


Indledning
Denne skriveguide er et værktøj, der skal hjælpe dig til at skrive klart, enkelt og let forståeligt 
til borgere, brugere, kolleger og andre du kommunikerer med i dit arbejde. Guiden hjælper dig 
blandt andet til at undgå nogle af de dårlige skrivevaner mange af os har, og som gør, at vi ikke al-
tid kommunikerer i et klart sprog.

Du kan bruge skriveguiden som et opslagsværk, hvor du kan finde inspiration til netop den skrift-
lige kommunikation, du har brug for, også hvis du skal skrive til for eksempel Komposten eller en 
hjemmeside. Har du travlt og har brug for gode skrivefif i en fart, er der en kvikguide til det gode 
skriv, ligesom der er en grundig guide til det gode skriv, når du virkelig vil sætte dig ind i, hvad der 
adskiller den gode kommunikation fra den mindre gode. Det handler i høj grad om at kende sin 
målgruppe.

Endelig skal vi præcisere, at skriveguiden er et inspirationsværktøj, og at der kan være tilfælde, 
hvor det er nødvendigt at skrive i et mere formelt sprog med brug af mange fagord, selvom det 
generelt set er det vi fraråder i vores skriveguide. Det kan for eksempel være, når en af vores juri-
ster skriver til en advokat. Det afhænger af målgruppen, du kommunikerer med.



Kvikguide til det gode skriv

12 fif når du skriver

Tag udgangspunkt i din målgruppe Undgå gammeldags sprogbrug

Lav en kort og sigende overskrift Undgå lange sætninger

Indled uden omsvøb Sæt lovhenvisninger som noter

Start med det vigtigste Afslut ordentligt

Begræns brugen af fagord og lange ord Læs korrektur og læs højt

Begræns brugen af forkortelser Kommakrigen er afblæst

Skriv aktivt og konkret

Ikke sådan: Men sådan:

Der gøres opmærksom på Jeg gør opmærksom på

Vedlagt fremsendes Jeg sender

Det er besluttet Kommunalbestyrelsen har besluttet

Skemaet bedes i udfyldt stand sendt til Udfyld skemaet og send det til

Den af Rødovre Kommune godkendte Den godkendte



Undgå gammeldags ord

Ikke sådan: Men sådan:

forinden før

fremsende sende

genpart kopi

hvorledes hvordan

indeværende år i år

nærværende (afgørelse) denne (afgørelse)

påbegynde begynde

skrivelse brev

såfremt hvis

yderligere flere

forefindes findes

Undgå endelserne –ing og –else

Ikke sådan: Men sådan:

til brug for en vurdering af for at vurdere

tage beslutning om beslutte om

til bekræftelse af for at bekræfte

træffe afgørelse afgøre

rette telefonisk henvendelse ringe

Du eller De?

Vi er ikke Des med brugerne Vi er dus med brugerne



Grundig-guide til det gode skriv

Husk

at det er din opgave at informere.•	
at det er dit ansvar, at din modtager forstår informationerne.•	
at det er din opgave at informere i et venligt, klart sprog, der er til at forstå.•	
at dit sprog bør være præget af personlighed, nærvær og åbenhed.•	
at din tekst bliver bedømt på udseende, tilgængelighed og på, om den er interessant.•	

Tag udgangspunkt i din målgruppe
Er det en borger, en forening, en journalist, en offentlig forvaltning, et politisk udvalg eller …? 
Tænk på at dine modtagere har forskellige forudsætninger, og at der er forskellige normer for ek-
sempelvis et brev til en borger eller et oplæg til politisk behandling.

Vær anerkendende og forsøg at se sagen fra flere sider. 

Hvis du skriver til andre faggrupper end din egen, så lad være med at bruge fagsprog.•	
Hvis du kommunikerer forandringer ud, så tænk på hvad forandringerne betyder for •	
din modtager, ikke for dig selv.
Hvis din modtager synes, at noget er svært at forstå, så •	 er det svært at forstå.

Lav en kort og sigende overskrift
Overskriften skal give læseren en idé om, hvad teksten handler om, uden at være lang og kringlet.

Undgå at bruge ord som ”vedrørende”, ”omhandlende” og ”angående” i overskriften. De virker 
bureaukratiske og unødvendigt offentlige.

Hvis din tekst er lang, er det en god idé at bruge afsnitsoverskrifter. Det gør teksten mere over-
skuelig og lettere at sætte sig ind i.



