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Här har ni år 2006 främsta bloggar

framröstade av bloggosfären och 

svenska folket. 

Grattis till er alla! 

Le Grand Finale
Så var det vi alla hade väntat på i ca två månader här! Den stora finalen. Ett stort

tack till alla 517 deltagare i de 21 kategorierna. 

Jag ser fram emot ytterligare ett år med Årets Blogg och fler nya tävlande och

spännande bidrag! T ävlingen fick en otrolig uppmärksamhet med hela ca 47.000 unika 

besökare, ca 200.000 sidvisningar och ca 19.000 röster på era bloggar mellan starten

den 11 augusti och avslutningen den 1 december förra året.

Detta år kommer det vara enklare att delta och dessutom helt gratis. Jag lägger upp

mer information här så fort jag hinner. Jag vet att ni väntat på detta länge och ska

därför inte uppehålla er...

Vänligen

Team Årets Blogg, Jonas Arnklint

Finalister och vinnare
Obs! Kategorierna Resa, Motor och Vetenskap har vi slopat, då det endast funnits en

tävlande.

Datorer och IT

Moderskeppet.se 3.5 i betyg med 372 röster

Fokus på Photoshop och digitalfoto. Kompletterat med långa guider i Photoshop

från tidningen Kamera & Bild. 

1.

framför, bakom, och lite bredvid 3.1 i betyg med 335 röster

Min dagbok rätt och slätt. Jag måste ju ha någonstans att skriva ner alla mina

funderingar, lägga ut bilderna från helgens bravader, och lätta mitt hjärta när

det inte varit några bravader - vad är då bättre än en blogg?

2.

Serenityalps 3 i betyg med 340 röster

Min personliga hemsida där jag bloggar om allt möjligt som händer och sker

runt omkring mig.

3.

Ekonomi

Fenéstra 2.8 i betyg med 350 röster

Om politik, näringsliv och samhälle. Om utbildning och karriärvägar. Om

människor som lyckas och om människor som lyckats.

1.

Diego 2.1 i betyg med 342 röster

Karriär med hjärta, livsstil med hjärna.

2.

Film och TV

TVBLOGGEN 3 i betyg med 343 röster

Sveriges bästa blogg om TV i alla dess former.

1.

Chribbes Blogg 2.6 i betyg med 353 röster

Egotrippad, samhällsfarlig, omstörtande, galet rolig, galet galen, filmälskande,

livstörstande, bejakande, tungsint och härlig på alla sätt och vis. Eller inte. 

2.

Filmprojektblogg 2.3 i betyg med 343 röster

Projekt(b)logg om en film som för tillfället befinner sig i manusstadiet.

3.

Filosofi och regligion

kyrksystern 3 i betyg med 392 röster

Berättar om vardag och fest i min lilla värld där jag är diakon, fru, mor o

människa. Benar upp teologiska, psykologiska och allmänmänskliga frågor och
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aktuella ämnen. Reflekterar över samhället idag. Allvar och dråpligheter korsar

varandra.

Amiga 3 i betyg med 338 röster

Jag skriver om allt som faller mig in under natten, då det finns tid för

funderingar i lugn och ro. Bland annat skriver jag om musik, film, serier, 

politik, barn, hundar, filosofi, mobbing och samhällets uppbyggnad.

2.

Fotografering

nina is cool 3.6 i betyg med 432 röster

Vardag, minst och mest.

1.

Vad äter man egentligen? 3.4 i betyg med 373 röster

En fotoblogg där grundtanken är att få med sig kameran var man än går. Vad är

inte bättre att börja med det man äter.

2.

INBILSK.SE 3.3 i betyg med 364 röster

Personlig och knasig blogg om allt och inget! Uppdateras dagligen och fotas,

det gör det mycket! Glöm inte spana in fotogalleriet!

3.

Företag

MarMalaidsblogg 3.4 i betyg med 381 röster

Här kommer jag att dela med mig av den smått kaotiska verkligheten bakom

MarMalaid´s alla fina smycken och dessutom låta er vara de första att få ta del

av allt nytt som ständigt händer. Ibland kommer mina inslag från Kina och

ibland från kontoret i Malmö

1.

