
SNABBKURS I 
COPYWRITING 

25 tips för dig som vill bli en vassare skribent! 

 
 
 
 



KAN MAN ÖVA UPP SITT SKRIVANDE? 
Att bidra med kunskap och texter har blivit ett obligatoriskt inslag i allt fler yrkesroller. Som marknadschef eller vd 
förväntas du idag skriva intresseväckande innehåll löpande. För den som inte är en van skribent kan detta 
resultera i både skrivkramp och prestationsångest. Med detta i åtanke vi samlat några av våra bästa copytips för 
dig som vill vässa dina skrivkunskaper. Så skriv ut, sätt på väggen eller ta fram när du behöver lite hjälp på 
traven! 

 

25 tips på hur du blir en vassare skribent:

 
1. LÄS MYCKET!  

Genom att sluka andras texter får du ett större ordförråd och 
inblick i olika sätt att skriva. Inspireras och få nyttiga 
lärdomar om hur du hittar rätt tonalitet, får till berättarkurvor 
och bygger text. Har du inte tid för att läsa? Läs på rutin! Ta 
en lunchdejt med din bok två gånger i veckan eller planera 
in 15 minuters bloggläsning varje morgon. Det hinner du! 

 
2. TÄNK IGENOM VAD DU VILL SÄGA  

Planera ditt skrivande och gör en snabb uppställning av 
textens innehåll redan innan du börjar skriva. Det förenklar 
och effektiviserar skrivprocessen.  

 

 
3. LIDER DU AV SKRIVKRAMP? BÖRJA MITT I TEXTEN  

Ibland är det början som är svårast. Genom att spara 
rubriken och inledningen till slutet blir det ofta enklare att 
komma igång. Fortfarande knivigt? Här finns mer läsning om 
skrivkramp och möjliga botemedel.  

 
4. BLANDA LÅNGA OCH KORTA MENINGAR  

Alltför långa meningar är inte roligt för någon. Du riskerar att 
tappa både läsare och budskap på vägen. Korta och 
kärnfulla meningar blir mer slagkraftiga, men det allra bästa 
är att blanda långa och korta meningar. Det ger texten ett 
bra tempo.
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5. LÄS DIN TEXT HÖGT FÖR DIG SJÄLV  
Det är lätt att bli hemmablind. När du arbetat med en text en 
längre stund är det svårt att upptäcka missar. Genom att läsa 
texten högt hör du ofta fel som ögonen inte ser.  

 
6. ANVÄND UNDERRUBRIKER  

Underrubriker fungerar som små krokar i texten och ger 
läsaren en bra överblick. Om du skriver för webben är rätt 
användning av underrubriker även bra ur SEO-perspektiv – 
Google gillar rubriker.  

 
7. UNDVIK PASSIV FORM  

Verb finns i två former, aktiv och passiv. Aktiv form (Lisa 
skriver en bok) lättar upp texten medan passiv form (boken 
skrivs av Lisa) gör att den känns tyngre och mer byråkratisk. 
Om du inte skriver en rapport eller en akademisk text, välj 
aktiv form. 

 

 
 

 

 

 

 

 

8. BÖRJA DAGEN MED 10 MINUTERS 
FLÖDESSKRIVNING  
Skaffa dig en speciell skrivbok eller ett dokument på datorn där 
du häver ur dig allt som ockuperar tankarna för tillfället. Att 
kasta ur sig text är ett effektivt sätt att lossa hämningar och 
komma igång med skrivandet.  
 
9. SKRIV KÄRNFULLT  

Vet mottagaren mycket om ämnet? Skala då bort överflödig 
information och onödigt utförliga förklaringar. Ingen tycker 
om att bli skriven på näsan. 
 

10. SKAPA EN RELATION MED LÄSAREN  
Att skriva "du" istället för "ni" är ett enkelt men effektivt sätt att 
få läsaren att känna sig direkt tilltalad. 

	

	



	

	

	

	

	

 
11. KRÅNGLA INTE TILL DET  

Onödigt långa och svåra ord blir lätt störningsmoment i 
texten. Byt ut abstrakta och krångliga ord, bryt upp långa 
meningar och försök hjälpa läsaren genom texten. 
 