Brug fed skrift til at fremhæve overskriften, ikke understregning

Brug sigende overskrifter

Ikke: Vedrørende ansøgning om boligtilskud

Men: Bevilling af boligtilskud

Indled uden omsvøb
Gå direkte til sagen. I nogle breve kan det være naturligt at starte med ”Tak for din henvendelse”. 

Gør gerne brevet personligt ved at skrive ”Kære”, hvis du skriver til en privatperson.

Indled uden omsvøb

Ikke: 
Med henvisning til deres skrivelse vedrørende ansøgning om bla bla bla af xxxx og under henvisning 
til loven om dit og dat skal det herved meddeles, at den af Rødovre Kommune allerede vedtagne 
afgørelse fastholdes ….
Men: 
Tak for din ansøgning om bla bla bla. Rødovre Kommune fastholder afgørelsen om …. 

- Så kan du henvise til en eventuel lov sidst i brevet.



Start med det vigtigste – for eksempel afgørelsen
Start altid med det vigtigste budskab først. Alle mellemregningerne kan enten udelades eller kom-
me efter hovedbudskabet. Begrundelse og andre relevante forhold skriver du bagefter.

Start med det vigtigste

Hvis en borger har søgt om tilskud til briller, skal svaret på ansøgningen komme først, gerne i 
overskriften: 
Ikke:
”Vedrørende ansøgning om tilskud til briller”
Men:
”Bevilling af tilskud til briller”

Begræns brugen af fagord og lange ord
Letforståeligt sprog går forud for fagsprog, så vær opmærksom på, om du bruger fagord, fremmed-
ord eller specielle begreber i din tekst. Brug et andet ord eller forklar ordet i en parentes. 

Pas også på ”bændelormsord” (lange sammensatte ord). De er vanskelige at overskue for læseren, 
og nogle gange er man nærmest nødt til at tygge sig igennem dem for at forstå meningen. Et ord 
som ”Miljøkonsekvensvurdering” skal deles flere steder, før man forstår meningen. I stedet kunne 
man skrive ”Vurdering af konsekvenserne for miljøet”. 

Fagord sparer plads, og det tager ofte længere tid og fylder lidt mere at skrive ordet om, men det 
er du nødt til, når du kommunikerer med udenforstående. Du kan ikke være sikker på, at en bor-
ger ved, at det at ”visitere” betyder at godkende, og at det at ”opgive” betyder at oplyse.

Hvis du er i tvivl, om din tekst er til at forstå, så få en udenforstående til at læse den.



Begræns brugen af forkortelser
Væn dig til kun at bruge de mest almindelige forkortelser som: f.eks., bl.a. og osv. Hvis du bruger 
for mange forkortelser, gør du teksten mindre læsbar, og i øvrigt kan du ikke forvente, at udlæn-
dinge kender alle danske forkortelser.

Undgå gammeldags sprogbrug
I offentlig kommunikation, er der en lang og vedholdende tradition for at bruge gammeldags kan-
cellisprog, som er tungt, kompliceret og uforståeligt for mange. I kancellisprog bruger man typisk 
mange fremmedord og lange indviklede sætningskonstruktioner med passiv sprogbrug - og den 
relevante information med pointen kommer til sidst.

Undgå gammeldags sprogbrug

Ikke: 
De har oplyst, at De pr.1/12 2007 er flyttet til Rødovre Parkvej 150. Folkeregistret har forespurgt 
logiværten om De bor på adressen. Logiværten har oplyst, at De ikke bor på adressen, hvorfor De 
ikke tilmeldes adressen. De bedes derfor henvende Dem i folkeregistret i Deres bopælskommune og 
redegøre for Deres bopælsforhold. Kopi af denne skrivelse er sendt til Deres bopælskommune.
Men:
Du har oplyst, at du er flyttet til Rødovre Parkvej 150 den 1. december 2007. Vi har spurgt 
logiværten, om du bor på adressen og fået oplyst, at du ikke bor der. Derfor kan du ikke blive 
tilmeldt på adressen. Du skal i stedet henvende dig på folkeregistret i din kommune og oplyse 
hvor du bor. Jeg har sendt en kopi af dette brev til din bopælskommune.

Ikke: 
Såfremt De af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at give møde, bedes De give meddelelse 
herom, da 2 medarbejdere i så fald vil komme hjem til Dem på et nærmere aftalt tidspunkt.
Men: 
Hvis du bliver forhindret i at komme på grund af sygdom, skal du kontakte mig. Så kan vi i 
stedet aftale, at der kommer to medarbejdere hjem til dig på et andet tidspunkt.



