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Hej! Jag heter Maja och jobbar som 
illustratör och mötesritare. Som mötes-
ritare skriver jag också mycket. När jag 
skriver så är det viktigt att jag textar 
tydligt. Då blir det också snyggt.  

I den här boken kommer du att 
lära dig texta snyggt och förstärka din 
personliga stil! Vi har ju olika kropps-
språk och röster till exempel. Och det 
är bara du som har just din handstil.

Om du tycker din handstil är slarvig 
så kanske du har för bråttom när du 
skriver? Glappar bokstäverna i hörnen 
så det blir svårt att läsa? Kanske skriver 
du allt lika stort? Tycker du att det är 
stressigt att skriva när andra ser på?

Det här ska vi gå igenom. Målet 

med boken är att du stolt och tryggt 
ska kunna stå framför andra och texta 
tydligt och snyggt. När du textar för 
din egen skull kommer dina anteck-
ningar ha en god struktur och göra 
att du får en bra överblick.

Vad är då att texta snyggt? Som 
med allt annat är åsikterna högst 
personliga. Men, något som är gemen-
samt i det som många av oss skulle 
uppfatta som snyggt är att det finns 
någon form av ordning. Ett mönster 
som repeteras konsekvent över en yta. 
Att alla H och G ser likadana ut. Att 
alla bokstäver som har svansar är lika 
långa. Helt enkelt att det finns en 
medveten tanke bakom utformandet. 
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Nu ska vi prata om hur du kan struk-
turera texten. Det hänger samman 
med ytan du ska använda (A4-ark, 
blädderblock, pappersrulle etc.) och 
såklart på vad du ska berätta.

Behöver du ha ordning och reda, 
eller ska tankarna få flyta fritt under 
mötet? Hur du placerar din text har 
stor betydelse för arbetet. Om du vill 
beskriva ett förlopp passar kanske års-

hjulet och tidslinjen bra. Vill du tänka 
friare är en tankekarta (mindmap) mer 
flexibel.

Det finns många andra former som 
styr hur vi berättar saker. Hur vi tän-
ker om saker i förlängningen. Det här 
kan vi dra nytta av. Vad händer om 
du gör tidslinjen kringelikrokig? Vad 
händer om du berättar något nedifrån 
och upp istället för tvärtom?
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Vänsterställd, högerställd och centrerad 
text. Det här känner du säkert igen 
från när du skriver på datorn. Själv-
klart kan du göra samma sak när du 
handtextar. Den vänsterställda texten 
känns mest naturlig då vi i västvärl-
den skriver från vänster till höger. 

Men prova gärna de andra också. 
Centrerad text kräver lite träning 
för att det ska bli en fin balans och 
sticka ut lika mycket på båda sidor 
om mittenlinjen. Här kan du använda 
en blyertspenna och skissa ut dina ord 
först.
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Planera i förväg hur du bäst disponerar 
arbetsytan. Är det genom att placera 
ut texten likt hur vi läser den, alltså 
från vänster till höger, uppifrån och 
ner? Eller är det från mitten och ut, i 
form av en tankekarta?



Smakprov från boken Alla kan texta snyggt, utgiven på egetforlag.se

54

Jag har alltid en tanke med hur jag 
ska utnyttja en viss yta med texten.
 

Vad vill jag uppnå?
Vad har jag att tillgå? 

Vem ska ta del av texten?
Vad är det viktigaste att komma 
ihåg eller kommunicera?
Hur använder jag ytan bäst utifrån 
de här frågorna? 




