuda tips som man tror att 

de kan ha nytta eller vara intresserade av.  

 

 

8.2.9 Grammatik 
 

Väldigt många är känsliga för återkommande grammatikaliska fel, slarvfel, stavfel och 

märkligt uppbyggda meningar, och för vissa kan det vara så motbjudande att de väljer att inte 

läsa en blogg där språket inte är korrekt. För att undvika detta bör bloggaren kontrolläsa 

inlägg och försöka hålla texterna så fria från slarvfel som möjligt.  
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8.1.10 God sed 
 

Eftersom bloggaren själv väldigt långt är ansvarig för vad som publiceras på bloggen, är det 

ett medium där det mesta publiceras, även sådant som inte bör publiceras. Sunt förnuft är 

ledordet. Bland annat bör man som bloggare inte använda andras bilder utan att länka till 

källor och inte lämna ut någon icke tillfrågad med namn eller bild. Vem som helst har tillgång 

till en blogg och möjligheten är stor att folk på exempelvis arbetsplatsen eller i skolan läser 

bloggen. Det gäller att särskilja på vad som är för personligt och vad som fortfarande är på en 

nivå som passar bloggen.  

 

 

9. SLUTSATS 
 

Komponenter hos en populär blogg: För de som vill skapa en populär blogg finns det 

många aspekter att ta i beaktande. Viktigt är dock att komma ihåg att det som ny bloggare tar 

tid att hitta sin egen nisch och stil och att det även tar tid att lära känna bloggmediet. Det 

krävs en annan form av text och bild i bloggar och överlag på webben som inte 

överrensstämmer med tryckt text, och det tar en tid att hitta den stilen och i och med det kan 

det ta en tid innan läsarna fastnar för en blogg. Givetvis kan en blogg redan från starten bli 

populär, men det är främst i fall där bloggaren sedan tidigare är känd och startar bloggen på 

exempelvis en kvällstidnings webbsida och i och med detta får medial synlighet. Det tar ofta 

flera månader och ibland år att hitta den nisch man kan uppfylla, och i och med det skriva 

målgruppsinriktat.  

 

För det första gäller det att hitta en nisch som man upplever att man med råge kan utfylla och 

som man vet att det bland läsare finns intresse för. När man väl kommit fram till vad nischen 

är, är det bara att börja skriva och under processens gång lära sig hur en blogg fungerar och 

med vilka medel man lockar läsare till bloggen. Tillvägagångssätt för att locka läsare kan 

variera från blogg till blogg och beroende på inom vilken ämneskategori bloggen befinner sig, 

men i den tidigare presenterade listan framkommer de faktorer som med säkerhet skapar en 

välfungerande och behaglig blogg för såväl bloggare som läsare. I och med att bloggen är ett 

så pass nytt medium är det lätt att experimentera med den och skapa nya koncept, något som 

de populära bloggarna har gjort och i och med det lockat nya läsare och fått läsare att 

återkomma. En av de viktigaste faktorerna är att skapa återkommande inslag i bloggen, precis 
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som i exempelvis tidningar och radio. Dylika återkommande inslag skapar en vana hos 

läsarna att återkomma, eftersom de vet vad som levereras. Återkommande element kan vara 

allt från olika serier under en viss tid, till en video en gång i veckan eller ett citat en gång per 

dag.  

 

Syftet med bloggning: För mig handlar bloggning och att läsa bloggar om underhållning och 

inspiration. Min kreativitet upprätthålls genom den ständiga uppdateringen, jag utvecklas 

inom bland annat fotografering då jag vet att någon verkligen tittar på det jag åstadkommit, 

och jag har knutit många nya och värdefulla kontakter i och med den egna bloggen. Främst 

ser jag bloggar som ett utmärkt medium för unga kreativa att visa vad de går för. I bästa fall är 

bloggning för bloggaren ett sätt att uttrycka sig och inspireras, och för läsaren att underhållas, 

informeras och inspireras.  

