
”Skriv så det selger”



side 2

Hvem er jeg?

Christine Calvert



side 3

Kampen om oppmerksomheten



side 4

1. To modeller du må kjenne til

2. Persona

3. Fordeler fremfor egenskaper

4. Skriveregler

5. Sjekkliste

Agenda
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USP
Unique

Selling

Proposition

Det ene unike...
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AIDA
Attention

Interest

Desire

Action

Å vekke oppmerksomhet...
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Når noen ikke får det til…



side 8

1. To modeller du må kjenne til

2. Persona

3. Fordeler fremfor egenskaper

4. Skriveregler

5. Sjekkliste

Agenda
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Hvem skriver du for?



side 10

1. To modeller du må kjenne til

2. Persona

3. Fordeler fremfor egenskaper

4. Skriveregler

5. Sjekkliste

Agenda
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Fordeler fremfor egenskaper

• Egenskaper er visse attributter produktet har

• Fordeler handler om hvordan ”produktet” gjør kundens 
liv bedre
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Fordeler fremfor egenskaper

• Egenskap: Arkivet vårt inneholder 500 dokumenter.

• Fordel: Vi tar vare på alt, slik at du finner tilbake til 
gamle dokumenter og avtaler.

• Egenskap: Vi har 13 ansatte.

• Fordel: Våre arkiveksperter kan hjelpe deg til å finne det 
du trenger.

• Egenskap: Vi arkiverer alt: dokumenter, e-poster, 
avtaler …

• Fordel: Vi tar vare på bedriftens historie.

• Egenskap: Det er viktig at du sender dokumenter over 
til oss. 

• Fordel: Uten arkiv, har vi ingen historie!
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Når noen ikke får det til …



side 14

1. To modeller du må kjenne til

2. Persona

3. Fordeler fremfor egenskaper

4. Skriveregler

5. Sjekkliste

Agenda
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Jo enklere språk du bruker, desto lettere er det å forstå 
teksten. 

• Unngå fremmedord.

• Vurder bruken av faguttrykk.

• Vi skjønner ikke ord som ”klausulerte”, 
”arkivskaperbeskrivelser”, arkivbestand og …

• ”fiche”. 

1. Skriv enkelt, klart og tydelig
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Det vanskelige valget blir enkelt …
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De avfalls- og forurensingsproblemer som oppstår 
under arbeidsprosessene i miljøer med primært 
nutritive og polydipsilindrende aktiviteter, er 
tilnærmet proporsjonale med et eventuelt 
eskalerende numerisk oppbud av kulinarisk 
skolert personell som er fagmessig engasjert i 
angjeldende sysler.

Hvilket ordtak er dette?
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• Det viktigste i en tekst bør stå først. Bruk ”den 
omvendte pyramiden”.

• Ofte blir en tekst bedre hvis du stryker de to første 
setningene.

Et eksempel fra kommunikasjonseksperter ...

2. Kom til poenget

Hvis du arbeider med kommunikasjon mellom mennesker, har 

du noe å hente i Kommunikasjonsforeningen.

Kommunikasjonsforeningen er et faglig fellesskap, åpent for deg 

som arbeider med kommunikasjon.
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Unngå:

• Skrivefeil og grammatikalske feil

• Faglige feil

Sett av tid til kvalitetssikring av teksten. 

3. Skriv korrekt
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Andre eksempler...
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Eksempel... De klassiske orddelingsfeilene
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• Skaper oppmerksomhet

• Viser fordeler – ”what’s in it for me”

• Trekker leseren videre inn i teksten

Eksempel:

Hvorfor er en tittel viktig?
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Min favoritt-tittel
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• Ta deg tid til kvalitetssikring. Jobb sammen med andre – hvis du 
kan.

• Les teksten høyt!

• Til slutt: Få en utenforstående til å lese teksten. Hva er det hun 
ikke forstår? Hva sitter hun igjen med?

Gode råd i beste mening
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1. To modeller du må kjenne til

2. Persona

3. Fordeler fremfor egenskaper

4. Skriveregler

5. Sjekkliste

Agenda
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• Hva vil du med teksten? Må du skrive den?

• Hva er unikt? (USP)

• Hvordan skal du vekke interesse med én gang? (AIDA)

• Hvorfor er produktet/teksten viktig for målgruppen? (Fordeler)

• Hvilken person skriver du til? (Persona)

Til slutt ... En annonse som oppsummerer det hele ...

Sjekkliste
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Les og lær...
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Takk for meg! 


