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Norr om Stan rf:s guide för skribenter till ”Det händer norr om stan”

DHNoS läsarkrets består av personer med ett intresse för svenskspråkig fritidsverksamhet i norra
Helsingfors och Vanda. De flesta läsare är svenskspråkiga i alla åldrar, men även deras
familjemedlemmar med annan språktillhörighet hör till målgruppen. Övriga målgrupper är de
svenskspråkiga föreningar som verkar i området samt närområden, liksom potentiella
samarbetsparter och finansiärer av verksamheten.

TIPS FÖR EN BRA TEXT

Din text bör bestå av följande delar
• Rubrik
• Skribentens namn (och organisation)
• Ingress
• Brödtext med mellanrubriker
• Illustrationer med bildtext
Rubriken
• Kort och koncis
• Väck läsarens uppmärksamhet
• Ge rubriken fart!
Ingress
• Ett inledande stycke i början av texten
• 2–3 satser lång inledning
• Handlar om den kommande textens tema och huvudlinje
• En bra ingress fungerar som en allmän beskrivning och lockar läsaren att läsa hela texten
Brödtext och mellanrubriker
• Det viktigaste först
• Bakgrund i slutet av texten
• Dela brödtexten genom mellanrubriker
• Mellanrubrikerna högst tre ord långa
• Skriv möjligast korta satser
• Skriv ut förkortningar (till exempel istället för t.ex.)
• Fyllningsord så som et cetera och med mera är onödiga
• Skriv enkelt, inte fackspråk
• Undvik onödiga ord. Liksom, i stil med, typ, just, alltså, eftersom är ofta helt onödiga.
• Skriv texter som du själv skulle vilja läsa
Bilder, figurer och bildtexter
• 1-3 bilder som kompletterar texten
• Tabeller/figurer bör vara tillräckligt enkla.
• Skriv liknande bildtexter till alla bilder. Ett par satser är en bra längd.
• Nämn vem som är på bilden, om det är få personer som syns tydligt.
• Fotografens namn bör nämnas!
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TEKNISKA INSTRUKTIONER
Filer och format
• Spara texten i Word i doc -format.
• Gör inga formateringar: inte fetstil, snedställ eller indrag
• Använd inte verktyget ”spåra ändringar”
• Skicka din text per e-post i elektroniskt format
Fotografier
• Spara dina bilder i jpg-format
• Kolla att bildstorleken är tillräckligt stor. Ofta är originalbilden från kameran (2-4 mega)
lämplig.
• Behandla inte dina bilder, det kan redaktionen göra
• Nämn fotografens namn och kom ihåg bildtexten
Textens längd
• En optimal text är ca 3 500 nedslag, inklusive mellanslag.
• En kort infotext är ca 1000 nedslag
• Observera, att läsaren kanske inte orkar läsa en lång text ända till slut. Säg det du har att
säga kort!
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