 

Bloggar och traditionella medier: Jag ser tydligt de positiva synergieffekter som kan uppstå 

mellan traditionell media och bloggar. Bland det redaktionella materialet på en dagstidnings 

webbsida är bloggen ett högst personligt och dynamiskt inslag som erbjuder läsare något 

utöver det vanliga. För bloggaren är en sådan plattform en möjlighet att nå ut till nya läsare 

som inte tidigare bekantat sig med bloggar. Således anser jag inte bloggar vara ett hot mot 

traditionella medier, utan snarare ett komplement som tillgodoser läsarna med underhållning 

och information vid sidan om de ”tyngre” nyheterna. Ytterligare innebär en etablerad och 

populär blogg som knyts till en webbplats ett löfte om förhöjd besökarstatistik och i och med 

det större attraktionskraft för annonsörer, men också en möjlig sluss vidare till det 

redaktionella materialet. Bloggar är ytterligare en informationskanal, men för mig har den inte 

ersatt någon av de tidigare medieformerna, den är endast ytterligare en kanal för information. 

Fortfarande är dagstidningen den som levererar nyheter och modemagasinen de som levererar 

de visuella helheterna som bloggar inte kan leverera på små datorskärmar. Bloggar är en form 

av mänskligt och nära medium som man lätt kan känna igen sig i.  Lite som lokaltidningarna 

är till för att skapa en samhörighet i en region, skapar bloggar samhörighet kring ett visst 

ämne som intresserar bloggaren och läsare. Jag anser bloggar vara ett komplement till de 

traditionella medierna, men ett högst nödvändigt sådant som jag inte skulle klara mig utan.   
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9.1 Vidare forskning 
 
Bloggandet är fortfarande i sin linda i Finland, men sakta men säkert börjar de populära 

bloggarna med över 10 000 läsare i veckan inse att en sådan målgrupp är värd något. 

Annonsering på bloggar är fortfarande ovanlig, och det är sällsynt att exempelvis 

dagstidningar knyter etablerade bloggar till sin webbsida. Jag ser mycket fram emot att följa 

med utvecklingen och hur inställningen till bloggar förändras i Finland. Det finns många 

frågor som tål att närma sig när det gäller bloggkulturen i Finland, och det mest intressanta 

skulle vara en jämförelse mellan bloggkulturen i Sverige och Finland. Vad beror det på att 

bloggning är en slags folkrörelse och allmänt känt fenomen i Sverige, medan det i Finland 

fortfarande främst är bloggarna själv som känner till fenomenet? Nedan presenterar jag några 

frågeställningar som skulle vara intressanta att fördjupa sig i.  

 

 

9.1.1 Bloggläsare och bloggvanor  
 
En rent kvantitativ undersökning om finländares bloggvanor skulle vara till nytta både för 

bloggare och annonsörer. Hur uppfattar läsare bloggar, vad är man ute efter och hur ser 

bloggvanorna ut? Hur hittar läsare till bloggar, är det genom att läsa om bloggen i traditionella 

medier eller är det via länkar och andra bloggar? Vad är enligt läsare viktigast på en blogg: 

information, underhållning eller identifikation? Hur viktig är uppdateringen och designen om 

texten på bloggen är riktigt intressant? Hur högt värderas bloggar, likställer man dem 

exempelvis med andra medier? Är bloggar trovärdiga som informationskällor? Vilken tid på 

dagen och hur många gånger per dag och vecka läser man bloggar?  

 

 

9.1.2 Webbannonsering i Finland 
 
Hur ser webbannonsering ut i Finland just nu och hur ser framtiden för annonsering på 

webben ut i Finland – anses webben vara ett annonsmedium att räkna med? Jag är också 

intresserad av samarbetet mellan företag och bloggare i Finland, och hurdan inställningen till 

dylika samarbeten är från både företagens och bloggarnas sida? Vad är den allmänna åsikten 

om specialutvecklade och personliga samarbeten mellan en blogg och ett företag, vad anser 

läsare om dylika samarbeten som kombinerar kommersiella intressen med blogginnehåll? 
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9.1.3 Bloggar på traditionella mediers webbsidor 
 

Hurdana synergieffekter kan uppstå mellan blogg och webbsida? Hur vanligt är det i Finland 

att knyta en etablerad blogg till en dagstidnings, radiokanals eller tv-kanals webbsida? Hurdan 

är inställningen till dylika samarbeten på redaktionerna – är det något som är på kommande? 

Inser man skillnaderna mellan att knyta till sig en etablerad bloggare med en stor läsekrets 

jämfört med en bloggare som tidigare inte bekantat sig med mediet och skapat en stor 

läsarskara?  
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