
Välkomna!
Var så goda att ta frukost,

slå er ner bekvämt eller mingla lite.

Vi drar igång kl 09! :)

☕ 🥐 ✍ 💬 🤝
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Vad är 
UX-writing?



UX-writing är att skriva UX-copy 
🤩



UX-copy är texter som 
skapar action 



Och att 
guida med ord 



Med UX-writing får vi 
besökarna att vilja läsa och 

förstå just våra ord.



UX-copy är bryggan 
mellan design och 
content (innehållet)



UX-writing är inte copywriting 



UX-writing:Copywriting:
Liseberg är en park för 

alla. Här börjar äventyret, 
upplevelser, spel, god 

mat och musik.

Köp årspass i 
Lisebergsappen.



❌Utbildande text

❌Slogans & taglines

Vad är inte UX-copy? ❌Bildtexter

❌Storytelling

❌Kreativa rubriker



✅Felmeddelanden

UX-copy är texterna i: 
✅Rubriker & 
underrubriker

✅Sms-utskick

✅Pop-uper

✅Push-notiser
✅Hjälptexter

✅Call To Actions

✅E-postutskick

✅Produkttexter

✅Laddningstexter



Varför UX-writing?



Ingen orkar 
eller har tid 
att läsa

Studier visar att vi i genomsnitt 
läser endast 28% av orden på 
webbsidor



Ökar chansen 
att våra texter 
blir lästa

UX-writing tar fram strategier för 
vilka ord som ska användas och hur



Förbättrar 
tillgängligheten 
och SEO

UX-writing utgår från användaren 
och hur användaren uttrycker sig



Vilket leder till 
mer trafik och 
större publik



Ökar 
användarnas 
engagemang på 
webbplatsen 
eller i appen



Vilket kan leda 
till högre 
konvertering

(Exempel på det kommer längre fram! 🤩)



Bra UX-writing 
får saker att 
hända

Utan UX-copy förstår inte 
användarna vad de ska göra



UX-writing 
och affärsmål 
hör ihop 

Användarna behöver tjänster som 
går att använda - verksamheter 
behöver användarnas engagemang. 
UX-writing tjänar bådas mål!



Texter som 
konverterar



Vad vill 
användaren 
göra? 

Konverteringen ökar när texterna 
rimmar med användarens behov 
och förväntningar.



Enkla justeringar 
kan ge stor effekt 

På allt ifrån konvertering och click 
through rate till bounce rate



Genom att byta från “Boka 
ett rum” till “Se lediga rum” 
ökade de sin konvertering 
med 17 procent. 

Observera att ingen funktionalitet 
ändrades, utan bara UX-copyn - 
för användarna sänktes tröskeln 
och det upplevda engagemanget. 

+17%

Book a room



Genom att byta från 
“Registrera” till “Fortsätt” ökade 
de antalet genomförda 
köpflöden med 45 procent. 

Användarna upplevde att ordet 
“registrera” tog dem bort från vad 
de egentligen ville göra - dvs 
fortsätta med sitt köp.  

+45%



Genom att byta från “Kontakta 
oss” till “Offertförfrågan/Få 
offert” ökade de antalet 
inskickade formulär med 
140 procent. 

Användarna ville inte kontakta 
företaget, de ville få en offert. 

+140%

Contact us today
Our team will be in touch

Request a quote
Our team will be in touch



See our selection of trusted companies that work hard to 
make you happy all through your trip

Genom att addera en rad av 
UX-copy som bättre 
beskrev erbjudandet ökade 
de sin click-trough-rate med 
26 procent. 

När användarna förstod det faktiska 
värdet av erbjudandet blev de mer 
motiverade till att klicka. 

+26%



Små ord 
stor betydelse 



Våga testa!



10 tips för bättre 
webbtexter  



Var noga med 
tydliga rubriker 
& underrubriker

● Hjälper läsaren att enkelt scanna sidan och 

snabbt hitta vad den söker

● Stärker SEO:n

● Underlättar för tillgänglighetshjälpmedel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Inled med 
nyckelord

● Placera nyckelord i början av rubriker 

(gäller även länkar!) 

● Hjälper läsaren scanna

● Stärker läsarens infovittring och övertygelse 

att den hittat rätt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Klumpa ihop 
relaterat innehåll 

● Chunking ger bättre översikt och 

förståelse av innehållet

● Satsa på korta stycken, med tydligt 

utrymme emellan

● Anpassa bredden så du får ca 50-75 

tecken per textrad.