Ljungbergs blogg 3.3 i betyg med 392 röster

- om städer, trafik, miljö och den framtid vi skall leva i.

2.

Linda Lej startar eget klädmärke 3.2 i betyg med 352 röster

Linda Lej berättar här om sitt arbete med att skapa trendiga barnkläder.

Besökarna får följa utveckligen och kommentera hennes modeller och design.

Tanken är ett demokratiskt varumärke där intresserade tyckt till om design och

modell.

3.

Humor

Konsum 4.2 i betyg med 691 röster

Berättelser från en närbutik

1.

Pernillas blogg 3.9 i betyg med 492 röster

Bloggen handlar mycket om fotografer och journalisters vardag. 

2.

Vad är grejen? 3.6 i betyg med 487 röster

En plats för dig som undrar vad grejen är med olika saker. Här reflekterar jag

över sånt jag inte förstår, allt från travhästnamn till hockeyshorts.

3.

Kultur

Mias fotoblogg 4.1 i betyg med 439 röster

Jag är en konstnär som bloggar utifrån en madmans eyes. Jag skriver eroniskt

och fotar irotiskt. fattar ni. Inget är va det verkar vara. Välkommen in i en

konstnärs mystiska Universum. Glöm inte att ta av hatten först. 

1.

gatukonst.se 3.9 i betyg med 549 röster

Gatukonst från stockholm

2.

Flitiga Myran 3.3 i betyg med 403 röster

Scenograf, inredare, formgivare och skribent. Obotligt beroende av färg, form

& foto. Bloggar om formgivning av alla de slag, inredning, trädgård och kultur.

En och annan resa och utflyktsmål kan också slinka med. Saker jag gillar helt

enkelt!

3.

Litteratur

Deltidsharmonisk 3.7 i betyg med 465 röster1.
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Ytterligare en slacker som skriver, ser på Simpsons, samlar på skivor samt

försöker undvika ansvar. 

Onekligen 3.5 i betyg med 446 röster

Onekligen handlar om bra böcker, dåliga dagar, fula pocketomslag och random

saker som roar. Jag är Lisa: Journalist, författare, bokmal och en jävel på att

steka pannkakor. Läs mig gärna om du vill ha roligt. Skjut mig ännu hellre om

jag blir för pretto.

2.

Gunillas blogg 3.1 i betyg med 463 röster

En tre-barnsmammas tankar och funderingar om sorgen efter sin äldste son som

omkom i en trafikolycka endast 23 år gammal. Nu lever man inte längre, nu

överlever man. Varje dag är en kamp!

3.

Mat

Tre tjejer i köket 4.3 i betyg med 444 röster

Bloggen drivs av tre matglada vänner som skriver personligt om alltifrån

middagsmat, kokböcker och restauranger till vardagslyx.

1.

Fulcola 3.8 i betyg med 438 röster

Över 100 testade colasorter samt stenkoll på nyheterna inom colavärlden gör

Fulcola till den mest självklara sidan när det gäller information om allt som har

med cola att göra.

2.

piximint.net/slimblog 2 i betyg med 340 röster

gå ner i vikt - bantning med kändisar och Pixi från piximint.net/slimblog

3.

Mode

Engla´s Showroom 4 i betyg med 1791 röster

Mode, tips, dagliga outfits, vardagliv och personliga glimtar blandas med kärlek

och omsorg. 

1.

Hanna Fridén - Feministisk, estetisk stilfascist 3.6 i betyg med 510 röster

En blandning av mode, stil, konst och kultur. Nöje, fylleslag och humor. Politik,

feminism, vardagsbetraktelser och problem. Samt lite omotiverad prosa.

2.

BlackandWhite 3.3 i betyg med 473 röster

Linda & Deeana bloggar om mode, shopping, celebs och fotbollsspelare mm.

3.

