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SÅ BLIR DU EN BÄTTRE
SKRIBENT I HÖST
– TRE SNABBA TIPS
Augusti går mot sitt slut och de lata
semesterdagarna är snart ett minne blott.
Många ser hösten som en nystart – man
köper kanske nya kläder, sätter igång
med fritidsaktiviteterna och lovar sig
själv att äntligen börja träna igen. Men vi
tycker att man även kan se hösten som en
nystart på sitt skrivande! Precis som det
finns färdigkomponerade matkassar har
vi därför satt ihop en liten meny med tre
snabba recept som ska göra dig till en
bättre och mer effektiv skribent i höst.
1. TA REDA PÅ VEM DU SKRIVER FÖR
A och O för ditt skrivande är alltid att
anpassa texten efter mottagaren. Innan du
sätter dig ner och författar ett mejl, en
rapport, en informationsbroschyr eller en
webbtext ska du alltså ta en minut och
fundera över vem som är din läsare. Vilka
frågor vill läsaren att din text ska svara på?
Från och med nu är det slut med förvirrade
kunder som ringer för att fråga om innehållet
i det senaste utskicket.

3. TA EN PAUS
Gå ett varv i kontorslandskapet, ta en kopp
kaffe eller ägna dig åt andra arbetsuppgifter
ett slag. I höst ska du helt enkelt ta fler
pauser i ditt skrivande. Man tappar lätt
blicken om man ägnar sig åt samma text för
länge. Att lägga texten åt sidan och sedan
återvända med fräscha ögon brukar vara ett
bra sätt att upptäcka både konstigheter i
dispositionen och enkla onödiga stavfel.

Månadens frågor
FRÅGA: Min chef vill att jag skriver Du, Er och
Ni med inledande versal i kontakten med
kunder. Är det rätt?
SVAR: Vi rekommenderar inte att man skriver
så. Antagligen tänker din chef att inledande
stor bokstav ska ge ett mer formellt och
respektfullt intryck. Men faktum är att
mottagaren inte alls behöver uppfatta det så.
Vissa kan tvärtom uppleva det som avståndstagande, kanske till och med insmickrande.
Det finns också en rent grafisk invändning mot
ett alltför flitigt användande av stora
bokstäver. De stör nämligen ögat och försvårar
flytet i läsningen. Skriv alltså hellre du, er och
ni med inledande liten bokstav.
FRÅGA: Heter det mobbing eller mobbning?

2. STRYK DE SVÅRA ORDEN
Erhålla, företa, nyttja – varför krångla till det
när du kan skriva få, göra och använda? Även
om du tycker att det första låter bildat och
vackert finns det risk att folk snarare
uppfattar dig som högtravande och utestängande. I höst ska du satsa på att använda
enkla och tydliga ord som alla förstår.

SVAR: Det heter mobbning på svenska eftersom
den korrekta svenska substantivändelsen i det
här fallet är -ning. Det är naturligt att ord som
lånats in från andra språk så småningom
anpassas efter det svenska språkets principer.
Jämför till exempel med de försvenskade
substantivformerna dopning, joggning och
coachning.
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