● Skapa avskilda sektioner på sidan för 

olika ämnen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Jobba med 
punktlistor!

● Effektivt och populärt av en anledning - en 

UX writing-hjälte!

● Bryter upp textväggar = lättare 

scanning och mindre överväldigande

● Lyfter fram viktigt innehåll på ett 

översiktligt sätt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

✅

❌



Säg det 
viktigaste först

● Börja med en sammanfattning av 

huvudpoängen och gå sedan vidare till 

detaljerna

● Hjälper otåliga besökare få med sig det 

viktigaste, och de som är genuint 

intresserade kan läsa vidare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Skriv siffror 
som nummer

● På webben gäller ibland andra regler än i 

traditionell copywriting

● 7 fångar ögat mer än sju, vilket hjälper 

den som inte läser varje ord, dvs den 

stora majoriteten på webben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Använd 
specifika 
länktexter

● Berätta i klarspråk vad läsaren får på 

andra sidan klicket

○ Ex: Istället för “Läs mer” - var lite mer 

specifik och säg “Läs våra villkor”

● För användare med skärmläsare läser 

dessa upp knapptexterna separat, därför 

viktigt att de fungerar fristående

● Och kom ihåg, en länk är ett löfte!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Snåla på orden ● Beteendet på webben är snabbt och 

målinriktat, håll utfyllnadstext under 

kontroll

● Särskilt viktigt för en äldre målgrupp 

som läser långsammare

● (Vi läser faktiskt 11% långsammare för 

varje 20 år vi åldras, men klipp i copyn 

och gör det lättare för alla!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Se till att ha 
god läsbarhet

● För liten text, dålig kontrast och rörig 

bakgrund förstör även den bästa text. 

● Tumregeln är att brödtexten bör vara 

minst 16px

● Ps. Dubbelkolla din text- och 

bakgrundsfärg på t.ex. 

https://contrast-ratio.com/ så kontrasten 

är tillräcklig! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

https://contrast-ratio.com/


Skriv enkelt! ● Det är en myt att svåra ord och långa 

meningar får texten att verka “smartare” 

● Forskning visar att läsare rankar 

skribenters intelligens och trovärdighet 

högre om texten är lätt att läsa och 

förstå 

● Så krångla inte till det i onödan!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Var noga med tydliga rubriker1

2

3

4

5

Inled med nyckelord

Klumpa ihop relaterat 
innehåll

Jobba med punktlistor!

Säg det viktigaste först

Skriv siffror som nummer6

7

8

9

10

Använd specifika 
länktexter

Snåla på orden

Ha god läsbarhet

Skriv enkelt! 



Övningar!✍ 



Skriv om rubrik enligt 
“inled med 

nyckelord”-principen

Övning #1

✍



Skriv om:
“10 praktiska tips till när du ska skaffa katt”

1 min

Rubriken är från en artikel tänkt för nyblivna eller 
potentiella kattägare.

● Identifiera nyckelord - ur användar och SEO-perspektiv
● Försök ordna en mening där de får komma först
● Behöver ej vara perfekt, vi övar på principen! :)

✍

1) Behold the new technologies for 

creating 3-D imagery and

(2) Creating 3-D imagery gets easier 

with new technologies

⏰



Övning #2

✍

Skriv om en generisk 
länktext så den blir mer 

specifik och tydlig



Vad hade varit en ett steg mer specifik och tydlig
länktext för den här situationen och knappen?

✍
Som medlem hos Äppelpaj får 
du flera förmåner, som fri frakt 
och bonuspoäng på varje köp!

Läs mer



Vanliga misstag



Vanliga misstag #1

Läs mer-knappen
● Oklart för användaren exakt vad 

den får efter klicket
● Stöttar inte tillgänglighetshjälpmedel
● Försvagar SEO:n! Länkar och orden i 

dem har mycket kraft att ta till vara på



Vanliga misstag #2

För hög tröskel 
● Begär för mycket för tidigt i kundresan
● Tröttar ut användaren
● Saknar empati & förståelse för 

användarens situation
● Tips: Prova en mjukare approach - ett litet 

ja leder ofta till ett stort ja

Köp nu

Använd detta etiskt! 
Vi ska ej lura till en action 

användaren inte vill ta - utan 
underlätta för något den vill göra!