Musik

Nina Fyhrs Danssida 3.1 i betyg med 428 röster

Nina Fyhr skriver om social dans. Den moderna dansen som lockar allt fler unga

människor. Bloggen startades i juli 2005 i syfte att beskriva dansorkestrarna,

arrangemangen och dagens dansmusik. Här beskrivs även hur det fungerar att

ta med sig barnen ut.

1.

En schlagerprinsessas blogg 2.8 i betyg med 376 röster

En schlagerprinsessas blogg om Melodifestivalen, Lena Philipsson, musik i

allmänhet och annat som skänker lite glamour åt vardagen. 

2.

Daniel är bäst 2.5 i betyg med 424 röster

"DANIEL ÄR BÄST" är det anspråkslösa namnet på ännu en blogg där ännu en

slyngel tar sig ton och i princip dagligen försöker häva ur sig något spydigt,

syrligt eller tänkvärt om musik, film, tv, sitt vardagsliv och journalistik.

3.

Nöje

DJ-Bloggen 3.7 i betyg med 654 röster

Mitt liv som diskjockey. Berör allt ifrån Stureplan, nöje och musik till

redogörelser om vardagssituationer som stör mig.

1.

Erwiks blogg 3.6 i betyg med 610 röster

Om livet som skvallerreporter men även om livet som människa.

2.

Kenneths blogg 3.1 i betyg med 590 röster

Bloggen handlar om Stureplan, nöjen, musik, nattlivet och politik.

3.
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Personligt

Lalandakid 4.3 i betyg med 655 röster

Hur det är att leva med ett handikappat barn.

1.

Lilija 3.5 i betyg med 933 röster

En blogg om sånt som händer i mitt liv. Mina åsikter, tankar & erfarenheter.

2.

Saras blogg 3.4 i betyg med 609 röster

Personlig blogg som handlar det som händer i vardagen. Bland annat om resor,

böcker, filmer, roliga händelser, tankar om livet, jobb, utbildning mm

3.

Politik

Mitt liv som hora 3.3 i betyg med 443 röster

En ung kvinna i mitten av Sverige beskriver sitt liv som hora och sina personliga 

tankar om livet och kärleken.

1.

ArvebroMörck 3 i betyg med 352 röster

allehanda åsikter om utbildningspolitik, familjepolitik, feminism, liberalism,

sociallism, snällism och annat som kan vara värt att tycka om. Det finns de som

känner oss och menar att vi är ganska lika och för att facilitera

sammanblandning tycker vi att 

2.

Fru Babsans perspektiv 2.7 i betyg med 341 röster

Allt och inget om det som betyder något för mig. Samhälle och politik.

Föräldraskap och barnen. Och lite annat! 

3.

Hälsa

Våldsmotstånd 3.4 i betyg med 376 röster

I och med att jag var med om en tragisk misshandel 1995 har jag startat en 

blogg mot våld.

1.

Pysans Tankar 3.3 i betyg med 370 röster

Fick bröstcancer den 8 juni i år. Bloggar om livet kring detta.. både positivt

och negativt. Om sjukhusbesök och cytostatika behandling. Jag skriver också

om de vedermödor som man möter som sjuk studerande. Dessutom blir det lite

roligheter emellanåt. 

2.

Förlåt mig för att du gjorde så 2.9 i betyg med 344 röster

Jag skriver om mitt medberoende till en man med sex-, porr- och 

alkoholberoende och hur det påverkar mitt liv trots att förhållandet är över

sedan länge.

3.

Idrott

Motionsguiden.se 3.7 i betyg med 390 röster

Bloggen handlar om träning som livsstil. Den upplyser om de upplevelserika

sidorna av träning och aktivitet och vill framför allt vara en inspirationskälla.

1.

klanis 3.2 i betyg med 344 röster

Golfgalen hobbyfotograf som bloggar om allt som rör golf, golfare och olika

golfbanor blandat med vardagsrealism och livet i största allmänhet. Ibland

dyker det upp några bilder också :) 

2.

Hockeyfreak 2.9 i betyg med 338 röster

En blogg om svensk hockey,på engelska.Skriver om

fakta,Elitserien,turneringar,lite personligt tankar om hockey också.

3.


