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Om

mig

Hej,

Mitt namn är Johanna och jag startade min blogg för att jag ville lära
mig mer om webben och dela med mig av mina erfarenheter. En dröm
som sedan blev ett mål var att skriva e-böcker om bloggande. Det finns
mycket som ingen berättar, när du börjar blogga. Det tänkte jag skriva
om i denna serien. I böckerna kommer vi att gå igenom grunderna och
sedan till mer avancerade saker.

Namn till bloggen

Fantastiskt nu ska du börja sprida din röst på nätet. Det du behöver för att kicka igång och sprida din
kunskap är ett namn. Frågan som du ska ställa dig innan du börjar leka med ord är:
- Vad kommer din blogg att handla om?
Genom att skriva ner vad din blogg ska handla om har du börjat att välja bort ord som inte passar ihop med
det du vill säga.

Jag skriver om.....

Min ser ut så här:
Min blogg handlar om tips och tricks för att
elda upp inspirationen hos läsaren och enkla knep
som andra kan använda på deras sidor.

Min sida kan inte heta susspuss eller suntlivlchfnu.
Ditt namn ska redan innan din sida laddar ge intryck om att här händer
något spännande.

Bra ställen att blogga på

Wordpress.com
Blogger.com
Blogg.se

När du börjar att känna på den fantastiska
världen som bloggen öppnar för dig kanske du
inte vill investera i en egen hemsida, utan vänta
tills du vet vad du får ut av att blogga. När du är
mer ambitiös rekommenderar jag att blogga på
egen hemsida. I början duger det bra att blogga
på en av gratisportalerna.

Skapa en egen bloggplanering

En bloggplanering är fantastiskt att använda vid alla tillfällen, för att inte riskera den där bloggtorkan som
lurar runt hörnet. Det finns mängder av olika ställen du kan skriva upp det på, det enda kravet som finns är
att det ska vara lätt att komma åt. Jag använder mig av papper och penna.

Det här har jag på min blogg
planering:

Idé
Taggar
Fokusord
Schemalagt
Vilket datum

Det behöver inte vara varje dag som du planerar vad du ska skriva om, utan ett tips är att planera ett inlägg i
veckan. Att blogga regelbundet skapar fler möjligheter för läsare att hitta din blogg.

Kategorier

En viktig del av din sida. Här har du chans att fånga din läsare extra mycket. Dina kategorier ska passa det du
skriver om. Har du en blogg om smink, kanske det inte är en idé att ha en kategori om hunden
Henry. Alla kategorier som du inte kan motivera värdet på lägger du inte upp.
En bra motivering:
Jag planerar att skriva mycket om färgen rosa. Rosa design, rosa kläder och rosa inredning, då kan jag
behöva en kategori som heter rosa.
Dålig motivering:
Jag skriver ju om min vardag med inte bara om smink då är ju min hund Henry med. I det här tillfället rekommenderar jag att du skapar en kategori Vardag och lägger dina Henry-inlägg där under.
Eftersom det är en liten chans att du kommer att skriva så många inlägg om din hund att det är värt
att lägga upp en kategori som heter det.
Less is always more när det kommer till nätet. Välj noga delarna av din blogg.

Hur och varför; taggar

Ett enkelt sätt att få andra att hitta dig. Taggar är fantastiskt om du vill att fler ska hitta din blogg. Dina taggar
blir helt värdelösa om du använder dom fel, det är viktigt att de matchar det du skriver om.
Google ignorerar dina taggarna om de inte passar in på det du har skrivit. Om du ser i avsnittet
bloggplanering så finns det med taggar, för att om jag uppmärksammar dom innan jag sätter mig och skriver
kommer jag att använda dom orden mycket i inlägget. Det räcker med 3-5 taggar per inlägg.
Det finns ingen lista på bra taggar som du kan skriv utan bara att de ska passa in i det du skriver om men det
finns ord du inte borde använda i dina taggar.

Svartlistade taggar:
-allmänt
-vardag
-inlägg

Fotografier; hitta och använda

En ambitiös bloggare ser till att alltid använda bilder som är okej att
använda. Ta inte första bästa bilden som kommer upp när du söker på
google. Det enklaste sättet är att fotografera själv, men om du inte har
tid eller lust kan du alltid använda dig av flickr eller googles avancerade
sökning.
Varför det är viktigt att alla dina bilder på bloggen är okej att använda?
De som skapat bilden kan kräva
dig på pengar för att du har
använt deras bild utan lov.

Du blir mindre trovärdig om du
använder många bilder som du
inte har skapat själv.

När du hittat eller skapat bilderna du vill dela med dig av, är det dags att
göra dom sökvänliga så att läsarna hittar din blogg. Det är lätt att missa
att du ska fylla i titel och alt text i bilden, Google baserar gärna sina
sökresultat på alt texten. Ju mer detaljer du skriver om din bild ju mer
gillar google den. Det är som att hashtagga dina bilder på instagram.
Tips:
Nästa gång du laddar upp din
bild titta om det finns några
fält som du kan fylla i. De flesta
bloggplattformerna har fält som
title och alternativ tagg som du
kan fylla i.

Statistik hur fungerar det?

Det är en hel vetenskap den där statistiken. Det som fungerar bäst är google analytic, den ger dig den mest
korrekta bilden av hur många besökare du har. Men till en början funkar de verktygen som en
gratisplattform tillhandahåller.
Igenom att titta på din statistik kan du se:
-Det inlägg som flest gillade
-Vilka inlägg som inte drog så mycket trafik
-Hinta om du gjorde något annorlunda på din sida den dagen, vad gav det för resultat
Du behöver inte bry dig så mycket om statistiken i början men håll det i tankarna, det är ett hum om vad
dina läsare söker för inlägg.

Kommentarer

Alla som skriver något på nätet vill bli hörda, tillåt dina besökare att
skriva till dig. Att kunna kommentera är viktigt. Det är ett fantastiskt
sätt att knyta sig samma med sina läsare. Ett bra sätt att fånga nya läsare
är att kommentera på andra bloggar. Det är fantastiskt att söka inspiration och diskutera deras intressanta inlägg.
Att kommentera på andras bloggar och skriva något snällt om den ger
dig mycket, som en länk tillbaka till din blogg och positiv energi.
När jag kommenterar brukar jag alltid försöka att ha med den andra
personens namn när jag hälsar, detta för att visa att jag uppskattar
inlägget och även det är ett fantastiskt sätt att knyta band med
personen .
Hitta andras bloggar att kommentera kan du göra igenom att:
-Gå med i en Facebook grupp
-Blogg.se har ett forum där många bloggar finns med
-Instagram #blogg #inlägg #bloggar och liknade

Bonus

För att sprida sin nya blogg är ett ovärdeligt tips att gå med i en utmaning som har ett så kallat “link party”.
I ett link party kan du länka in ditt bidrag till utmaningen direkt på någon annans blogg.
Några kända utmaningar är:
-Ordlös lördag
-Helgens bild
-Foto i triss

