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Forord

Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisatio-
ner, kommuner, styrelser, ministerier, politikere, private virksomheder - listen er lang. 
Hvert eneste brev, som vi sender, bidrager til omverdenens opfattelse af Middelfart 
Kommune som myndighed, serviceyder og arbejdsplads.

Vi ønsker, at Middelfart Kommune ikke bare er - men også bliver opfattet - som en 
saglig og troværdig virksomhed, der yder en venlig, imødekommende, kompetent og 
effektiv service.

Det betyder, at det vi skriver - hvad enten det er breve, e-mails, indlæg på hjemmesi-
den, pjecer eller andet - skal være udfærdiget på et klart, nutidigt og ubureaukratisk 
dansk. Teksten skal være overskuelig, pænt sat op og nem at orientere sig i - så det 
hurtigt står klart for vores modtagere, hvad der er tekstens budskab eller konklusion. 

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når 
vi henvender os til vores omverden.

Med en fælles indgangsvinkel til vores skriftlige kommunikation er det ikke længere 
den enkeltes opgave på egen hånd at definere, hvad et klart, nutidigt og ubureaukra-
tisk sprog er. I stedet har vi nu et sæt fælles retningslinier, der gerne skulle sikre, at 
modtagerne af vores korrespondance får den bedst mulige behandling og oplevelse.

Sproghåndbogen er udarbejdet af Kommunikationsteamet i samarbejde med de 
decentrale kommunikationskoordinatorer.
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Ram plet med din skriftlige kommunikation

Når vi skal sikre, at vi kommunikerer bedst muligt i alle situationer, tager vi udgangs-
punkt i nedenstående retningslinier: 

Det er din opgave
 

at kommunikere budskabet til modtageren.
at sikre, at budskabet bliver forstået af modtageren.
at kommunikere budskabet med et venligt, klart og nutidigt sprog.
at sikre, at layout og disposition støtter og fremhæver budskabet.

God kommunikation

er præget af personlighed, nærvær og åbenhed.
er afstemt med din modtagers forudsætninger.

På de følgende sider bliver de overordnede retningslinier omsat til praksis. 
Med andre ord - hvad mener vi egentlig, når vi f.eks. siger at sproget er venligt, 
klart og nutidigt?

•
•
•
•

•
•
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Skab overblik med layout og disposition

Layout og disposition er grundlæggende elementer i arbejdet med kommunikation. 
Et overskueligt layout hjælper og støtter modtageren i forståelsen af dit budskab. 
En god disposition sikrer, at modtageren altid får de mest relevante informationer 
først.

Følg vores designretningslinier
Vores skriftlige kommunikation skal udformes med skrifttypen Verdana størrelse 10.
Skriftfarven er sort.

UNDGÅ...
Undgå at bruge andre skrifttyper, størrelser og farver, selv om du mener det ser bedre 
ud. Verdana er valgt, fordi det er en af de mest letlæselige skrifttyper - ikke fordi den 
er pæn.

Brug en sigende og kort overskrift
Overskriften skal være sigende for indholdet og må ikke fylde mere end 1 linie.
Din overskrift skal altid være med fed skrift.

F.eks.:   

Dit barn har fået plads i Børnehaven Vivaldi
Din ansøgning om støtte er godkendt
Odensevej bliver lukket for gennemkørende trafik d. 10. oktober

UNDGÅ...
Undgå ord som ”vedrørende” og ”angående” i dine overskrifter. 
”Vedrørende” og ”angående” har ingen indholdsmæssig betydning, når de bruges som 
indledning til en overskrift, og bør derfor udelades.

Brug afsnitsoverskrifter
Hvis din tekst fylder mere end 1 A4 side, er det en god ide at bruge afsnitsoverskrif-
ter, idet de gør teksten mere overskuelig. 

Afsnitsoverskrifter skal af hensyn til læsevenligheden skille sig ud fra resten af tek-
sten.  Brug derfor enten fed, kursiv eller understreget tekst, når du laver en afsnits-
overskrift.

UNDGÅ...
Undgå at bruge fed, kursiv og understreget tekst på skift som afsnitsoverskrift i det 
samme dokument. Og brug heller ikke alle tre på én gang...
Hold dig til én type hele vejen igennem for at undgå, at din tekst ser rodet ud.

•
•
•
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Brug punktopstillinger
Skal du remse en masse op, så er det en god ide at bruge punktopstilling, idet det 
sikrer en bedre overskuelighed.
Du kan bruge enten figurer eller tal som punkter.

