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Om författarinnan

Hej mitt namn är Johanna och driver 
enklaknep.se - inspiration för briljanta 
människor. För mig handlar det att 
inspirera andra för att utvecklas i sitt sätt 
att använda sin blogg eller hemsida. I 
grunden har jag en webbutvecklar- och 
webbredaktörutbildning som gav mig 
glöden att börja utvecklas på webben. För 
mig är det viktigt att skapa en mer äkta 
webb, där vi kan vara människor och ta 
hänsyn till varandra. Just nu har jag ett 
projekt igång som heter en äkta blogg som 
bygger på idéen att göra bloggvärlden lite 
mer mänsklig.

enklaknep - Inspiration för biljanta människor



Vad är en organisk blogg?

Det är en blogg som bryr sig om miljön den skapar. Att inte låta 
som en robot och visar att det sitter en äkta människa bakom 
skärmen. Visa att just du är levande, att vara äkta och inte ma-
nipulera våra läsares känslor. Vi har redan för mycket sådant ute 
i webbvärlden, som manipulerar oss att klicka eller köpa produk-
ter som vi inte hade tänkt. 

Att blogga organiskt betyder att du utgår ifrån dina erfarenheter 
och ibland välgjord research. Du har människan på andra sidan 
som fokus. Det betyder mer att du inte glömmer av att du var-
je gång du skriver något skriver till en person och håller denna 
personens känslor i dina händer. För att allt du skriver kommer 
dina läsare att ta personligt. 

Att utveckla bloggvärlden till att det är människor som sitter 
bakom varje skärm oavsett om du läser en blogg eller skriver i 
en. Inte vara en pushig reklampelare som skriver till massan som 
läser istället för den enskilda personen. 

Våga ta steget! Du har en fantastisk blogg!



Språket

Hur grym du än är på akademisk svenska, hör den inte hit. Det 
största syftet med en blogg är att kommunicera och nå ut. Du ska 
ge alla en chans att förstå vad du
 skriver, det gäller även alla ord som bara används inom en 
nisch. Språket som är bäst att använda på din blogg är det som 
tidningarna använder sig av. 

Skrota “dem”. Det är ingen idé att skriva dem i din blogg istället 
för dom. Det kommer inte göra att du låter smartare eller att 
du kan hantera det svenska språket. Det ökar bara risken att du 
kommer se ut som en idiot när du använder det fel. Som 
dyslektiker kan jag se direkt när du använder det fel och måste 
läsa om meningen flera gånger, för att min hjärna uppfattar ett 
fel men kan inte se vad som inte ska vara där. 

Ett bra exempel på detta med dem är mycket upprörda männi-
skor på sociala medier som vill låta utbildade igenom att 
använda dem istället för dom. Möts av 3-10 stycken om dagen 
och än så länge har jag inte stött på ett enda som behandlat dem 
korrekt. På de senaste 3 åren. 

Ett sådant inlägg som slösade min tid på grund av alla om 
läsningar hade 27 dem i sig och inte ett enda som användes på 
rätt sätt. I ett annat inlägg slutade jag läsa efter att skribent-
en tvingade mig att läsa om meningen 4 gånger för att när jag 
hittade första felet så kunde jag fortfarande inte gå vidare för att 
något var fortfarande fel. Denna meningen såg ut så här: “Dem 
kunde inte garantera att dem aldrig träffades.” Inlägget hade ett 
viktigt budskap men blev väldigt brusigt och tröttsamt att läsa 
om meningen för att personen inte kunde använda dom istället 
så att de kunde använda det på korrekt sätt.



Språket

Om jag jag fick 1 öre varje gång jag läste en text som använde 
dem på fel sett hade jag varit biljonär. 

Att använda ett bra språk från din sida kan checkas av med den-
na lilla listan:

Inga dem.

Förstör jargong orden, alla ord som är svåra att förstå 
måste förklaras.

Läs texten högt för dig själv för att se om den flyter.



Ge din blogg mänsklighet

Att blogga kan ibland gå lite på rutin och du kan tappa din 
röst och ditt syfte med bloggen. Det kan börja låta som att en 
känslolös robot sitter bakom tangenterna Det kan bli tråkigt och 
oinspirerande att läsa och skriva en blogg som inte har någon 
passion. 