12. VAR SPARSAM MED UTROPSTECKEN  
För många utropstecken ger lätt ett hysteriskt intryck. En punkt 
ger oftast mer tyngd åt en mening än ett utropstecken. 
 

13. LÅT DIN TEXT VILA ÖVER NATTEN  
Precis som en präktig mördeg mår en text bra av att få vila. 
Dagen efter är det lättare att upptäcka fel och konstigheter. 
 

14. KILL YOUR DARLINGS  
Får du inte in ditt favorituttryck på ett naturligt sätt eller 
försöker du rätta hela texten efter en fras du förälskat dig i? 
Då är det klokast att släppa just den detaljen. Sorgligt men 
sant. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. SE UPP FÖR SÄRSKRIVNINGAR  

En särskrivning kan resultera i att budskapet blir ett helt annat. 
Det är stor skillnad på en kort hårig sjuk sköterska och en 
korthårig sjuksköterska. 
 

16. KOLLA STAVNINGEN! 
Två stavfel räcker för att läsaren ska tappa förtroende för 
texten, det visar forskning från Institutionen för nordiska språk 
på Stockholms universitet. Var därför noga med 
korrekturläsningen. Om du märker att du har blivit 
hemmablind, låt någon annan läsa texten. Det är ack så lätt 
att låta ett litet fel slippa igenom. (Har du upptäckt några i 
den här texten?) 
 

17. BLANDA INTE CITATIONSTECKEN OCH TALSTRECK  
Om du skriver en text som innehåller citat, bestäm dig för om 
du ska använda citat eller talstreck och var sedan konsekvent 
genom hela texten. 
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18. HA ETT TYDLIGT CALL TO ACTION  
Är syftet med din text att läsaren ska prenumerera på ett 
nyhetsbrev, ladda ner en guide eller kanske boka en 
workshop? Glöm inte bort att uppmuntra till just detta! Var 
även noga med att servera länk till registrering, formulär för 
nedladdning eller kontaktuppgifter. 
 

19. UNDVIK FÖRKORTNINGAR I LÖPANDE TEXT  
Förkortningar som "bl.a" eller "t.ex" stör läsrytmen och gör 
det svårare för läsaren att ta till sig budskapet. Skriv ut hela 
orden istället. 
 

20. UNDVIK SMÅORD  
Ord som "lite", "så" och "ju" kan användas för att förändra ett 
tonläge, men vid överanvändning gör de texten otydlig och 
förminskar budskapet. Din text förtjänar bättre! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. HITTA VINKELN  
Fundera på vad du egentligen vill berätta och skala bort alla 
oväsentligheter. Mer läsning om hur du hittar vinkeln 
finns här. 

22. LÅT VERBET KOMMA TIDIGT I MENINGEN  
Genom att låta verbet (det som händer) och subjektet (den 
eller det som gör något) komma tidigt i texten blir det enklare 
för läsaren att läsa och förstå. Lite som trolleri!	

23. SE UPP FÖR UPPREPNINGAR  
Vi är i regel känsliga för texter där ett och samma ord 
förekommer för ofta. Använd synonymer för att variera 
språket. 
 

24. VÅGA OCH ÖVA! 
Ha roligt, öva och var inte rädd för att utmana dig själv i ditt 
skrivande. Precis som alla hantverk kräver skrivande enträgen 
träning. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
DAGS ATT SÄTTA IGÅNG! 
 
Vi hoppas att den här guiden är till nytta för dig i ditt 
skrivande. Besök gärna vår blogg för fler skrivtips och 
läsning om kommunikation i stort.  

 

 
 
 
 
 
 

Vill du ha hjälp med textproduktion eller skulle du vilja sätta ihop en 
kurs för att utveckla ditt och dina kollegors skrivande? Hör av dig till 
oss!

Marika, Hannah, Anna och Anna 
Stockholms Skrivbyrå 
Telefon: 08-556 042 00 
hej@stockholmsskrivbyra.se 

 

 

 
 

 