UNDGÅ...
Undgå at bruge mærkelige figurer som punkter, men brug derimod kun de figurer, der 
er standard. Hold dig til én figurtype som punkt i hvert dokument, da du ellers risike-
rer, at din tekst får et rodet udseende.

Kom med konklusionen først
Konklusionen skal placeres tidligt i teksten. 
Er der tale om en afgørelse på en sag, er det en god ide at følge en disposition, der 
svarer til de spørgsmål modtageren sandsynligvis vil stille:

Hvad blev resultatet?
Hvorfor blev resultatet sådan?
Hvilke konsekvenser har det for mig?
Hvilke muligheder har jeg nu?

Du kan med fordel dele din tekst op i afsnit, der svarer til spørgsmålene.

•
•
•
•
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Skab forståelse med et godt sprog

En helt elementær forudsætning for, at din modtager forstår buskabet, er at han eller 
hun forstår, hvad du skriver. Samtidig er de signaler, du sender med dine formulerin-
ger, med til at give modtageren et billede af hvem du er - og ikke mindst hvem Mid-
delfart Kommune er. Det billede, som modtageren ofte helt ubevidst danner sig, er af 
afgørende betydning for, hvordan han eller hun modtager budskabet.

I det følgende vil vi kigge nærmere på både generelle og helt konkrete eksempler på, 
hvad vi forstår ved ”et godt sprog” og hvad vi ønsker, at vi skal signalere med vores 
formuleringer og ordvalg.

Indret dig efter din modtager
Inden du begynder at skrive, skal du gøre dig klart, hvem din modtager er.
Er det en borger, en forening, en journalist, en anden offentlig myndighed eller måske 
en velkendt samarbejdspartner?

Tag højde for, at modtagere har forskellige forudsætninger og forventninger og at 
de har forskellige tilgange til indholdet af din tekst. Du kan f.eks. godt tillade dig at 
skrive et fagspecifikt sprog til en anden offentlig myndighed, der beskæftiger sig med 
samme sagsområde som dig, ligesom du kan bruge tunge juridiske formuleringer til 
en advokat. Er din modtager f.eks. en velkendt samarbejdspartner er det klart, at du 
her kan ”slække” mere på dit sprog og være mere uformel i din tone - naturligvis alt 
efter om din samarbejdspartner indbyder til dette eller ej.

Det bedste råd er til enhver tid, at du ”stikker en finger i jorden” og finder ud af, hvor 
niveauet skal lægges i forhold til din modtager, inden du giver dig i kast med at skri-
ve. Gør det til en vane at tænke: Hvem er min modtager?

Go’daw du!
Den indledende hilsen har erfaringsmæssigt givet anledning til en del hovedbrud. Er 
det f.eks. for uformelt at bruge ”Hej” som indledning og er ”Kære” et alt for intimt 
udtryk at bruge?

Generelt gælder det, at du ofte i din almindelige brevkorrespondance på papir kan 
komme helt uden om ovenstående problematik. Vores gældende brevskabeloner læg-
ger nemlig ikke op til, at der ud over overskriften indføjes en indledende hilsen.

Derimod er det en problematik, der hænger uløseligt sammen med e-mails og den 
ofte uformelle omgangstone, der er fremherskende i dette medie. 
 
Så lad os slå følgende fast:
Du må selvfølgelig gerne skrive ”Hej” og ”Kære” i en e-mail. ”Kære” er ikke en kærlig-
hedserklæring, men blot en høfligere hilsen end ”Hej”.  
Husk dog som altid først at forholde dig til, hvem din modtager er - du skal f.eks. ikke 
e-maile til Kongehuset og indlede med ”Hej Margrethe...”
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Du eller De?
Som hovedregel skal du altid skrive ”du” til modtageren.

Kun hvor du har modtaget et brev, hvor afsenderen tiltaler dig som ”De”, må du bruge 
denne tiltaleform. Det er ligeledes undtagelsesvist tilladt at bruge ”De” til modtagere, 
der pr. tradition eller status fordrer denne tiltalemåde - det gælder f.eks. Kongehuset.

Skriver du f.eks. til en virksomhed, kan du ved første tiltale bruge virksomhedens 
navn og derefter i den resterede del af teksten fortsætte med ”I” eller ”du” alt afhæn-
gig af, om du skriver til virksomheden som sådan (”I”), bestyrelsen (”I”), eller lederen 
(”du”).

