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Alla kan blogga
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Alla har något att berätta. Det behövs fler människor 
som skriver om sitt liv, sin vardag och sina erfarenhe-
ter – eller som på grund av sin bakgrund borde vara 
med och tycka till.

Många grupper saknas eller finns inte med särskilt 
mycket i dagens mediebrus.  Speciellt människor 
inom LO-yrken är kraftigt underrepresenterade. 

I och med att det finns bloggar kan många fler göra 
sig hörda.

En av styrkorna med Internet är att du inte behö-
ver dyra tryckpressar eller distributionskanaler för 
att göra dig hörd. Med verktyg för att blogga kan alla 
som har tillgång till en dator med uppkoppling till 
Internet gratis börja skriva.

Det är också sant att vi i Sverige kommit långt 
när det gäller datorinnehav. Ändå finns det en klyfta 
mellan datorkunniga och andra.

Alla har inte tillgång till dator, bredband är inte 
utbyggt överallt, och kunskapen att hantera datorer 
behöver öka i många grupper.

Vi inom arbetarrörelsen måste förstås vara med 
och kämpa på alla fronter – och det kan vi göra på 
olika sätt. Om du tycker om att skriva kan bloggan-
det vara något för dig.

Jag som skriver den här lilla presentationen är 
ansvarig för LOs hemsidor. Jag är journalist i botten 
och arbetar sedan sju år tillbaka med att informera 
om LO via webben. För några år sedan började jag 
blogga, och ganska snart därefter var jag med och 
startade LOs blogg där några fackligt aktiva ungdo-
mar bloggar på LOs Unghemsida.

LO var tidigt ute med att använda sig av detta sätt 
att kommunicera. 

Det finns  mycket som driver mig. Jag vill att vi 
inom arbetarrörelsen också ska vara med och på-
verka det som det berättas om i olika medier. Jag vill 
att ungdomar som gör skoluppgifter och söker på In-
ternet också ska hitta ”våra” definitioner på ord som 
skattepolitik, välfärd, solidaritet, arbetsmiljö, demo-
krati och så vidare.

Att blogga är helt enkelt att använda sig av Inter-
net på ett smidigt sätt.

Till skillnad från tv är Internet en kanal där man 
kan kommunicera med varandra. När du ser på tv 
sitter du passivt och tar emot information eller un-
derhållning. På Internet kan du själv delta, du kan 
skicka mail och diskutera i forum. Du kan kommen-
tera tidningsartiklar och i bloggar och du kan delta i 
telefonmöten och chattar och så vidare.

Att blogga ger dig möjlighet att säga vad du tycker, 
att berätta om din och dina arbetskamraters verklig-
het. Det ger dig också ett verktyg där du kan få reak-
tioner på det du skriver, få igång diskussioner.

En blogg kan vara både en personlig blogg och en 
gruppblogg där flera personer skriver.

På senare tid har också två andra former av blog-
gande börjat vinna terräng, även om de ännu inte är 
lika spridda som skrivna bloggar. Det ena är att ljud-
blogga, att läsa in eller spela in något du säger eller 
sjunger och publicera som mp3-filer. Det går ofta att 
spela in med en mp3-spelare, mobiltelefon eller på 
datorn. Att blogga med ljud kallas podcasting.

Din röst behövs på Internet
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Det andra är att blogga med rörlig bild, att spela in 
kortare videoavsnitt, det kallas att v-blogga.

I denna skrift har jag valt att fokusera på skrivna 
bloggar och delar med mig av några, som jag hoppas, 
goda råd och användbara tips.

Rosemari Södergren
webbmaster, LO

Rosemari Södergren bloggar på 

http://kulturbloggen.com och  http://workersdojo.com

Har du frågor kan du gärna maila Rosemari på:  

kulturbloggen@gmail.com 

eller infomaster@lo.se
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Så här gör du

För att börja blogga behöver du bara gå till något av de 
flera ställen som erbjuder plats att blogga gratis.  Det 
tar inte många minuter att komma igång. Det är lätt 
att starta en blogg och lägga ned den och börja på nå-
got annat ställe om du är missnöjd. Men det kan vara 
bra att först tänka igenom några detaljer. Om flera 
personer lägger in länkar till det du skriver stämmer 
länkarna inte om du byter plats att blogga på. Därför 
kan det vara bra att ha tänkt efter lite först.

