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9 skrivtips som 
hjälper dig att nå fram
Har du valt vad du ska skriva om? Bra. Här kommer 
en lista med tips som gör din text mer personlig, 
engagerande och lättläst.

1. Skriv enkelt, kort och tydligt. Från första till sista meningen 
konkurrerar vi med hundra andra saker som pockar på läsarens upp-
märksamhet. Dessutom finns det dyslektiker, synsvaga och läsare som 
inte har svenska som modersmål.

2. Skriv du istället för ni, det är ett enkelt sätt att få läsaren att 
känna sig direkt tilltalad.

3. Undvik komplicerade facktermer. Och om du använder för-
kortningar, skriv ut hela termen en gång så att läsaren inte tappar 
fokus om hen inte vet vad den står för. 

4. Välj vilken förkunskapsnivå din läsare kan förväntas ha 
och håll dig till den genom hela texten. Du kanske jobbar med det 
du ska skriva om varje dag, men är läsaren verkligen lika insatt och 
intresserad?

5. Undvik engelska uttryck om det finns motsvarande uttryck på 
svenska. Självklart finns det undantag, skriv till exempel Internet of 
Things istället för sakernas internet, men artificiell intelligens istället 
för artificial intelligence.
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6. Dela upp din text i stycken, högst tre till fem meningar långa. 
Om du känner dig osäker på ett styckes längd, utgå från grundregeln 
en tanke – ett stycke.

7. Kom till saken! Den långa inledningen som beskriver bak-
grunden till inlägget behövs sällan. Men det är lätt att hamna där 
eftersom det är så vi har lärt oss att skriva uppsatser i skolan.

8. Skriv som om du talar till läsaren. Tänk dig att du har 
personen framför dig och ska berätta något för den. Det hjälper dig att 
uttrycka dig mer vardagligt, skala bort det som är irrelevant och bli 
mindre repetitiv.

9. Använd aktiv form när du berättar. Skriv inte: Det beslutades 
att mötet skulle ställas in. (Passiv form) Skriv hellre: De beslutade att 
ställa in mötet. (Aktiv form)

Lycka till, kom ihåg att våga bjuda på din kunskap!