Vanliga misstag #3

Egen 
jargong
● Försvårar för användaren
● Dålig infovittring, säger ingenting
● Innovation på bekostnad av tydlighet 

= ofta negativt för konverteringen



Vanliga misstag #3

Egen 
jargong
● Försvårar för användaren
● Dålig infovittring
● Innovation på bekostnad av tydlighet 

= ofta negativt för konverteringen



Vanliga misstag #4

Confirm shaming / 
“Bekräftelseskam”
● Kortsiktig metod - kan leda till klick 

men ger sällan bättre slutkonvertering 
● Upplevs ofta aggressiv & 

dumförklarande
● Försämrar relationen mellan 

användare & varumärke



Vanliga misstag #5

För mycket text &  
för svår text
● Skapar motstånd
● Inte användarvänligt
● Riskerar tappa användarens intresse 

och öka bounce raten
● Gynnar i de flesta fall inte relationen 

mellan användare och varumärke



Vanliga misstag #6

Lata / slarviga 
översättningar
● Oprofessionellt intryck
● Lågt förtroende
● Svårare att förstå vad man ska göra



Vanliga misstag #7

Saknar insikt om 
var besökarna 
försvinner och varför
● Vet inte vilka smärtpunkterna är på 

webbsidan 
● Lagar eller kompenserar på fel ställe 

och fel sätt
● Kommer inte tillrätta med problemet



Så lyckas du med 
UX-writing



Identifiera och 
sätt mätbara mål
● Utan mål kan vi inte mäta framgång
● Samla in och dokumentera verksamhetens mål
● Ta fram mål om det inte finns några
● Målen ska vara

○ Mätbara
○ I linje med affärsmålen
○ Etiskt försvarbara

MÅL UX-WRITING

Minska avhopp i 
medlemregistrering

Öka antalet klick 
till produktsidan

Ökat antal 
registreringar till 
nyhetsbrevet

1 2 3 4 5 6



Kartlägg er 
kommunikation

1 2 3 4 5 6

● Var behövs UX-copy? 

UX-copy?
Var?

Medlem? 
Club-medlem? 
Klubbmedlem?

Klubbis?

● Hur uttrycker vi oss? Speciellt viktigt vid 
stor organisation!

● Vad har vi för tonalitet? 
● Vem har ansvaret?
● Att hitta rätt kommunikationsytor 

och vara konsekvent är nyckeln!



Lär känna 
användaren
Fråga, lyssna, spana! Vad vill de göra? 
Vad funkar och vad funkar inte?  

● Analysera din statistik & data
● Djupintervjuer
● Kundservice
● Var där användaren är - spana i forum, 

sociala medier m.m - vilka ord används 
där

1 2 3 4 5 6



Föreslå, skriv, 
samla feedback

● Identifiera lågt hängande frukt
● Inspireras av andra
● Skriv!
● Prioritera lösningsförslag
● Få feedback internt

1 2 3 4 5 6



Testa, mät och 
optimera

● Användbarhetstesta
● A/B-testa
● Testning av ordförståelse
● Testning av tonalitet
● Analysera & Optimera
● Färdigställ och implementera

1 2 3 4 5 6



Dokumentera 
och förankra
● Vad fungerade? Vad fungerade inte? 
● Dokumentera inför framtida projekt
● Sprid kunskapen inom verksamheten
● UX-writing och dokumentationen är 

ett levande projekt - sluta aldrig 
göra research eller testa

1 2 3 4 5 6



Sammanfattning



● Sätt mål
● Kartlägg er kommunikation
● Gör research
● Skriv och få feedback
● Testa, testa, testa!

● Utgå från användaren
● Skriv enkelt & rakt på sak
● Ha nyckelord först i rubrikerna
● Använd etablerade termer
● Sänk tröskeln

🎯 ✍



66

Tankar & 
reflektioner?



Tusen tack för idag!

Skanna QR-koden så får du 
tillgång till presentationen

Finns också på: 
https://www.delorean.se/ux-writing-seminarium

Hör gärna av dig!
sanna@delorean.se



● Yael Ben-David, 2022, The Business of UX-writing, A Book Apart, New York
● https://www.wordstream.com/blog/ws/2018/05/11/copywriting-ab-tests
● https://www.convert.com/blog/a-b-testing/ab-testing-examples/
● https://www.editorx.com/shaping-design/article/microcopy-boost-conversion-ux-writing
● https://www.toptal.com/designers/ux/ux-copy
● https://www.madebyslater.com/advice/good-ux-writing-examples 
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