GRATIS BLOGGKURS

DEL 2:
HVEM VIL DU NÅ?

*I forrige video snakket vi om ditt store hva og hvorfor. Hva vil du si og hvorfor? Det
bør du spørre deg om før du begynner å blogge. Da er sjansen langt større for at du
skriver gode innlegg, rett fra hjertet, som treffer slik de skal.
*Nå skal vi snakke mer om hvem du vil treffe – målgruppen din.
*Du bør ha helt klart for deg hvem som er din drømmeleser. Du må definere ham eller
henne helt klart – så du ser han/henne tydelig for deg når du skriver
*For eksempel: Jeg så for meg en sliten mor som slet med å amme, og desperat søkte
etter råd og medsøstre på nettet. Et sted langt der inne hadde hun også glimt i øyet, sans
for humor, det gjaldt bare å lokke det fram.
Slik ble Antisupermamma-bloggen til.
Med andre ord: Du må gjerne være din egen drømmeleser!
*Det kan være lurt å stille noen spørsmål, for å definere drømmeleseren helt tydelig. For
eksempel:
- Hvor gammel er hun/han? Sivilstatus? Bosted?
- Hva jobber hun/han med? Hva liker hun/han å gjøre på fritiden?
- Hva gjør ham/henne glad? Hva gjør ham/henne trist? Hva gjør ham/henne sint?
- Hva er hans/hennes typiske utfordringer i hverdagen?
- Hvordan kan du hjelpe ham/henne med å løse disse utfordringer, og/eller underholde
ham/henne og/eller få ham/henne til å føle seg bedre/trøste?

Ut fra dette finner du en konkret person som du kan se for deg når du skriver. For
eksempel:
Anne (40), bor på Kløfta, er gift og har tre barn. Anne jobber som sykepleier og liker å
lese bøker på fritiden. Hun blir glad når det er ryddig rundt seg og familien har det bra.
Hun blir trist ved tanke på at alt er forgjengelig og skulle ønske hun klarte å nyte
småbarnstiden mer. Hun blir sint når ungene trasser, når gubben legger sokkene fra seg
overalt, og når nettroll herjer facebookgrupper hun er med i. Hun synes alltid hun har
for liten tid, og føler hun aldri strekker til for familien. Hun ønsker seg mer rom for ro og
moro i hverdagen, og eksotiske ferier hun kan glede seg til.
*Ser du hvor klart en drømmeleser kan defineres? Dette er ganske likt min drømmeleser
(Antisupermamma). Når du ser for deg dette mennesket, er det lettere å skrive innlegg
som treffer. Og vi er mindre unike enn vi tror – det er mange som Anne rundt om i
Norge.
*Å snakke til en drømmeleser gjør også at du holder den strenge kritikeren unna (for
eksempel en tørr professor som lurer på hva i all verden du snakker om). Du vil skrive
som til en god venn, og da oppleves det personlig og relevant for mottakeren. Dessuten
vil du skrive med mer selvtillit og energi, og det gjør også at innlegget treffer bedre.
*Ulike bloggere har ulike lesere. Antisupermammas lesere er for eksempel annerledes
enn tilhengerne til Caroline Berg Eriksen. Og det er helt greit. Det finnes en blogg, og en
gjeng, for alle.
*Det handler ikke om å gjøre seg annerledes enn man er, men å spisse seg. Det er mye
jeg kunne tenke meg å dele i bloggen, men det passer ikke på antisupermamma.no. Da
lar jeg være å skrive det på bloggen, og finner meg andre forum for å formidle dette.
Det er fint å overraske leseren av og til, så det ikke blir ensformig og kjedelig, men det er
også viktig at det ikke blir ”hummer og kanari”.

OPPGAVE TIL DEG:
*Bruk tid på å definere drømmeleseren din. Hvem vil du skrive for?
*Benytt deg av disse spørsmålene – og skap gjerne flere (jo spissere, jo bedre):
- Hvor gammel er hun/han? Sivilstatus? Bosted?
- Hva jobber hun/han med? Hva liker hun/han å gjøre på fritiden?
- Hva gjør ham/henne glad? Hva gjør ham/henne trist? Hva gjør ham/henne sint?
- Hva er hans/hennes typiske utfordringer i hverdagen?
- Hvordan kan du hjelpe ham/henne med å løse disse utfordringer, og/eller underholde
ham/henne og/eller få ham/henne til å føle seg bedre/trøste?

Ut fra dette kan du skrive en klar definisjon av drømmeleseren din (se eksempel fra
stikkordene over – om Anne).
I neste video skal vi snakke om hvordan du skal skrive innleggene dine, så de treffer slik
de skal. Viktig og spennende!
Vi sees der J
Bloggende hilsen,
Kristine AKA Antisupermamma

”Helt på ekte” står det i smykket jeg holder i hånden. Og ekte treffer best!