Är du duktig på teknik och på att koda på Internet 
och tror att du vill styra och bestämma över formen? 
Har du redan en hemsida på ett webbhotell? I så fall 
finns det gratis verktyg att hämta på Internet som är 
utmärkta för bloggar.

Vet du om du vill ha ett särskilt namn på din blogg 
eller är det ok med en adress som http://johansson.
blogspot.com eller http://johansson.webblogg.se/

Blogspot är ett ställe där du kan starta en blogg.  
Ett annat är webblogg. Om du har en blogg på något 
av dessa ställen måste du ha med deras namn i din 
bloggadress. Men många framstående och välbesök-
ta bloggar har sådana adresser, så det är absolut inget 
negativt.

Okej – är du redo att starta nu?
Vill du starta en blogg på något ställe där det är gratis 
kan du börja på något av dessa ställen:
Blogger
http://www.blogger.com/start
Enkelt verktyg som används av många miljoner blog-
gare över hela världen.

Men den är på engelska och är du inte bekväm 
med att läsa anvisningar på engelska finns det flera 
svenska alternativ.
Webb-blogg – egen blogg på ett ögonblick
http://www.webblogg.se/
En tjänst som erbjuder gratis plats för blogg med alla 
instruktioner på svenska.

Båda kvällstidningarna i Sverige har startat lik-
nande tjänster:
Aftonbladet
http://blogg.aftonbladet.se/
Expressen
http://blogg.expressen.se/
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Så här gör du steg för steg om du väljer 
att starta hos Blogger:

På första sidan står:
Create a blog in 3 easy steps:
Tre steg för att sätta igång och blogga, alltså:
Klicka på pilen där det står Create your blog now.

Steg 1. Create an account – starta ett konto
När du klickat där kommer du in på en sida där du 
ska fylla i några fält

Choose a user name  Här ska du välja ett användar-
namn som du ska ha varenda gång du ska logga in på 
din blogg. Därför är det viktigt att du väljer något du 
kommer ihåg.

Enter a password  Där ska du bestämma en lösenord, 
som du också ska komma ihåg.

På nästa rad ska du skriva samma lösenord en gång 

till, det är en kontroll så att du verkligen skriver rätt 
lösenord.

Display name  Här ska du välja det namn som ska stå 
under dina inlägg, alltså din signatur som ska dyka 
upp varje gång som författare till inlägget.

Email address  Här ska du fylla i en korrekt e-post-
adress som Blogger kan nå dig på. Blogger skriver där 
att de aldrig kommer att ge din adress till någon utan 
din tillåtelse.

Acceptance of Terms  Till sist ska du kryssa i att du 
accepterar Bloggers regler. Det innebär att du till ex-
empel inte ska skriva något som är grovt förtal.

När du fyllt i alla uppgifter klickar du på pilen där 
det står Continue (fortsätt)

Ibland accepterar Blogger inte val av användarnamn 
eller lösenord. Det kan vara för att du valt något som 
redan finns. Då är det bara att hitta på något nytt. 
Ibland kan det hjälpa att sätta till en siffra efter an-
vändarnamnet, att istället för johansson kallar sig 
johansson57.

Steg 2. Name your blog – ge din blogg ett namn

Blog title  Här ska du välja namn på din blogg, det är 
den titel din blogg ska ha.

Blog address (URL)  Nu ska du välja vad det ska stå 
i adressen som besökare ska skriva i webbläsaren för 
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att komma till din blogg. Här är det bra att tänka lite 
noggrant. Ofta är det ungefär samma sak som själva 
titeln.

Om du till exempel här väljer namnet hotellkock 
kommer din blogg att få adressen
http://hotellkock.blogspot.com

Nästa fält du ska fylla i är:
Word Verification
Där ska du visa blogger att du är en levande varelse 
och inte någon hackermaskin – det finns massor av 
elaka hackare som försöker förstöra saker på Inter-
net. Genom att du fyller i vilka bokstäver och siffror 
du ser i bilden intill bevisar du för Bloggers datasys-
tem att du är en människa.

När du är klar klicka på Continue-pilen

Steg 3. Choose a template Välj hur bloggsidan  
ska se ut
Här dyker det upp färdiga mallar med flera olika ut-
seenden som du kan välja mellan.

Du behöver inte vara orolig om du skulle ångra dig 
senare, det går bra och är lätt som ett klick att byta 
mall senare när du kommit igång att blogga.

