
Eventuella tveksamheter inför att börja blogga?
Innan vi sätter igång vill jag bara nämna att jag vet att det finns många vanliga orsaker 

till att någon tvekar att börja blogga.

Du sätter din trovärdighet på spel när du trycker på publiceringsknappen. Ibland kan 
det leda till att du har 10 till 20 färdigskrivna artiklar som aldrig får se dagens ljus. De 

ligger tryggt i en mörk låda, fysiskt eller digitalt spelar ingen roll. Bara för att du inte 
riktigt tror på din egen kapacitet betyder inte det andra inte gör det.

När du väl kommer igång med ditt skrivande kommer du att se att du inte bara kan 

tillföra tankar hos andra, utan också utveckla ditt eget tänkande runt din verksamhet. 
Bloggandet kan bli en generator till både personlig förändring såväl som en förskjutning 

av vad du gör i ditt företag. Men… låt inte det stoppa dig redan nu. För sanningen är att 
vi inte vet vad den här resan kommer att ta dig med på. 

Den första anledningen till att en del aldrig börjar blogga brukar vara just att:

Är artiklarna inte perfekta så blir de aldrig publicerade!
Det är möjligt att du aldrig någonsin kommer att skapa ett blogginlägg som är helt 

grammatiskt koret utan fyllt av ofullständiga meningar och konstiga syftningar. So 
what? Jag vet att det är svårt att klicka på publicera precis när jag läst igenom en 

artikel för det känns om det är en otydlig struktur, fakta som inte är helt kontrollerade 
och åsikter jag är rädd att blotta. Plötsligt blir allt det du vet att du kan, vet att du tror, 

vet att du vet… offentligt. 

Det finns en klar fördel med den digitala texten jämfört med det tryckta ordet på papper. 
Du kan faktiskt redigera texten igen och igen och igen - även när den redan är 

publicerad och tillgänglig för omvärlden att ta del av. Jag går ständigt tillbaka till mina 
texter och gör smärre uppdateringar. Stavfel jag hittar, onödiga ord jag lagt till och fakta 

eller kringinformation som har förändrats kan justeras långt efter första 
publiceringstillfället. 
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Är tankarna du tänker tillräckligt unika?
Den andra anledningen till att vi tvekar brukar vara att du upplever att det du skriver 
inte är dina tankar och idéer från början. Du har läst, hört eller snappat upp det någon 

annanstans. Det känns helt enkelt inte unikt och du har en känsla av att du har ”snott” 
informationen från någon annan. 

Kanske är du rädd att någon ska förstå eller inse att det inte är du som har kommit på 

det du skriver. Jag är ledsen att behöva säga det, men inte många tankar är unika. 
Oftast har de tänkts av någon annan vid något tillfälle tidigare. Många av de författare, 

målare, musiker, genier som vi uppfattar som genuina och originella har skapat sina 
konstverk genom inspiration från andras verk och tankar. 

Henry Ford sa:

”I invented nothing new, I simply assembled the discoveries of other 
men behind whom there was centuries of work.”

Om du kan se fördelen med att dra nytta av gamla och nya idéer är det bara din 

kreativitet som sätter gränser för vad du kan koppla ihop och vrida runt för att få din 
synvinkel publicerad. Konsten att vara kreativ börjar med att kopiera för att sedan 

omforma och slutligen sätta din egen tvist på. 

Dessutom - är det inte en direkt kopiering, är det i bloggvärlden uppskattat att citera, 
relatera och hänvisa till andras inlägg. Lägger du till länkar så är det ännu bättre. Det 

visar bara att du är uppdaterad och respekterar dina kollegor och konkurrenters 
kunskap. 
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Tänk om jag uppfattas som fanatisk?
Den tredje anledningen brukar vara att allt för passionerade, engagerade, entusiastiska 

människor kan uppfattas som fanatiska, rent av galna. 

