
Den svåra
konsten att
skriva lätt. 
 [VÅRA FEM BÄSTA TIPS FÖR DIG SOM SKRIVER PÅ LEXIQON]





Tips#1: 
berätta så att
19-åringen
förstår.
[READ, REVISE, REPEAT]

Föreställ dig att personen du skriver till sitter mittemot dig. I

samma rum. Hur skulle du uttrycka dig då? Och innan du börjar skriva:

definiera syftet med din artikel. Varför skriver du texten och vad hoppas

du åstadkomma med den? Vad vill personen mittemot dig få veta

genom artikeln och vad vill du att hen ska göra efter att ha läst den?

När du har klart för dig vad syftet och vem den tilltänkta mottagaren är,

så blir det betydligt enklare för dig att skriva. Dessutom lovar vi att ditt

budskap också blir tydligare!

 

Och det här med 19-åringen. Vi vet att juridiska är ett av dina

modersmål – det sitter garanterat i ryggmärgen. Men för att din artikel

inte bara ska fånga läsarens intresse, utan bli läst till (sista) punkt:

använd ett ledigt språk och ord som alla förstår. Försök att inte göra

det svårare än vad det är. Är paragrafhänvisningar nödvändigt? Lägg

till en hyperlänk, så störs inte läsningen. Behöver du rada upp

information? Gör en lista! Punktlistor gör din artikel lättare att skumläsa

på samma gång som du lyfter fram sådant som är viktigt för läsaren att

få med sig.

”Språket är juristens viktigaste verktyg – det
är ofta ett påstående vi ofta hör när vi pratar
om att skriva juridiska texter. Men det är
sällan någon säger att kommunikation är
juristens viktigaste färdighet.”
 

 
Englund Hjalmarsson & Mattson, 2013



Tips #2:
begränsa
ditt ämne
och håll
dig till
det.
 

Det må vara en självklarhet men ändå värt att poängtera: välj ett ämne

du tycker är intressant. Om det är ett omfattande sådant: begränsa. 

Hitta din vinkel. En aktualitet. Istället för att skriva om en lagändring

kring kameraövervakning, prova skriva om vilka möjligheter den innebär

för företagare med butiker belägna i köpcentrum. Ju mer specifikt

ämne, desto lättare att tackla. Dessutom blir det enklare för läsaren att

få ett grepp om ämnet, avgöra om artikeln är relevant eller ej och på så

sätt: förhoppningsvis få svar på just sin fundering.

 

Det är lätt hänt att hamna på olika (lockande) sidospår. Det här

dokumentet kunde flörta med källhänvisningar eller tangera

nyhetsvärdering. Båda intressanta sidospår, men resultatet? Spretigt

och alldeles för långt. Låt således hellre dina sidospår bli egna

artiklar. Det är nämligen aldrig kvantiteten som räknas, det är

kvaliteten.



Texter behöver luft. 
Precis som du.
 



Tips#3: 
håll styckena
korta och din
text visuellt
överblickbar.
 

Var inte rädd för att dela upp din artikeln i stycken, tvärtom! 

Korta paragrafer är lockande. Jämför en 5 kilometers löprunda med att

dela upp den i tolv lyktstolpar och ta sikte på den du har i synfältet.

Visst är det en känsla av bedrift varje gång du når ett delmål? På

samma sätt vill du läsa ännu ett stycke. Dina ögon letar sig hungrigt mot

skärmens nedre kant och du scrollar vidare för att ta del av

fortsättningen. 

 

Våga med andra ord dela upp din text i överskådliga avsnitt och låt din

läsare jaga orden och resonemangen från paragraf till paragraf. En bra

regel: Läs den första och sista meningen i varje stycke – följer du

artikelns röda tråd? Är det lätt och logiskt att ta sikte på nästa

lyktstolpe? Ypperligt, då har du en struktur som är enkel att följa.



Tips#4: 
ge rubriken kärlek.
 

 Angående räntesänkning

Sju sekunder. Det är hur länge det tar för dig att skapa ett första intryck av en människa du möter. Då kan du tänka dig hur snabbt du drar slutsatser när ditt ögonpar

skummar igenom rubriker – kanske är det snarare på 0,7 sekunder du avgör om texten lockar eller inte? Rubriken är med andra ord oerhört viktig och även en central

beståndsdel för att din läsare ska hitta just din artikel. 

