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Skriv let 
- gode råd til at skrive, så din modtager  
forstår dig 
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1. Indledning og tjekliste 

Denne vejledning indeholder en række gode råd til, hvordan du bygger en tekst op, så 

den bliver klar og forståelig.  

Du kan bruge indholdsfortegnelsen til bevæge dig rundt i vejledningen. Alternativt kan  

du bruge tjeklisten herunder til at få et hurtigt overblik. Det er svært – og måske heller 

ikke altid afgørende – at overholde hele listen. Men at opfylde mange af punkterne er i 

de fleste tilfælde udtryk for god sproglig kvalitet.  

 

• Du har nøje overvejet, hvem din modtager er 

• Overskriften siger noget væsentligt om indholdet 

• Budskabet/konklusionen kommer først 

• Sætningerne har højst 15-18 ord i gennemsnit 

• Sproget er aktivt og konkret 

• Ordvalg og vendinger er nutidige 

• Vanskelige ord og begreber er forklaret 

• Teksten er sat pænt og overskueligt op. Tjek evt. via ’Vis udskrift’ 

• Du har læst omhyggelig korrektur og evt. ladet en kollega læse teksten. For-

ståeligheden afprøver du nemlig nemmest af ved at bede en kollega, der ikke 

har kendskab til emnet, om at læse teksten igennem. 

 

 

2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst  

Allerførst skal du gøre dig klart, hvem din modtager er 

 Er det en borger?   

 en anden offentlig forvaltning? 

 en forening eller virksomhed? 

 en politiker, et politisk udvalg eller noget helt syvende? 

Modtagerne har forskellige forudsætninger og forventninger – og læser din tekst på for-

skellig måde. Afpas derfor sprog og skrive-stil derefter. Men gå altid ud fra, at modtage-

ren er interesseret i at få det vigtigste budskab præsenteret i begyndelsen af teksten.  

 

Overskrift 

Overskriften skal sige noget væsentligt om indholdet – og som grundregel ikke fylde me-

re end en linje. Undlad vedrørende og angående. Overskriften skrives i verdana, pkt. 10, 

fed. (Ingen understregning og intet afsluttende punktum) 

• Hedensted Kommunes forslag til kommuneplan 2009 

• Ansøgning om byggetilladelse, Højdevej 39 c, Glud 

• Spørgeskema til evaluering af arbejdsmiljøundersøgelse i stedet for ”Vedrøren-

de evaluering af arbejdsmiljøundersøgelse” 

 

Resumé: 

• Kun én linje til overskriften   

• Skriftstørrelse 1o, fed, uden punktum 

• Overskriften skal fortælle noget væsentligt om indholdet af teksten 

• Undlad vedrørende og angående 
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3. Brug af „du” og „vi” 

Som hovedregel skriver vi ”du”, med mindre modtager har henvendt sig i ”De-form”. Til 

en virksomhed eller forening kan du bruge navnet eller blot ”virksomheden”/ ”forenin-

gen”. Forsøg ikke at undgå at bruge ”du”  og ”De” ved eksempelvis at skrive det skal 

meddeles eller Der henvises til. Det gør brevet meget upersonligt og bureaukratisk. 

For at signalere dig selv som afsender, kan du starte med at skrive Hedensted Kommu-

ne, Senior Service og derefter vi. 

„Jeg-formen“ bruges kun i mere personlige breve og i uformelle situationer. 

 

Indled uden omsvøb 

Normalt kan du gå direkte til sagen uden omsvøb. Det er ikke nødvendigt at skrive Under 

henvisning til Kommunalbestyrelsens skrivelse skal det meddeles, at Hedensted Kommu-

nes indsigelse fastholdes. Skriv: 

• Hedensted Kommune fastholder indsigelsen. 

I breve til stillingsansøgere og i mere personlige svarbreve er det naturligt at indlede 

med 

• Tak for din henvendelse 

 

 

4. Start med dit budskab 

Det vigtigste budskab eller konklusionen bør som hovedregel placeres tidligt i teksten,   

især i længere og mere komplicerede tekster. Ved afgørelser er det normalt 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? 

• Hvilke muligheder har jeg nu? 

Tænk på teksten som en pyramide, hvor det vigtigste er øverst. Derefter det næstvig-

tigste, så det tredjevigtigste osv. Efterhånden som man bevæger sig ned i teksten, bliver 

informationerne bredere og mindre vigtige for modtageren. Dét, der ikke er relevant for 

modtageren, fjernes helt!  

 

 

 

Husk også at dele teksten op i overskuelige afsnit. Mange gange kan punktopstilling være 

en fordel.  