När du har valt mall, klicka på Continue-pilen.

Då är du redo att börja blogga. Klicka på pilen start 
posting för att skicka ut ditt första inlägg.

Du har en arbetsyta där du kan göra allt möjligt, 
ändra lösenord, ändra mallar, starta en blogg till och 
så vidare.

Men för att skicka ett inlägg ska du klicka på pos-
ting. Där kan du också redigera i inlägg du postat ti-
digare.

När du skrivit klart klickar du på Publish Post. 
Om du vill spara texten, men inte publicera klickar 
du på Save as draft.

Det fungerar på liknande sätt på de flesta ställen där 
du kan starta bloggar.

Vill du starta en blogg på ett webbhotell du har 
tillgång till kan du hämta verktyg att blogga med här:

Wordpress
http://wordpress.org/

Movable Type
http://www.sixapart.com/movabletype/

Om du är beredd att betala några hundralappar för 
att ha ett stabilt och bra bloggverktyg kan du hyra in 
dig hos typepad, där kan du testa i en månad innan 
de tar betalt:
http://www.sixapart.com/typepad/
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Nu har du postat ditt första inlägg. Du har en blogg. 
Men hur ska någon hitta den och hur får du besökare?

Du kan förstås ge adressen till din blogg till vänner 
och bekanta och du kan skicka mail till familjemed-
lemmar och arbetskamrater. Men du kan också visa 
att bloggen finns på flera andra sätt. Ett ord du måste 
lära dig nu när du är en bloggare är: Pinga!

Att pinga betyder helt enkelt att anmäla på olika 
ställen att din blogg skickat ut något nytt att läsa. Det 
finns flera portaler på Internet dit bloggar anmäler 
när de skrivit något nytt. På sådana ställen kan du inte 
bara anmäla att du själv postat något nytt, du kan hit-
ta massor av intressant läsning hos andra bloggare.

De viktigaste portalerna att pinga på i Sverige är:
Nyligen http://www.nyligen.se/
Intressant http://intressant.se/
Var är du? Blogkartan http://svensk.lemonad.org/
Technorati http://technorati.com/
Nybloggat http://www.nybloggat.se/pingform/
Tjejblog (om du är tjej) http://tjejblog.com/

Kommentera mera
Det är också bra på flera sätt att själv besöka andra 
bloggar och kommentera. De flesta bloggar tillåter 
kommentarer. Att kommentera är ett sätt att ta del i 
diskussioner och debatter. Att kommentera är också 
ett sätt att visa att din blogg finns. När du fyller i fäl-
tet för en kommentar finns det oftast ett fält där du 
kan fylla i adressen till din blogg.

Det hör till god ton bland bloggare att återbesöka 
en bloggare som kommenterat hos dig. 

Länka, länka och länka
En anledning till att bloggar ofta hamnar högt i olika 
sökmotorer på Internet som Google, Yahoo och Alt-
avista är att bloggar har många länkar till andra och 
att de uppdateras ofta. Att länka är viktigt och ty-
piskt för bloggar.  Det innebär både att du har länkar 
på din blogg till andra bloggar du tycker är bra och 
att du i dina inlägg där du skriver länkar till andra.

Om du citerar någon annan bloggare eller en tid-
ningsartikel, länka till den. Hämtar du fakta från 
Wikipedia eller någon faktabank, länka dit. Skriver 
du om en bok eller en artist eller en teater, länka till 
deras hemsidor om du har deras adresser.

Vilka lagar gäller?
Lagen om vad som gäller på Internet är ny och det 
är mycket som är oklart. Men självklart ingår allt vi 
gör på Internet under vanlig lag och etik. Att skriva 
rasistiskt eller förtala någon är förstås lika förbjudet 
om det sker på Internet som någon annan stans. Van-
liga etiska regler som gäller mellan människor gäller 
förstås också på internet.  

Här är några bloggar jag rekommenderar
Rabulisten http://www.rabulist.se/
Susannes val http://www.susannesval.se/blogg/
LO Ung Bloggen http://blogg.lo.se/b2e/blogs/
Valbloggen http://val2006.lo.se/blogg/
Peter Karlberg http://peter.karlberg.org/
Ingemars blogg http://ingemarsblogg.webblogg.se/
Helis hörna http://helis.webblogg.se/

Konsten att få besökare




