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Din snabba guide !
Skriv text som klibbar fast!!
Jeanette Niemi

Jeanette Niemi – Kreationslotsen, hjälper människor att skriva böcker 

och texter som fångar läsaren genom e-kurser, individuell handledning 

och skrivresor.	
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Din snabba guide !
Skriv text som klibbar fast!!
Att skriva en affärstext som når fram handlar om att svara på kundens frågor. Att nå fram till det som de 

behöver hjälp med. Och att göra det på ett sätt så att de lyssnar och är villiga att lägga ner tid på att läsa det 

du har att säga. Det är ett kreativt arbete att få till en text som tilltalar och är intressant att läsa. Det gäller att 

reda ut vad som ska sägas och vad som inte ska sägas. Men också i vilken ordning det ska sägas. Inte svårare 

än så. Eller? Att skriva är ett hantverk som kräver mycket träning i form av att läsa och skriva. För att göra 

ditt jobb lättare har jag skrivit den här guiden.	


!
Din snabba guide till en text som klibbar fast – får kunden att stanna upp och stanna kvar. 	


!
Vi kommer att utgå från klibbighetsfaktorn och vad jag kallar frågemodellen. I boken ”Den tändande 

gnistan” beskriver Malcolm Gladwell klibbighetsfaktorn som det som får ett budskap att fastna hos 

mottagaren. Vi vill gärna tro att det handlar om vårt budskaps höga kvalitet och förträfflighet men istället så 

kan man se att hur du strukturerar och presenterar ditt budskap är det som avgör om det kommer att fånga 

uppmärksamhet eller inte. Med frågemodellen menar jag att vi skriver texten utifrån våra vanligaste 

frågeord: vad, vem, hur, när, var och varför. 	


!
Börja med att läsa igenom guiden som ger dig tips om vad du ska göra för att förbereda dig, lär dig mer om 

textens struktur för att slutligen ge dig den effektiva ”Börja skriva-modellen”. 	


!
!
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!
Förberedelser!
Innan du börjar skriva måste du veta vem du skriver till och vad du ska presentera. Utan det så har du inget 

att presentera.	


!
Kan du din verksamhet?  
Vad är din affärsidé? Har du det klart så fräscha upp ditt minne genom att notera det. Det kommer göra det 

enklare för dig att hålla fokus. 	


!
Min affärsidé: 	


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	


!
!
Vem är din läsare? 
Dina kunder är troligen dina läsare. Känner du din idealkund? Om inte, ta reda på vem det är. Kvinnor, män, 

ålder, var finns de geografiskt, var hänger de i sociala medier osv. 	


!
Min idealkund:	


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	


!
!
Syfte med texten? 
Varför skriver du texten? Ska du marknadsföra dig själv och företaget? Sälja en produkt eller tjänst? Ditt 

syfte spelar stor roll när du skriver. Gör det klart för dig innan du skriver. 	


!
Textens syfte är: 	


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	


!
!
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Vilken fråga ska din text besvara?  
Vet inte du det så är det inte sannolikt att dina läsare kommer att förstå det heller. 	


!
När man läst min text ska man veta: 	


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	


!
!
Var ska texten publiceras? 
Anpassa din text efter det sammanhang den ska befinna sig i. Det är skillnad att skriva till ungdomar som 

game:ar och ingenjörer på Volvo. Det är också skillnad på att skriva text för bloggen och Facebook eller 

personliga brev som ska marknadsföra dina tjänster. 	


!
Texten ska publiceras i/på:	


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	


!
Vilka särskilda krav ställer det på din text? 	


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	


!
!
Aktualitet 
När i tiden din text publiceras är också av betydelse. Häng med i vad som händer i samhället och koppla din 

text till det. 	


!
Vilken aktualitet har din text?	


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________	


!
!
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Hur?!
Hur du skriver har både med innehåll och utseende att göra. 	


!
De tre U:na!
Om du skriver med syftet att din text ska vara utvecklande, underhållande eller utmanande så har du stor 

chans att nå fram till läsaren. En läsare som har roligt läser vidare. Är det en text som har gett sig ut för att 

lära ut något, ska man kunna lära sig något. Även en utmanande text behåller oftast sina läsare. Använd ett, 

två eller alla tre U och dina läsare kommer att gilla det du skriver. Gör tidigt klart för dina läsare vad det är 

de ska få: underhållning, utveckling och/eller utmaning. Det är din möjlighet att locka in dina läsare. 	


!
Bilder!
Bilder har en förmåga att locka, inspirera och väcka uppmärksamhet hos läsare. Använd gärna bilder som 

kompletterar det du skrivit eller som väcker intresse genom färg eller innehåll. Bilder är extra viktiga på 

webben men också viktiga i kommunikationsmaterial som produktblad eller annonser. Var noga med 

bildernas kvalitet och att det motsvarar det du vill förmedla. 	


!
Textens struktur!
En text som ska väcka uppmärksamhet ska struktureras med det viktigaste först. Det är inte nödvändigt att 

göra det faktiska skrivandet i den ordningen men när du är klar har du vunnit på att ge texten en struktur som 

hjälper dina läsare in i ämnet. 	