Du eller De?
Vi er ”dus” med brugerne. Det gælder i breve, på hjemmesiden RK.dk, på de decentrale hjemme-
sider og i informationsmateriale fra kommunen. Eneste undtagelse er, hvis en borger henvender 
sig til os med ”De”, så besvarer vi naturligvis henvendelsen med ”De”.

Hedder det en pc eller en pc’er?
Det hedder en pc i ental og flere pc’er, når der er flere af dem.

Undgå lange sætninger
Dine sætninger skal helst ikke være længere end 15-18 ord. Det gør teksten meget mere læsbar. 
Prøv også at være så præcis som muligt. Lange nørklede sætninger skaber ofte forvirring og mis-
forståelse. Vær forsigtig med at anvende for mange fyldord som for eksempel: Idet, hvilket, hvorfor, 
hvoraf og ligesom. De gør sætningerne unødvendigt lange og uoverskuelige. 

Lovhenvisninger som noter
Lad henvisninger til love, regler osv. stå i et selvstændigt afsnit eller som noter til sidst.

Afslut ordentligt
Måske sidder din læser med uafklarede spørgsmål efter at have læst din tekst, og du bør derfor 
være imødekommende og afslutte med en opfordring til at kontakte dig eller din afdeling, hvis der 
er spørgsmål.

Sig pænt farvel

Ikke: Såfremt der er spørgsmål vedrørende ovenstående, kan du rette telefonisk henvendelse til 
undertegnede.

Men: Du er velkommen til at ringe til mig på telefon 3637 1111, hvis du har spørgsmål.

Eller: Hvis du har spørgsmål om ordningen, er du velkommen til at kontakte mig.



Læs korrektur og læs højt
Husk at gennemlæse og rette stavefejl i dine breve og mails, før du sender dem af sted. En tekst 
med stavefejl virker uprofessionel og sjusket for modtageren. Hvis du læser dit brev højt, er det 
lettere at fornemme, om sproget er naturligt og flydende.

Brug stavekontrollen i Word og bed evt. en kollega om at læse din tekst igennem. 

Brug synonymordbogen i Word som en hjælp til at gøre dit sprog afvekslende.

Læs teksten højt•	

Brug stavekontrollen•	

Brug synonymordbogen•	

Bed en kollega om at læse din tekst igennem•	





Rødovre på skrift
Rødovre og Rødovre Kommune
Når vi informerer, skelner vi mellem Rødovre Kommune, som en virksomhed og myndighed med 
kommunalbestyrelse, direktion og den forvaltningsstruktur vi kender - og Rødovre, der betegner  
byen, området eller lokalsamfundet Rødovre.

Vi skriver for eksempel:

Borgerne i Rødovre har mulighed for at læse aktuel information fra Rødovre Kommune hver 
uge i Rødovre Lokal Nyt.

Navne med stort
Navne skal skrives med stort begyndelsesbogstav, både når det drejer sig om personnavne og 
navne på institutioner og afdelinger. Populært plejer man at sige, at der hvor det vil være naturligt 
at placere et messingskilt med navnet, skriver vi det med stort.

Titler med småt:
Titler skal skrives med lille begyndelsesbogstav. Ifølge Dansk Sprognævn er de eneste, der har for-
tjent at få stavet deres titel med stort begyndelsesbogstav Gud og Paven.

Med stort Med småt

Rødovre Kommune kommunen

Børne- og Kulturforvaltningen forvaltningen

Personaleafdelingen afdelingen

Kommunalbestyrelsen borgmesteren

Direktionen kommunaldirektøren

socialdirektøren



Kommakrigen er afblæst

Det nye komma findes ikke længere, det samme gælder pausekommaet. De gældende kommareg-
ler svarer stort set til reglerne for det gamle ”grammatiske komma”:

Sæt komma i opremsninger 

Han købte brød, ost og marmelade.•	

Sæt komma omkring selvstændige sætningsdele (forklarende og præciserende) 

Endelig nåede vi til vejs ende, trætte og godt tilfredse.•	
Peter Tilfældig, leder af Kommunikationsafdelingen, lover vind i sejlene til næste år.•	
Peter Tilfældig, der er leder af Kommunikationsafdelingen, lover bod og bedring.•	

Sæt komma mellem helsætninger og mellem sideordnede ledsætninger 

Vinden peb, og tordenen rullede.•	
At vinden peb, og at tordenen rullede, var ikke til at tage fejl af.•	

Sæt eventuelt komma foran ledsætninger 

Jeg ved at hun er klog •	 eller Jeg ved, at hun er klog.
Jeg sætter mine kommaer som jeg vil •	 eller Jeg sætter mine kommaer, som jeg vil.
Kender du kvinden der arbejder i kantinen? •	 eller Kender du kvinden, der arbejder i 
kantinen?