Når du taler om dig selv
Brug aldrig ”man”, når du taler om dig selv. 
”Man” er upersonligt og kan sende et signal om, at du ikke ønsker at tage ansvar for 
indholdet i dit budskab. ”Man” er et typisk dække, når ubehagelige beslutninger skal 
videreformidles til den eller de personer, som beslutningen vedrører.

Skriv i stedet ”vi”, hvis du taler på f.eks. forvaltningens vegne, og ”jeg” hvis du taler 
om dig selv.

I afgørelser, der kræver underskrift af både direktør og afdelingsleder, kan du vælge 
at bruge forvaltningens navn i hele teksten i stedet for ”vi”, idet du på denne måde 
giver afgørelsen større vægt pga. dens mere ”officielle” tilsnit.

Få det sagt - selv om det er svært!
Gå direkte til sagen uden ømsvøb og sproglige indpakninger.
Der er ingen grund til at fylde din tekst med mange ord. Det eneste du opnår ved den 
slags er, at din modtager måske ikke forstår, hvad det drejer sig om. 
Dertil kommer, at mange modtagere næppe vil synes bedre om budskabet fordi du 
pakker det ind - snarere tværtimod.

Skriv f.eks.: 
Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder afgørelsen om nedlæggelse af svinestald på 
Gadekærsvej 2. 

UNDGÅ...
Under henvisning til den af Teknik- og Miljøforvaltningen udsendte skrivelse af 1. 
marts 2009, skal det hermed meddeles, at man fra forvaltningens side fastholder den 
tidligere trufne afgørelse vedrørende nedlæggelse af svinestald beliggende Gadekærs-
vej 2.

Se også afsnittene ”Korte og overskuelige sætninger” 
og ”Kancellisprog og fremmedord.”
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Korte og overskuelige sætninger
En masse korte sætninger formidler dit budskab bedre end få lange sætninger. Hold 
dig derfor til sætninger med højst 15-18 ord.

UNDGÅ...
Du skal så vidt muligt undgå at bruge de såkaldte sætningsforlængere som ”idet”, 
”hvilket”, ”hvorfor” og ”ligesom”. De gør sætningerne unødigt lange og uoverskuelige.

Undgå også meget lange indskudte sætninger, som f.eks. henvisninger til love og 
citater herfra. Du kan i stedet placere sådanne henvisninger enten i et særskilt afsnit 
sidst i teksten eller i en sætning for sig selv lige efter det emne, som henvisningen 
hører til.

Kancellisprog og fremmedord
Der var en gang, hvor kancellisprog og flittig brug af fremmedord var tegn på høj sta-
tus og lærdom. Sådan er det ikke mere. 
Men kancellisprog kan alligevel være det sproglige sidespor vi styrer ind på, når vi 
skal formidle et ubehageligt budskab. Kancellisproget er godt at ”gemme sig i” - men 
ikke særligt nemt at læse for modtageren. Da det samtidig signalerer bureaukrati og 
mangel på udvikling, er det noget, som du bør være opmærksom på at undgå.

UNDGÅ... 

Bagvendte ordstillinger 
F.eks.: ”De af kommunen medsendte bilag...”  (”De bilag, som vi har sendt 
med...”) 

Navneord med endelsen ”-ing” og ”-else” i stedet for udsagnsord  
F.eks.: ”Rette skriftlig henvendelse...” (”Skrive”)  
”Med henblik på afklaring af...” (Afklare/finde ud af) 

Gammeldags ord 
F.eks.: ”Attestere” (”Underskrive”), ”Fremsende” (”Sende”),  
”Nærværende” (”Denne”), ”Skrivelse” (”Brev”) 

Fremmedord og faglige udtryk 
Husk at det ikke er indlysende for enhver, hvad meningen er med f.eks. 
”implementering”, ”rammestyringsprincip”, ”recipienten”, ”outsourcing”  
og ”forflytning”. 

Sammensatte ord og hjemmelavede ord 
Lange ord kan være svære at overskue. Er de samtidig hjemmelavede kan de være 
uforståelige for alle andre end deres ophavsmand. 
F.eks.: ”Miljøkonsekvensvurdering”, ”alderdomssvækkelse”, ”vurderingssamtale” 
og ”forudsætningsredegørelse”.

•

•

•

•

•
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Aktivt sprog
Udsagsord har en aktiv og en passiv form. Du kan kende passivformen på, at den en-
ten ender på ”-s”, eller at den kan omskrives med ”blive”.

F.eks.:
”Svar gives på mandag.”
”Svar vil blive givet på mandag.”

