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Checklista som ger din 
text det där lilla extra
Se gärna över ditt blogginlägg en sista gång innan 
du skickar iväg det för granskning. Hur många av 
punkterna i listan kan du bocka av?

√ Jag håller mig till ämnet och försöker inte trycka in för mycket i  
min text. Det gör det lättare för både sökmotorer och läsare att förstå 
vad inlägget handlar om.

√ Jag har strukit så gott jag kan i början av texten. Det tål 
att upprepas: Inledningen blir ofta för lång och jag har bara några 
sekunder på mig att väcka läsarens intresse.

√ Min text har en schysst rytm. Alltför långa meningar gör det 
svårt att hänga med, medan enbart korta gör texten hackig. Därför 
varvar jag (lagom) långa och korta meningar med varandra.

√ Jag har delat upp texten i stycken med mellanrubriker,  
det hjälper min läsare att hitta i texten och gör att helheten upplevs 
som mer lättläst.

√ Jag har gjort om delar av blogginlägget till punktlistor 
eftersom listor är lätta att ta till sig och ger texten luft.

√ Jag bjuder in till interaktion genom att ställa frågor i texten. 
Jag uppmanar också läsaren att dela med sig av tankar och åsikter i 
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kommentarsfältet: ”Vad tycker du? Berätta gärna hur du brukar göra!”

√ Jag har låtit en kamrat läsa min text och det verkar som att 
jag får fram min poäng på ett tydligt och övertygande sätt.

√ Om jag har använt språkverktygen i Word? Självklart! 
Det är ett enkelt sätt att slippa slarvfel. Jag brukar även använda 
synonymfunktionen för att undvika upprepningar.

√ Min läsare får med sig något av värde. Jag försöker tänka 
att min text ska hjälpa eller inspirera, till exempel genom att ge nya 
insikter eller besvara en fundering som läsaren har.