Jag har många gånger hört bloggare uttrycka att de inte “vågar” 
skriva vad det tycker och tänker på grund av hatet som kommer 
från andra människor. Det kommer alltid finnas de som kommer 
att bete sig svinigt åt och har tappat bort sin mänsklighet. Men 
du behöver inte tappa bort din. Genom att bara tänka dig att du 
sitter och skriver till en person kommer ditt tanke sätt att ändras 
och du kommer att skriva mer empatiskt. För det är just det som 
gör en blogg så bra, är när den är empatisk emot sina läsare. 

Några tips för att du ska skriva mer mänskligt:
Glöm inte empatin för andra människor.

Följ din passion och ingen annans.

Värna om dig själv.

Värna om andra.

Det är viktigt att du är en människa på nätet, vi alla måste vakna 
upp lite och ha en förståelse att det är människor som vi snackar 
med och inga robotar. Din blogg håller en konversation med dina 
besökare så fort dom börjar att läsa dina ord eller ser dina bilder. 
Glöm inte att det du gör påverkar dom i allra högsta grad. 



Hållbart bloggande

Att blogga organiskt handlar mycket om att blogga hållbart. Du 
ska inte tömma dig på energi, det ska vara roligt och du ska 
känna passionen över att dela med dig av dina erfarenheter. 

Tömma sig på energin händer lite då och då när man bloggar, 
det är svårt att hålla balansen när det är så kul att dela med sig 
av allt som man har att berätta. Det är lika viktigt att ha tid ifrån 
bloggen som att blogga, eftersom du måste fylla på det som du 
tar. Det handlar hela tiden om att hitta balansen och inte låta din 
blogg ta över hela ditt liv. 

Det kan vara svårt att hålla sig borta från sin blogg även om man 
inte skriver något. Kolla om du har fått kommentarer eller kolla 
hur många som har läst dina inlägg. Det kan kväva din kreativ-
itet, jag kör med en policy att inte besöka min blogg mer än 3 
gånger per dag för att inte bli allt för besatt. Och låta den suga ur 
mig onödig energi och tid. Det tar ju en massa tid att kolla den 
där bloggen, den tiden kan vi ju ha till annat. 

Att blogga organiskt hur många inlägg per dag betyder det?

Vi börjar med inte mer än tre inlägg per dag. Att spamma ger dig 
den där robotkänslan över din blogg. Det är bättre att publicera 
ett välgjort innehåll än spamma ut kvantitet. För att hålla en bra 
kvalitet på dina inlägg borde du inte överstiga mer än 3 inlägg 
per dag. Varför inte spara några och schemalägga dom för en torr 
dag om du har en kreativ rusch. 



Hållbart bloggande

Passionen är en av de viktigast byggstenarna i att blogga 
organiskt, för utan den finns det egentligen ingen mening att du 
gör dina erfarenheter publika. Du slösar bort din tid och andras 
om du inte har passion om det du skriver om. Det finns allt för 
många sidor på nätet som saknar glöd som vi skulle kunna säga 
är nätets skräppost. Våga vägra att skapa skräppost och skriv 
med hjälp av din passion. 



Att hålla en balans

Att blogga organiskt är inte bara att skapa innehåll som lyser av 
passion och mänsklighet, det handlar också mycket att skapa 
balans. En balans i relationen emellan dig och din blogg. Jag 
skulle vilja säga att du har en slags kärleksrelation till din blogg, 
när du startar upp den så har du en smekmånad (den tiden som 
du uppdaterar som mest och bara älskar att umgås med din 
blogg). Det är när smekmånaden går över som du hittar din 
riktiga passion för bloggandet vilket bestämmer om du stannar 
kvar som bloggare eller hittar något annat att lägga din tid på. 
Det är också efter smekmånaden som du behöver balansera ditt 
liv från bloggen och det som du har på bloggen. Det vill säga all 
tid som du lägger på att ta bilder till bloggen eller skriva innehåll, 
spela in filmer och mycket mer. 



Kontakt

enklaknep

enklaknep

Johanna@enklaknep.se

enklaknep.se

 (Psst, klicka på bilderna eller texten 
det ligger en länk där som tar dig direkt 
till sidan!)
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