 

Resumé: 

• Start med det vigtigste/konklusionen 

Det væsentligste/konklusionen  

 

Forklaringen/præmisserne  

 

Detaljerne 
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• Del op i overskuelige afsnit 

• Brug punktopstilling, hvor det er relevant 

• Fjern overflødige informationer 

 

5. Korte og overskuelige tekster 

Undgå laaange sætninger: 

”Har De ikke beskæftigelse, skal kortet attesteres og stemples i Deres arbejdsløsheds-

kasse, såfremt De er medlem af en sådan – ellers på det ved Deres bopæl nærmest be-

liggende jobcenter” 

I lange sætninger bliver der for meget at holde rede på – det bliver for besværligt at læ-

se. En sætningslængde på 15-18 ord i gennemsnit giver et professionelt og læsbart 

sprog. Husk derfor at bruge mange punktummer. 

Sætningsforlængere 

Vær især forsigtig med at bruge såkaldte sætningsforlængere som idet, hvilket, hvorfor, 

hvoraf og ligesom. De gør ofte sætningerne unødigt lange og uoverskuelige.  

Henvisninger og indskud 

Undgå længere indskud, og sæt som hovedregel henvisninger til love, regler mv. for sig 

selv; enten i et særskilt afsnit, en selvstændig sætning eller i en afsluttende parentes.  

Sammenhæng 

For at skabe en god og naturlig sammenhæng mellem sætningerne – især hvis de er kor-

te – er det vigtigt at bruge nogle tilsyneladende overflødige småord og vendinger som: 

derfor, nemlig, imidlertid, naturligvis, også m.fl. De er gode, fordi de binder sætnin-

gerne sammen. 

Undlad ovennævnte og nedennævnte 

Du kan bruge den bestemte form af navneordene: skemaet, aftalen, kravet, eller sted-

ord som fx denne/dette. Så undgår du at skulle bruge bureaukratiske og støvede ord 

som ovennævnte, nedennævnte og lign. 

 

Resumé:  

• 15-18 ord i gennemsnit – brug mange punktummer 

• Sæt henvisninger til love, regler mv. for sig selv, gerne til sidst 

• Spar på de indskudte sætninger 

• Bind korte sætninger sammen med småord 

• Undlad ovennævnte, nedennævnte mv.      

 

6. Brug aktivt og konkret sprog i stedet for passivt 

Udsagnsord har en aktiv og en passiv form. Passiv form ender på  –s eller omskrives 

med blive. Fx  

• Tilladelsen gives eller Tilladelsen vil blive givet.  

Der er i og for sig ikke noget galt med den passive form. Den kan være praktisk i visse 

sammenhænge (fx i neutrale sagsfremstillinger, referater og notater – eller blot som af-

veksling). Men i et brev kommer den nemt til at skabe et uengageret og upersonligt for-

hold til modtageren. 

 

Brug den aktive form: I stedet for: 

Du skal have tilladelse fra kommunen Der skal indhentes tilladelse fra kommunen 

Vi gør opmærksom på Der skal gøres opmærksom på 

Byrådet har besluttet Det er blevet besluttet 
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Konkret og forståeligt 

Jo mere konkret dit sprog er, jo bedre bliver du forstået. Spørg derfor hele tiden: Hvad 

er det egentlig, jeg vil sige?  

Det er abstrakt (og giver et kedeligt sprog) at skrive Med henblik på afklaring af og Øko-

nomiafdelingen varetager koordinering af. Skriv i stedet For at afklare og Økonomiaf-

delingen koordinerer. 

 

Hold især øje med navneord, som ender på –ing og –else. Det er ofte mere konkret, le-

vende og forståeligt at bruge et udsagnsord: 

 

Foretage undersøgelse af Undersøge 

Til bekræftelse af  For at bekræfte 

Rette telefonisk henvendelse Ringe 

Til brug for vurdering For at vurdere 

 

Skriv derfor ikke Forinden behandling af sagen kan finde sted, når det lige så godt kunne 

hedde: Før kommunen kan behandle sagen. 

 

Resumé: 

Brug aktive udsagnsord – ikke passive 

Erstat ord, der ender på –ing og –else med udsagnsord, hvor det virker naturligt    

 

7. Skriv nutidigt og professionelt 

Undgå bagvendte ordstillinger 

Hvis du skriver: den af Serviceafdelingen gennemførte vurdering eller de af kommunen 

medsendte bilag, virker det gammeldags og formelt. De ”bagvendte” ordstillinger hører 

ikke hjemme i en moderne skrivestil. Skriv i stedet: Vores vurdering eller De bilag, vi 

har sendt. 

Gammeldags ord 

Visse ord virker gammeldags og støvede – selvom de ikke er uforståelige. Det gælder en 

række ord og vendinger, som især har været brugt i statsligt og kommunalt sprog. En 

sætning som: 

Under henvisning til ovennævnte skrivelse, hvori De udbad Dem yderligere oplysninger, 

fremsendes hoslagt er fyldt med ord, som straks lægger et tykt lag støv over brevet.  

Man sender et signal til modtageren om tung, gammeldags og bureaukratisk administra-

tion. Skriv brev i stedet for ovennævnte skrivelse, bad om i stedet for udbad, flere i 

stedet for yderligere, sende og vedlagt i stedet for fremsende og hoslagt. 