Sæt komma efter ledsætninger 

Hvis du forlader kontoret efter kl. 18, skal du låse døren.•	
Jeg sætter mine kommaer som jeg vil, og gider ikke høre mere vrøvl •	 eller Jeg sætter 
mine kommaer, som jeg vil, og gider ikke høre mere vrøvl.
Kvinden der arbejder i kantinen, er min mors søster •	 eller Kvinden, der arbejder i 
kantinen, er min mors søster.



Tjekliste til det gode skriv

Har du tænkt over, hvem der skal læse din tekst?□	

Har du brugt en kort og sigende overskrift?□	

Kommer du til sagen med det samme, uden omsvøb?□	

Har du begrænset brugen af fagord og lange ord?□	

Har du brugt korte sætninger?□	

Er dit sprog aktivt og konkret?□	

Er dit sprog nutidigt?□	

Står lovhenvisninger for sig selv eller som noter?□	

Har du sat teksten pænt op?□	

Har du læst korrektur og brugt stavekontrol og synonymordbog?□	

Er sværhedsgraden, evt. udtrykt ved LIX-tallet□	 1, passende i forhold til modtageren?

Lix er en forkortelse af LæsbarhedsIndeX og beregnes som:

Afrund tallet til nærmeste hele tal. Som en tommelfingerregel gælder, at et LIX-tal på: 

< 25 Meget let - Børne- og ungdomsbøger 

25 – 34 Let - Skønlitteratur for voksne 

35 – 44 Middel - Dag- og ugeblade 

45 – 54 Svær - Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler 

> 54 Meget svær - Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster







+








ord  Antal

100x bogstaver   seksover    ord  Antal
sætninger  Antal

ord  Antal



Kvikguide til god tekst på nettet
Der er stor forskel på at læse tekst på et stykke papir eller tekst på en skærm. Hvis du skriver til 
nettet, hvad enten det drejer sig om RK.dk, en decentral hjemmeside eller intranettet, altså Kom-
posten eller LEDERnettet, skal du derfor tage nogle særlige hensyn.

8 fif når du skriver til nettet

Skriv kort•	 Brug billeder•	

Del teksten op•	 Husk meta-data•	

Brug links•	 Giv mulighed for feedback•	

Teksten skal kunne stå alene•	 Hold teksten ajour!•	

Hvis teksten kommer fra et trykt medie

Skær halvdelen at teksten fra!•	

Start med to - tre linier, der opsummerer resten af teksten.•	

Fjern upræcise tidsangivelser: ”I løbet af vinteren”, ”for tre år siden”, ”efter sommerfe-•	
rien”, ”sidste mandag”.

Del teksten op i afsnit, der kan læses uafhængigt af hinanden.•	

Giv afsnittene overskrifter, der fortæller om indholdet.•	

Lav lister, punktopstillinger og tabeller – de øger overblikket.•	

Indsæt links til relaterede sider, både på intranettet og internettet.•	



Læseren på nettet er uberegnelig

Tastaturet ligefrem indbyder til at skrive og skrive og skrive, men den læser, der læser din 
tekst på skærmen, er uberegnelig. Læseren bevæger sig tilsyneladende planløst mellem siderne, 
springer det uvæsentlige over og foretrækker at klikke frem for at scrolle.

Derfor er det vigtigt, at dele teksten op i spiselige bidder, som kan være på én skærmside. Der 
skal være sigende overskrifter, og der skal være links til andre relevante sider.

Lav overskrifter, underoverskrifter, resuméer og korte tekster, der opsummerer det væsent-
lige og så først til sidst den fulde tekst eller et link til ”papirudgaven” i pdf-format.  På den 
måde kan din læser danne sig et overblik og selv vælge, hvor dybt hun vil dykke ned i emnet.

Du skal ikke skrive artikler til skærmen – du skal konstruere dem!

Grundig-guide til god tekst på nettet
Når du skriver tekster til en hjemmeside eller til intranettet, er der nogle særlige hensyn du skal 
tage, for der er nemlig stor forskel på at læse tekst på et stykke papir eller på en skærm. Du er 
altid velkommen til at kontakte Web-kontoret, som kan hjælpe dig i det konkrete tilfælde.

