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”Good writing is writing  
that does its job.” 
Susannah Ross 

GRUNDFILOSOFI

”Som webbredaktör är din uppgift i 
första hand att hjälpa läsaren göra 
eller ta reda på det hon besöker din 
webbplats eller ditt intranät för. Din 
uppgift är inte att passivt informera om 
din avdelning eller vad ni gör.” 

Fredrik Wackå, Webbredaktörens ABC 
www.wpr.se 



Läsaren är ute efter något. VAD?

☝
uppgift

Därför ska en välskriven  
webbtext vara …

… lätt att skumma.



… kort och koncis. … försedd med en tydlig och 
sammanfattande rubrik.

… skriven enligt s.k.  
journalistisk metod.

… överskådlig i  
typografi och layout.



… välskriven  
i största allmänhet.

• Kortfattad och kärnfull  
(500–1 500 tecken)

• Talande rubrik
• Det viktigaste först  

(”journalistisk disposition”)
• Enkla meningar, vardagliga ord
• Överskådlig typografi

• tydlig styckeindelning
• punktlistor
• ev. markerade nyckelord

JOURNALISTISK 
METOD



Supertungviktigt
Tungviktigt
Medelviktigt

Bantamviktigt

Lättviktigt

Flugviktigt
Intresseklubben

antecknar

Zzzzz ...!

Älg skrämde dagisbarn
En yster älgkalv skrämde upp en dagisgrupp i skogen nära Snesta IP på 

torsdagsförmiddagen. Barn och personal blev skärrade för stunden, men 

ingen kom till skada. 

Det var strax efter elva som älgkalven dundrade in i gläntan på Tacktorpsåsen där ett 

tjugotal barn och deras tre fröknar var ute på sedvanlig torsdagsutflykt. Efter att ha 

sprungit några förvirrade varv  rusade den ut i skogen igen och försvann. Som 

närmast befann sig den oinbjudna hetsporren några meters håll från barn och 

personal.  
– Hela händelsen var över på mindre än en minut. Man kan fråga sig vem som var 

räddast – vi eller älgkalven? säger Britta Borg, förskolepedagog för daghemsgruppen 

Myran. Hon berättar att många barn var rädda och ledsna efter händelsen, men att 

den goda stämningen hade återinfunnit sig till eftermiddagens mellis.

Ingen i personalen som Snesta Nyheter talat med tänker låta sig avskräckas av 

händelsen. Man kommer att ta med barnen på skogspromenader och utflykter i 

området, precis som man alltid gjort. Senaste gången en liknande händelse inträffade 

var för tre år sedan då en ilsken kaja gick till anfall mot en dagisfröken.

‣Vem? 

‣Vad? 

‣Var? 

‣När? 

‣Hur? 

‣Varför?

‣ Med vilka konsekvenser 



Konsten att övertyga

ETOS 
PATOS 
LOGOS

Redigera

1 2

3 4



1. Läs igenom 
2. Stryk 
3. Stuva om 
4. Ändra & rätta

• Gå igenom texten och läs den noga så att du 
bekantar dig med den.

• Stryk de delar av texten som känns överflödiga eller 
som inte passar in i helheten.

• Flytta om stycken och lyft ut delar av innehållet – 
skapa sidoartiklar, faktarutor och bildtexter.

• Förbättra språket, red ut oklarheter och sök upp 
alla de små och stora fel som alla oredigerade texter 
är fulla av.