 

 

Der er ingen grund til at skrive… Når du kan skrive… 

Forespørgsel, henvendelse Spørgsmål 

Såfremt, dersom, i tilfælde af Hvis 

Angående, vedrørende Om 

Fremsende Sende 

Genpart  Kopi 

Hvorledes Hvordan 

Indeværende år I år 

Nærværende (rapport) Denne (rapport) 

Påbegynde Begynde 

Samtlige Alle 

Skrivelse Brev 



Hedensted sprogpolitik 7 

Resumé: 

Skriv ligefremt – brug ikke bagvendte ordstillinger 

Spar på de gammeldags ord – de opbygger skranker       

 

 

8. Ord skal være til at forstå 

Før du bruger fagord, sjældne fremmedord eller specielle begreber – så overvej altid, om 

din modtager mon kender ordet. Hvis du er i tvivl, så forklar ordet (evt. i efterfølgende 

parentes) eller find en erstatning eller omskrivning. 

Det er fx ikke indlysende for enhver, hvad der gemmer sig bag visitere, fraktion eller de-

centralisering. I en undersøgelse lavet af Statens Information vidste kun 20% af de ad-

spurgte, hvad decentralisering betyder – et ord, der trods alt har været meget brugt i 

den offentlige politiske debat gennem mange år. På samme måde vidste kun 12%, at af-

skrivning betyder ”nedskrivning af værdi”, ligesom kun 45% kunne svare præcist på be-

tydningen af budget.  

 

Opløs de sammensatte ord 

Lad dig ikke friste til at konstruere lange sammensatte ord. De virker påfaldende, bliver 

ofte delt de forkerte steder og er vanskelige at overskue for læseren: 

• dispensationsmulighed 

• halmafbrændingsforbud 

• storkundeaftale 

• revisorerklæringsblanket 

Opløs de sammensatte ord: mulighed for dispensation, forbud mod at brænde 

halm af  osv. 

 

Forkortelser 

Gå ud fra, at kun de mest almindelige forkortelser er kendte: bl.a., ca., fx, kr., osv. 

Forkortelser som d.d. og p.t. er derimod ikke umiddelbart gennemskuelige for den almin-

delige læser. 

Gør det derfor til en god regel at bruge så få forkortelser som overhovedet muligt. Det er 

meget begrænset, hvad du sparer af tid og plads ved at forkorte et ord eller udtryk. 

 

Resumé: 

• Find erstatninger for dine fagord – eller forklar dem 

• Opløs lange sammensatte ord 

• Brug så få forkortelser som muligt 

 

 

9. Læs altid korrektur 

Det virker ikke professionelt eller troværdigt, hvis der er iøjnefaldende sproglige fejl i en 

tekst. Gør det derfor til en god vane at bruge stavekontrollen – også når det drejer sig 

om e-mails. Den fanger ikke alt, men opdager i hvert fald de fleste tyrkfejl og forkert 

stavede ord. 
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10. Diverse retningslinjer 

 Store/små forbogstaver: Ved egenavne skrives alle betydende ord med stort fx  

Hedensted Kommune, Social Service, Teknik- og Forsyningsudvalget, Uldum Skole og 

lignende  

 rådhuset, skolen, kommunen skrives med småt 

 Brug verdana, str. 10 i brødteksten 

 Dato skrives: 1. juni 200 og ikke eksempelvis 010609 eller 1/6-20009 

 Beløb: kr. skrives efter beløbet, dvs. 100,00 kr. Afhængig af beløbets størrelse  

medtages øre  

 Tlf. nr. skrives med følgende mellemrum: 7975 5000 

 Venlig hilsen: Brug ”Venlig hilsen”, derunder navn og titel 

 Teksten skal være venstrestillet med orddeling  

 Bilag oplistes i slutningen af brevet. Brug derfor ikke ./. i venstre margin 

 

Det virker desuden venligt og imødekommende at slutte af med at skrive: 

• Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig/sagsbehandleren/x-afdeling 

 

Skriv ikke Såfremt der er spørgsmål vedrørende ovenstående, kan der rettes henvendel-

se til undertegnede. – Medmindre du gerne vil undgå at blive ringet op. 

 

11. E-mails 

E-mails opfattes ofte af både afsender og modtager som en mellemting mellem en tele-

fonsamtale og et brev. Men en e-mail skal altid kunne tåle at blive printet ud. Derfor: 

• Send aldrig en e-mail uden at have læst omhyggelig korrektur på den! 

• Det er tilladt at skrive mere personligt i en e-mail. Vær dog opmærksom på, 

om e-mailen skal journaliseres som del af en sag, eller om den er en del af 

mere uformel korrespondance 

• Vær omhyggelig med at stille teksten overskueligt og læsevenligt op 

• Indsæt gerne henvisninger i form af ”links”, hvis det kan være til hjælp for 

modtagere 

• Planlæg dispositionen som ved et brev: De vigtigste informationer og budska-

bet/konklusionen først 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