Der er ikke noget galt med passivformen som sådan. Nogle gange er formen ligefrem 
praktisk, f.eks. i neutrale sagsfremstillinger, notater og referater. 

Imidlertid kan udbredt brug af passivformen let komme til at give din modtager det 
indtryk, at du er upersonlig og uengageret. At du på en måde er trådt et skridt tilbage 
fra det du skriver. Brug af passivformen medfører nemlig også, at det ikke længere er 
muligt at skrive ”jeg” og ”vi” som afsender, men at man ofte ender med at bruge ord 
som ”der” og ”det” i stedet.
Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, når vi gerne vil fremstå som en kommune, 
der betragter personlighed, nærhed og åbenhed som nøglebegreber i vores kommuni-
kation.

Når du skriver, skal du derfor så vidt muligt bruge den aktive form af udsagnsordene.

F.eks.:
”Vi gør opmærksom på...” (ikke - ”Der gøres opmærksom på...”)
”Forvaltningen har oplyst...” (ikke - ”Det er fra forvaltningen blevet oplyst...”)
”Vi vil gerne have dit svar senest..” (ikke - ”Svar udbedes senest...”)

Forkortelser
Ikke alle modtagere kan gennemskue, hvad dine forkortelser betyder. Derfor skal du 
som hovedregel gå ud fra, at kun de almindelige forkortelser er kendte:

F.eks.: ”bl.a.” - ”ca.” -  ”f.eks.” -  ”kr.” -  ”osv.”

Alle andre bør du derfor skrive i deres fulde længde.
Gør det også til en vane at bruge så få forkortelser som muligt. Det er faktisk be-
grænset, hvad du sparer af tid og plads ved at forkorte ord og udtryk.

Pænt farvel - og kom snart igen!
Du virker venlig og imødekommende, hvis du slutter af med - billedligt talt - at holde 
døren åben for din modtager, sådan at vedkommende gerne henvender sig igen. 

F.eks.: ”Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig/os/forvaltningen.”

Det giver sig selv, at du altid sender dine breve med et ”Venlig hilsen”.
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Læs korrektur
Det virker hverken professionelt eller troværdigt, hvis der er iøjnefaldende sproglige 
fejl i en tekst. Sproglige fejl kan være både stavefejl og grammatiske fejl. 
Gør det derfor til en vane altid at læse korrektur på det du skriver.

Mange oplever, at de ikke kan se deres egne sproglige fejl. Det skyldes typisk, at de 
ikke kan se fejlen, når de ved, hvad der retteligt skal stå. Så læser de det, de ved der 
skal stå, og ikke det der faktisk står.

Her hjælper det, hvis du lægger din tekst væk et stykke tid, hvor du så laver noget 
andet. Du kan også prøve at printe din tekst ud. Ofte er det nemmere at se fejlene på 
papir end på skærm. Endelig kan du bede en kollega om at læse korrektur for dig.

Mål LIX-tallet
LIX betyder LæsbarhedsIndeX.  
Et LIX-tal udtrykker den gennemsnitlige procentdel af lange ord pr. punktum.

Prøv med jævne mellemrum at måle LIX-tallet på dine tekster.

Sådan gør du:

LIX =           antal ord           +     antal lange ord x 100

            antal punktummer         antal ord

Hvad skal tallet være?

Når du skriver til modtagere, som kan kaldes ”almindelige læsere”, bør din tekst 
ligge på et LIX-tal mellem 30 og 40. Det svarer til, hvad de fleste danskere opfat-
ter som normalt. 

Skriver du til ”professionelle”, som f.eks. ministerier, kommuner eller virksomhe-
der, må dit LIX-tal ligge mellem 40 og 50. 

Hvis du ender på et LIX-tal på eller over 50, skal du overveje din modtagers forud-
sætninger grundigt en ekstra gang. 

Et LIX-tal over 60 er IKKE acceptabelt.

Vær opmærksom på, at et LIX-tal ikke nødvendigvis er den endegyldige sandhed i 
forhold til om din tekst er sprogligt i orden på alle områder. Et lavt LIX-tal behøver 
nemlig ikke betyde, at teksten f.eks. er skrevet i et nutidigt og aktivt sprog.

•

•

•

•



Ordkløveri og snik snak?

Nej, det er i
kke noget vi dyrker. 

Til gengæld dyrker vi gerne det danske

sprogs finurligheder, giver gode råd og svar

på dine spørgsmål!

Se mere på www.middelfart.dk/intranet

under ”Kommunikation”


