
 

Skriveguide 
 
Skriveguide i Slagelse Kommune  
 
Denne skriveguide er skrevet til hjælp for medarbejderne i Ny Slagelse 
Kommune.  
Guiden byder på nogle konkrete værktøjer, som du i dit daglige arbejde 
kan bruge for nemmere at skrive et venligt og letlæselig sprog. 
 
Guiden skal ikke bruges som et værktøj til at slå hinanden i hovedet med. 
Snarere er den tænkt som et redskab til sammen eller hver for sig at 
holde fokus på, at vi kommunikerer med vores borgere i et venligt, 
letlæseligt og moderne sprog. 
 
Derfor … 
 
??Vi er bevidste om, hvem der er vores modtager 
 
??Vi skriver i et sprog, så borgerne forstår det 
 
??Vi bruger ikke indforstået fagsprog, uden at forklare hvad vi mener  
 
??Vi skriver i et venligt og direkte sprog 
 
??Vi skriver korrekt og læser korrektur på vores breve 
 
??Vi skriver altid det væsentligste først i vores breve 
 
 
 
Tips til et godt sprog 
 
Brug kendte ord  
Undgå fremmedord og fagtermer. Hvis du ikke kan undgå dem og de er 
med til at præcisere meningen, så sørg for at komme med uddybende 
forklaringer. 
 
Skriv konkret  
Undgå abstrakte ord. På den måde undgår du, at det, du skriver, kan 
forstås på flere måder. Skriv ikke ”infrastruktur”, hvis du mener en ”vej”. 
 
Skriv korte sætninger 
Undgå lange sætninger og lange ord, det virker uoverskueligt. Sæt 
punktum.  
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Side2/2 Opløs lange sammensatte ord 
Undgå lange sammensatte ord som f.eks. detailhandelslokalisering. Opløs 
det i stedet til lokalisering i forhold til detailhandlen.  
 
Skriv som du taler 
Undgå papirsprog. Skriv f.eks. at ”man kan ringe til” i stedet for ”at rette 
telefonisk henvendelse”. Det er gammeldags at skrive ”såfremt, 
forefindes, udbede sig og forespørge”. Nu hedder det ”hvis, findes, bede 
om og spørge”. 
 
Skriv sammenhængende 
Undgå telegramstil og skriv i stedet hele sætninger, så budskabet ikke 
brydes op. I opremsninger eller punktopstillinger er det i orden med 
telegramstil. 
   
Skriv aktivt 
Du kan gøre dine tekster mere levende og lettere at læse ved at anvende 
den aktive form af udsagnsordet i stedet for den passive. Skriv ”vi 
sender” i stedet for ”hermed fremsendes”. 
 
Skriv overskueligt 
Opdel din tekst i afsnit, lav evt. overskrifter, der gør det lettere at læse. 
 
Undgå verbalsubstantiver (navneord, der er dannet af 
udsagnsord) 
Verbalsubstantiver er ord, der ender på –ing eller –else, f.eks. 
udarbejdelse, forringelse.  
De øger sværhedsgraden i din tekst og gør den tung at læse.  
 
Du kan luge ud i dem ved at omskrive dem til et aktivt sprog. Skriv ikke: 
”i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen i november”. Skriv i 
stedet ”Når vi udarbejder kommuneplanen i november”.   
 