 

Men vad utgör en bra rubrik? Tänk på att rubriken ska beskriva innehållet i texten som följer med minst ett nyckelord och ett verb. Jämför följande exempel: 

 

1.

  2. Billo sänker din ränta

 

I det andra exemplet har du ett aktivt verb (sänker) och det blir tydligt både vem som sänker avgiften och för vem avgiften sänks. De här uppgifterna saknas helt i den

första versionen som är mer generell och därmed vagare. Andra knep är att använda ett påstående (Rubriken behöver kärlek) eller en fråga (Har du valt rätt rubrik?). 

I dokumentet du läser nu är varje tips formulerat som en uppmaning, vilket vi valt för att involvera dig som läsare – det här rekommenderar vi dig att göra för att skriva

artiklar som får genomslag. Så gör det: ge rubriken kärlek! 

 

Psst. Kom ihåg att undvika svåra ord, förkortningar eller interna facktermer i rubriken.



Tips#5: 
bjud på 
en bit
verklighet.
 

Vi människor älskar berättelser. Nu kanske du tänker på alla de

sagor som inleds med ”Det var en gång…”, men i vardagen handlar det

snarare om vem som gjorde vad och varför. Kraften i en berättelse

stavas nämligen sammanhang: det är när vi förstår hur saker och ting

hänger ihop, som vi minns och lär oss. På riktigt. 

 

Ett av de absolut bästa sätten för dig att göra din artikel mer levande,

engagerande och många gånger relevant är att dela med dig av en

konkret händelse: ett exempel ur din vardag. Berätta för läsaren om

en utmaning din klient stod inför, hur ni löste det och vad som hände

sedan. Ta fasta på ett fall som lyfts i medier och som din läsare högst

troligt känner till. Eller dela med dig av en händelse som gav upphov till

att du skriver om just ämnet ifråga! När du förankrar din artikel i

verkligheten, får läsarens hjärna växla upp och skapa bilder av orden

hen läser och med berättelsen kommer ett sammanhang som

kunskaperna hör ihop med. Det kan vara koncist, enkelt och rakt på sak,

men samtidigt blir din artikel avsevärt mer human.



Sekunder
ifrån att
trycka på
"publicera"?
 



Ett ord: bilden.
 

Refererar du?
 

Kommer du ihåg
19-åringen?
 

Visst har du valt en headerbild till din artikel? En bild gör din helhet betydligt mer
intresseväckande, levande och attraktiv. Gratis bildbanker som vi kan

rekommendera är till exempel Unsplash, Pexels eller Pixabay. Har du svårt att
hitta en passande bild till din artikel? Hör av dig, så hjälper vi!

Hänvisar du till en händelse som uppmärksammats i medier, en lagändring eller
kanske en dom? Addera i sådana fall en hyperlänk till en källa som bjuder på

vidare relevant läsning. På så sätt kan du hålla dig koncis i brödtexten och läsaren
kan i sin tur smidigt kolla vad du refererar till utan att lägga energi på en eventuell

Google-sökning. WIN-WIN!

Vad bra, det tänkte vi väl!
Klockan är 17.32 och du har precis satt en sista punkt till din artikel. Låt då din

respektive, din kusin eller en god vän till dig (som inte talar flytande juridiska) läsa
igenom din text och se ifall det är något de inte förstår. Justera, revidera och

skicka in följande dag! Utöver luft, så brukar i regel alla texter bli bättre av att få
stå över natten och granskas av ett utvilat ögonpar.

 

 

https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/




Svårare än så är det
faktiskt inte.

Känns något oklart, vill du bolla idéer eller har du tankar om hur vi kunde

göra Lexiqon till en än bättre mötesplats för dig och dina potentiella

kunder? 

 

Inget gör oss gladare än om du hör av dig. Vi lovar. 

 

Skicka iväg ett mail till info@lexiqon.com 
eller hör av dig direkt på numret (+46) 076 345 10 85

Stort lycka till och välkommen till Lexiqon!

 



Legalese?

Nah, 
the legal world in plain language which is accessible for everyone. 

A Lexiqon.
 

§



Advocates of justice,
friends of clarity.