Ja, jag vet, jag överdriver något. Men håll med om att vi ibland ojar oss över någon 
som är allt för ”amerikansk” eller överdriven. Vi lever ju faktiskt i mellanmjölkens land. 

Faktum är att bli en framgångsrik bloggare kräver oftast ett visst mått av passion för att 

ha tålamod och uthållighet nog. Det krävs både engagemang för att bygga en bra 
blogg och kanske ett litet mått av galenskap. 

Du kommer kanske att intala dig själv att din omgivning kan ta avstånd och undra hur 

sju…ton du tänkte nu? I min värld är att vara annorlunda bra, i ett stort hav av politisk 
korrekthet. Det är ditt varumärke, du är vad du står för, det är vad som särskiljer dig 

från dina konkurrenter. Var stolt över det. 

Kan jag verkligen motivera den tid det tar?
Den fjärde anledningen kan ibland vara att det TAR för mycket tid och engagemang 

från annat som jag måste eller som jag värdesätter mer.

Det kan mycket väl vara sant, det är upp till dig. Att blogga kräver tid. Du kan använda 
det som en ursäkt att aldrig sätta igång, eller också kan du se till att du blir så skicklig 

att du så småningom ser det som en integrerad del av vad du gör. Det kan bli en viktig 
del av din verksamhet. 

Du får helt enkelt bestämma dig för att ta dig tid - en tidig morgon, en sen kväll eller en 

förmiddag i veckan. Du bestämmer hur mycket tid det får och kan ta. 
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Kan jag verkligen utge mig för att vara expert?
Ytterligare en anledning kan vara att du inte tror tillräckligt mycket på din egen kunskap 

och kompetens för att sticka ut näsan och säga att det här kan jag. Du kanske inte är 
ett geni eller kanske inte ens en expert - än. Vi kan väl ändå vara överens om att 

många som uppnår bara ett uns av framgång har mer tur än talang. 

Kanske du har både och - både tur, talang och ett uns av genialitet. Vem vet?

Koppla ihop din passion med dina medfödda förmågor, lägg till lite beslutsamhet och 
uthållighet så kan magi absolut inträffa. 

Men jag är ju inte någon bra skribent!
Sjätte och sista orsaken jag tänker ta upp handlar om din uppfattning om dig själv som 
författare. 

Jag får höra det ofta: ”jag är ingen författare, jag är inte så bra på att skriva”. När jag 

läser en del av mina första blogginlägg skäms jag nästan. Det finns vissa som 
fortfarande håller både innehålls- och språkmässigt, men många skulle jag definitivt ha 

hoppat över idag. 

Det är min fulla övertygelse att vi alla med övning kan bli bättre skribenter, precis som 
vi kan lära oss att bli bättre att tala inför grupp. Om du fortfarande är tveksam och 

tänker att: ”nja, det här med skrivande, det är nog inte min grej …” Kanske är det så, 
men du är här nu, så prova kan du alltid göra. 

Märk väl att webben är som en stor lekplats och ett testlaboratorium. Här utforskas det 

fortfarande både högt och lågt. Kanske det visar sig att du gillar videobloggen som 
format bättre än att skriva. Med mer och mer fokus på bild och rörlig bild kan det vara 

precis vad som är rätt för dig. 

Dessutom finns det många ämnesområden som det passar mycket bättre att 
kommunicera via bilder än via ord, som t.ex. resor, mat och mode. 
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Om du tänker som jag gör har du antagligen följande frågor malande i huvudet redan 
innan vi sätter igång.

• Var och hur ska jag börja?

• Hur kan jag hitta motivationen?
• Vilken taktik ska jag använda?

• Vilka verktyg finns tillgängliga och hur använder jag dem?
• Hur gör jag för att använda Sociala Medier för att nå mitt publik?

• Var och hur hittar jag inspiration till mitt innehåll?
• Vilken typ av innehåll ska jag skapa?

• m.fl.

Förhoppningsvis har du fått svar på några eller helt alla när vi är klara. Nu kör vi.
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