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Förord
Efter att i flera år ha gett ut skrivtips i min blogg Evas språk-
blogg och mitt nyhetsbrev Skrivbrevet från Evas skrivskola be-
stämde jag mig hösten 2017 för att göra en julkalender till mitt 
Instagramkonto Evas skrivskola.

Jag gjorde kalendern så att varje lucka var en bild med ett 
skrivtips. Kalendern följde texttriangeln med tips från textens 
mest övergripande nivåer ner till de mest detaljerade, från tex-
tens perspektiv (vem skriver du för?) ner till korrekturläsningen.

Julkalendern fick så mycket uppskattning och var så rolig 
att göra att jag sedan fortsatte under 2018 med skrivtips på 
Instagram. Dock mäktade jag inte med dagliga tips hela året 
utan nöjde mig med ett tips i veckan under vintern, våren, som-
maren och hösten.

Nu har jag samlat bilderna i en bok för den som vill läsa kortfat-
tade skrivtips anpassade för dig som skriver i arbetet eller skri-
ver annan form av bruksprosa: 24 skrivtips i juletid, 10 skrivtips 
i vintertid, 11 skrivtips med vårkänsla, 13 skrivtips i sommartid 
och 13 skrivtips med höstkänsla. Till alla tipsen finns det en länk 
till ett blogginlägg eller nyhetsbrev där jag har skrivit mer om det 
jag tipsar om.

Sedan kom december och en ny julkalender, men den fick ett 
nytt tema. Och den hittar du tillsammans med ytterligare 47 bil-
der från 2019 i boken Talesätt från Eva skrivskola på Instagram.

Eva Sahlström

Vällingby mars 2020

https://www.sahlstrom.info/evassprakblogg/
https://www.sahlstrom.info/evassprakblogg/
https://www.sahlstrom.info/basta-skrivtipsen/
https://www.instagram.com/evasskrivskola/
https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/textens-triangel/




Evas språkblogg: Vem är det jag skriver för?

https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/vem-ar-det-jag-skriver-for/


Evas språkblogg: Varför och var blir din text läst?

https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/varfor-och-var-blir-din-text-last/


Evas språkblogg: Varför och var blir din text läst?

https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/varfor-och-var-blir-din-text-last/


Evas språkblogg: Håll dig till textens genre

https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/hall-dig-till-textens-genre/


Snabba skrivtips från Evas skrivskola: Viktigaste skrivtipset

https://evasskrivskola.se/begriplighet/viktigaste-skrivtipset/


Evas språkblogg: Att anpasssa sig till mottagaren

https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/att-anpassa-sig-till-mottagaren/


Snabba skrivtips från Evas skrivskola: Inled med ingress

https://evasskrivskola.se/begriplighet/inled-med-ingress/


Evas språkblogg: Det viktigaste först

https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/det-viktigaste-forst/


Evas språkblogg: Typografi som underlättar läsningen

https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/typografi-som-underlattar-lasningen/


Skrivbrevet från Evas skrivskola: Planera textens disposition

https://us11.campaign-archive.com/?u=517b8dec3ed677e16df31c32b&id=ed1f141a59&e=5cef10f539


Evas språkblogg: Rutor för klarhet

https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/rutor-for-klarhet/


Mer av författaren
Vill du läsa mer av Eva Sahlström? För skrivtips och språkliga 
nyheter, prenumerera på nyhetsbrevet Skrivbrevet från Evas 
skrivskola samt Evas språkblogg, och följ Eva i sociala medier.

Evas böcker säljs på kursportalen Evas skrivskola där du också 
kan köpa webbkurser som utvecklar ditt eget skrivande.

https://www.sahlstrom.info/basta-skrivtipsen/
https://www.sahlstrom.info/basta-skrivtipsen/
https://www.sahlstrom.info/evassprakblogg/
https://www.sahlstrom.info/texthjalp-och-skrivtips
https://evasskrivskola.se/


Om författaren
Eva Sahlström började jobba som skrivande journalist 1994, 
med eget företag från 1998. Hon har journalistutbildning från 
Skurups folkhögskola och Nordiska folkhögskolan, och har 
studerat svenska, engelska, statsvetenskap och juridik på 
Stockholms universitet. Större delen av sin yrkeskarriär har hon 
frilansat, men hon har även arbetat som redaktör på mediebe-
vakningsföretaget Observer Pressurklipp, nyhetsbyrån AP och 
Leveranstidningen Entreprenad.

Som frilans arbetade hon under många år för Friluftsfrämjandet 
med att skriva och bearbeta texter för Friluftsfrämjandets tidning-
ar och webbsidor samt att skriva och redigera ledarhandledning-
ar, verksamhetsberättelser och liknande texter. Andra återkom-
mande kunder har varit bland annat tidningarna Internetworld 
och Cap & Design samt förlagen Informationsförlaget, Outdoor-
books och Orage (norskt tidningsförlag).

Eftersom Eva alltid har arbetat mycket med textredigering och 
korrektur utöver eget skrivande började hon hösten 2010 att 
vidareutbilda sig på deltid i språkrådgivning och textvård på 
Linnéuniversitet i Växjö. Sedan 2015 är hon examinerad språk-
rådgivare. Numera arbetar hon med att skriva och granska 
bruks texter, samt att lära ut skrivande genom webbkurser och 
skrivcoachning. 
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