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”Vi ska dra igång med sociala medier,  
var ska vi börja?” 
 

 

Kanaler? Verktyg? 

Organisation? 
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Du behöver göra tre saker  
för att få en bra text: 

analysera skriva 

bearbeta 
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Vad vill du att de ska göra och känna? 

effekt! 

sändare mottagare 

mottagaren 

agerar 
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När du skriver, utgå ifrån 

Läsaren:  

• Vilka ska läsa?  

• Hur ser deras situation och behov ut?  

• Vad vill de veta? 

 

Effekten:  

• Vad vill du att läsarna ska göra?  

• Vad vill du att läsarna ska känna? 

 

Texttypen:  

• Vilka krav och förväntningar finns på den här typen av text? 
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grr! 
#!?! 

#!?! 

Många har dåliga erfarenheter  
från kundtjänster 
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Balansera argument av tre slag 

Vilken är tesen i texten?  
”Du bör tycka att vårt svar här är rimligt trots att du inte får pengar tillbaka” 

Ge känsloargument – väck rätt känslor 
”Vi respekterar din åsikt men kan tyvärr inte gå ifrån våra regler.” 

Ge faktaargument – erbjud relevant underlag  
”Om vi skulle erbjuda alla pengarna tillbaka skulle biljetterna behöva kosta 
dubbelt så mycket. Vi väljer att hålla priserna nere istället.” 

Ge pondusargument – bygg din trovärdighet och personlighet  
”Vi har noggrann statistik över de här sakerna, och det är viktigt för oss att 
hålla oss till regler som är bra för så många som möjligt av er medlemmar.” 
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Marknads- 
föring 

Kundtjänst 

Två olika slags kommunikation: 
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Ofta ska flera hitta svar i samma text 

SÄNDARE 

MOTTAGARE 

effekt! 
mottagaren 

agerar 
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Skriv trevliga svar 

• Bygg relationen: ha bilder och namn på er som svarar, bjud in till fortsatt 

dialog, och se gärna till att samma person fortsätter sköta dialogen.   

• Förbered mallsvar för effektivitetens skull, men redigera alltid till den 

aktuella personen. 

• Ge ett hjälpsamt intryck: använd strukturen Trevlig—Tydlig—Trevlig.  

• Skriv ur läsarnas perspektiv: du kan få, inte vi ger 

• Undvik era interna ord: använd läsarnas egna ord, vanliga lättbegripliga.  
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Skriv användbara svar 

• Orientera till olika delar: skriv tydliga sökbara rubriker.   

• Ge ett snabbt effektivt svar först: svara ja/nej direkt om det går.  

• Ställ upp svaret i rätt ordning: orientera – instruera – motivera – aktivera  

• Skriv användbart: ge tydliga instruktioner och användbara länkar etc.  

• Motivera = övertyga: väck rätt känslor, bygg förtroende, ge relevanta fakta. 
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Trevlig – tydlig – trevlig. 
Personer. Du, inte vi. 
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Användbar instruktion. 
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Användbar instruktion. 



Hjälpsamt trots negativt.  
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Hjälpsamt trots negativt.  



Hjälpsamt trots negativt.  
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Kunde börjat ja eller nej. 
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Nöjd missnöjd kund. 
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Hittar man lätt rätt inlägg?  
Är rubrikerna begripliga fristående? 
• Spinning Iksu spa 

• Träningskortspriserna 

• Öppettider 

• cykel 

• Försvunna TRX pass sökes… 

• Speglar 

• Städare i omklädningsrum – könsrelaterat 

• Mammaträning, beachträning, barnpassning 

• Zumba 

• vilka aktiviteter ingår till månadskort 

• Ätstörningar 

• Längre pinnar 

• Temakväll löpning 27/4? 
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Skriv informativa rubriker 

• Använd textens eller styckets 3 viktigaste ord 

• Lägg till 1 verb – hellre boka än bokning 

• Låt rubriken vara runt 7 ord lång – du kan dela den i 2 led med : eller –  

 

 

Exempel: 

Kommer öppettiderna i gymmet ändras under sommaren? 

Hur arbetar ni för att motverka ätstörningar? 

Sluta ha manliga städare i kvinnornas omklädningsrum 
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Granska, bedöma, redigera en text: 

Hitta 3 + och 3 - med texten, sammanställ dem med det viktigaste först.  

Granska texten i denna ordning: 

1. Syftet: Svarar texten på läsarens frågor?  

Är det tydligt vad läsaren ska göra, och varför och hur? 

2. Strukturen: Kommer innehållet i den ordning läsarna vill ha det? 

Är texten tydligt och överskådligt uppställd med rubriker, punktlistor osv? 

Gör strukturen så att texten är lätt att använda? 

3. Språket: Är meningarna lätta att läsa och följa?  

Är sammanhangen tydliga?  

Är orden enkla, vanliga och begripliga?  

Är språket anpassat till läsarnas behov?  

Följer språket skrivreglerna? 



Tack! 