Rubrik 
Rubriken ska locka till läsning och ange vad man kan förvänta sig om man läser hela texten. Informativt är 

ofta bra och kan du kombinera det med något fyndigt så har det magnetisk effekt. 	


Ingress 
Gör inte läsaren besviken när de börjar läsa. I en kortare text för t ex sociala medier som Facebook så är det 

rätt på som gäller. Tänk ”rubrik och sedan pang på”. Ska du skriva en längre text som en beskrivning av en 

produkt, företaget eller en bloggartikel så kan det vara värt att använda en ingress där du kort sammanfattar 

vad texten handlar om och vilken fråga man får svaret på om man läser vidare. Du har bara ett par sekunder 

på dig innan webbesökaren klickar sig vidare. Fånga dem genom att ge ett löfte om vad de ska få genom att 

läsa hela artikeln. 	


!
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Brödtext 
I brödtexten svarar du på frågan som är tänkt att besvaras. Ge bort dina allra bästa tips men om det är en 

”gratistext” tänk på att inte berätta exakt hur man ska göra. Spara det till de texter som kunden betalar dig 

för. 	


!
Gör texten lättläst genom att t ex:	


• använda lättlästa typsnitt	


• vara kortfattad	


• använda punktlistor	


• använd rubriker	


• dela upp längre text i stycken	


!
Det finns inget som är rätt eller fel i längd på text eller hur utförlig man ska vara. Utgå från din målgrupp och 

det media som du publicerar i. Det finns riktlinjer att söka på internet om optimal längd. Här är några: 	


• 6 ord i en bloggrubrik. Bara det tre första och de tre sista blir lästa. 	


• 1 600 ord i ett blogginlägg. 74 % av lästa inlägg tar under tre minuter att läsa och 94 % under 6 minuter. 	


• Tweets 71-100 tecken 	


• Facebookpost 40 tecken. 	


!
Källa: http://blog.sumall.com/journal/internet-zoo-ideal-length-everything-online.html	


!
De kan vara vägledande men förblinda dig inte. Håll koll på vad som väcker uppmärksamhet hos dina läsare 

istället. Var noga med att följa upp och utvärdera hur många läsare, delningar och likes dina texter ger. De 

talar om för dig om du är på rätt väg. 	


!
!
Börja skriva-metoden!!
Mitt bästa tips är alltid –  börja skriva! Vänta inte på inspiration eller klarhet. Det kommer när du sätter 

igång. Svara på frågorna ovan för att ta reda på vem du skriver för och varför du gör det.	


Sätt sedan igång och skriv. Vi fungerar olika så du får ta reda på vilket sätt som passar dig bäst. Nedan får du 

också en metod att testa för att verkligen få något skrivet. Våga prova den och våga sedan experimentera 

med ordning och tillvägagångssätt för att hitta ditt sätt. 	


!
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Skriv i flow. Skriv utifrån dina tankar utan att stanna upp för att fundera över om det är rätt formulerat eller 

stavat. Låt tankarna rinna ner på pappret innan du börjar tänka och censurerar dig själv. Det är lätt att komma 

av sig om man tänker för mycket. 	


!
Redigera efteråt. Skriv inget onödigt. Bara det som är viktigt ska med. Allt annat stryks. Kontrollera 

stavning, använd stavningskontroll. Har texten en röd tråd? Vilken fråga svarar den på? Finns all nödvändig 

info med? T ex tid och plats i en inbjudan till en kurs. Eller en anmälningslänk osv. 	


!
• Fånga essensen, kärnan, i en mening – en rubrik. Fastna inte – rubriken är viktig men detta är en 

arbetsrubrik och kan justeras. 	


• Skriv ner de viktigaste punkterna som ska tas upp i texten. Helt kort – ett par ord per punkt. 	


• Skriv en ingress om du ämnar skriva en längre text. Ett par meningar som berättar vad texten ska svara på. 	


• Återgå till dina punkter som kommer att utgöra brödtexten. Fyll ut texten där det behövs. 	


• Läs igenom, redigera och justera. 	


• Rubriken, behöver den justeras? 	


• Låt gärna texten vila om det är en viktig text. Återkom till den en annan dag. 	


• Låt någon annan läsa. Det bästa sättet att ta reda på om din text når fram. Lämna inte de viktigaste texterna 

utan att låta någon annan läsa och ge input. 	


• Redigera och gör de justeringar som behövs. 	


!
Om du tenderar att skriva i all oändlighet så bestäm på förhand hur mycket tid du ska lägga på att skriva på 

ditt, inlägg, artikel osv. Det ger dig en ram att hålla dig inom. Det finns ett läge när du blir överkritisk och 

börjar redigera sönder din text. Se till att sluta innan dess. Att sätta en tidsram kan även löna sig för den 

otålige som kanske istället behöver lägga lite mer omsorg på sin text. 	


!
!
Lycka till med din text! Hör gärna av dig och berätta vilka utmaningar du har i textkommunikationen med 

dina kunder. 	


!
Jeanette Niemi	


Kreationslotsen – din skrivcoach	


jeanette@kreationslotsen.se	
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