Skriv kort
At du skal skrive kort, betyder ikke, at du skal udelade en masse, men at du skal fjerne det over-
flødige. Skriv kort, velovervejet og præcist.

Del teksten op

Del teksten op i letfordøjelige afsnit, som helst skal kunne være på ét skærmbillede.•	

Lav en klikbar indholdsfortegnelse over afsnittene.•	

Der er som regel en naturlig ”første side” om et emne, men de øvrige afsnit bør så vidt muligt 
kunne stå alene, så læseren kan nøjes med at læse de afsnit, der er vedkommende.



Brug links
Brug links i din tekst, men lad det ikke tage overhånd. Du kan enten lade dem være en integreret i 
teksten eller lave en samling af relevante links til sidst.

Enten sådan: 
Bemærk i øvrigt, at Rødovre Kommunes AIDS-politik ikke fritager personalegrupper fra 
at følge eventuelle særlige retningslinier for deres arbejdsområde, som er udstukket af Sund-
hedsstyrelsen eller andre myndigheder.

Eller sådan: 
Bemærk i øvrigt, at Rødovre Kommunes AIDS-politik ikke fritager personalegrupper fra at 
følge eventuelle særlige retningslinier for deres arbejdsområde, som er udstukket af Sund-
hedsstyrelsen eller andre myndigheder. Klik her...  for at læse AIDS-politikken.

Eller sådan: 
Bemærk i øvrigt, at Rødovre Kommunes AIDS-politik ikke fritager personalegrupper fra 
at følge eventuelle særlige retningslinier for deres arbejdsområde, som er udstukket af Sund-
hedsstyrelsen eller andre myndigheder.

Relevante links:
Netdoktor om Hiv og AIDS
AIDS-fondet

Teksten skal kunne stå alene
Du kan ikke gå ud fra, at din læser læser alle afsnit i en bestemt rækkefølge, så det er ikke en god 
idé at lade et afsnit starte med ”Endvidere”, ”Senere” eller ”Som før nævnt”. Man skal så vidt 
muligt kunne læse hvert afsnit uafhængigt af de øvrige, evt. med et link til andet som kan være re-
levant at læse.

Ikke sådan: Som før nævnt …
Men sådan: Som du kan læse i afsnittet om xxxxxx …



Ikke sådan: Næste skridt er …
Men sådan: Efter ansættelsen …

Brug billeder
Billeder fænger og gør læseren nysgerrig. Billeder er også med til at opdele teksten i mindre bid-
der, så den bliver lettere at gå til.

Husk metadata
Metadata er oplysninger om den tekst, du lægger på nettet. Det kan for eksempel være noget om, 
hvor oplysningerne stammer fra, for eksempel Cirius journalnummer, det kan være nøgleord, der 
kan lette søgninger eller oplysninger om, hvor længe teksten skal være tilgængelige på nettet. 

Giv mulighed for feedback
Giv læseren mulighed for at give feedback, for eksempel ved at angive en e-mailadresse, de kan 
skrive til.

Hold teksten ajour!
Det er vigtigt, at man kan stole på oplysningerne på nettet. Derfor skal du huske at holde dine 
tekster ved lige. Hvis du har en side med ”Nyheder”, så sørg for at sker noget på siden. En ”Ny-
hedsside” med et halvt år gamle nyheder skræmmer flere væk, end den lokker nysgerrige til. 



Tjekliste, når du skal skrive til nettet

Kan de enkelte afsnit vises på én skærmside?□	

Har du brugt korte og sigende overskrifter?□	

Har du brugt links til dine henvisninger?□	

Kan man læse de enkelte afsnit uafhængigt af de andre?□	

Fremgår det, hvem der har skrevet teksten?□	

Fremgår det, hvem man kan spørge, hvis man vil vide mere?□	

Er dit sprog konkret og nutidigt?□	

Husk at vedligeholde siderne1□	

Nyttige Links

Ordbøger på nettet

Sproget.dk – en hjemmeside for dansk sprog lavet som et samarbejde mellem Dansk Sprognævn og Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Retskrivningsordbogen – Dansk Sprognævn.

Ordbog over det danske sprog (1700-1950) – Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Leksika på nettet
Gyldendals Onlineleksikon – baseret på Den Store Danske Encyklopædi.
Wikipedia – åben og fri online encyklopædi.

Lix-måler 
BedreWord.dk – Her kan du hente en lille programudvidelse til Word, som beregner Lix-tallet, dvs. svær-
hedsgraden, på din tekst.




