
Skriv bättre i jobbet

En liten guide till hur du får fram ditt budskap bättre.



Det viktigaste skrivrådet
Vi börjar med det bästa och viktigaste skrivrådet av alla: Tänk på mottagaren! 
Nyckeln till en bra text kallas mottagaranpassning. Det kan låta enkelt, men faktum är att många glömmer bort mottagaren när 
de skriver. Det är till och med en av de vanligaste orsakerna till dåliga texter: Skribenten har helt enkelt inte tänkt igenom vem 
hen skriver för eller vad läsarna ska ha texten till. Det kan resultera i att texten tar upp fel saker, innehåller för svåra ord eller på 
något annat sätt hindrar läsaren att ta till sig budskapet.

En bra utgångspunkt för att lyckas är att ställa sig följande fråga: 
”Vad ska mottagaren veta, känna och göra efter att ha läst texten?”

Frågan hjälper dig att ringa in textens syfte. När du har gjort det blir det lättare att skriva en text som faktiskt uppfyller syftet 
och får den önskade effekten.



Anpassa texten på flera nivåer
Anpassningar kan du göra på flera nivåer i texten: från innehållsurval ner till enstaka ordval. För att få till en bra, funktionell text 
ska dina val styras av mottagarnas förkunskaper, inställning och behov.

I denna dokumentation kommer du att få skrivråd för textens olika nivåer:

1. Innehåll
2. Struktur och disposition
3. Meningsbyggnad
4. Ordval

Testa gärna att titta närmare på en text ur ett mottagarperspektiv. Det är en bra förberedelse för ditt eget skrivande. Skriv ut 
en kort text som du nyligen läst i jobbet och markera:
- den information som du faktiskt behövde
- eventuella ord som du inte förstod.

Hade skribenten kunnat göra något annorlunda för att bättre anpassa texten för dina behov?



Välj ut relevant information
En bra text börjar med ett bra innehållsurval. Sträva alltid efter att texten ska innehålla det som är relevant för syftet och för 
läsaren – varken mer eller mindre.

För att välja ut relevant innehåll ska du gå tillbaka till första frågan:
- Vad ska mottagaren veta, känna och göra?

Svaret på frågan är syftet med texten, och ska vara utgångspunkten för ditt innehållsurval. Den hjälper dig att få med det som 
är viktigt. Du bör också ställa dig dessa följdfrågor:
- Vad behöver mottagaren veta för att kunna göra det hen ska när hen har läst klart?
- Vad vet mottagaren redan?
- Vad behöver jag förklara?

Genom att tänka igenom vad mottagaren har för förkunskaper kan du begränsa innehållet till det som är nödvändigt. Då 
kommer du att få en bra text som är så kort som är möjligt. Det uppskattar läsaren.
Om du ofta skriver för samma människor är det nog ganska lätt. Är mottagaren ny för dig behöver du tänka till, och kanske 
fråga någon annan som vet mer.



Skriv det viktigaste först
När du har gjort ett bra informationsurval är det dags att planera textens upplägg – dispositionen.
När det gäller textens disposition är den gyllene regeln: Skriv det viktigaste först! 
Det viktigaste är förstås det som är viktigast för mottagaren. Om läsaren söker svar på en specifik fråga ska svaret inte komma i
sista stycket.

Ett exempel: Om du går in på ditt försäkringsbolags webbplats och söker upp en sida med rubriken ”Anmäl skada” vill du snabbt 
och enkelt kunna anmäla din skada och klicka på ”skicka”. I den här situationen vill du inte ha en massa kringinformation.
Regeln att skriva det viktigaste först gäller i alla brukstexter, men blir viktigare ju längre texten är. En text på över tre sidor ska 
helst ha en sammanfattning, så att läsaren kan få överblick över innehållet. Men även i ett kort mejl gör du bäst i att först skriva 
vad du vill att mottagaren ska göra (t ex boka in ett möte med dig). Därefter kan du utveckla och motivera (berätta varför mötet 
behövs).

Testa en text! 
Ta fram en text du själv har skrivit. Fundera på vad som är huvudbudskapet till mottagaren. Kolla var någonstans i texten du 
hittar budskapet tydligt utskrivet.



Styckeindelning – hjälp för både ögat och tanken
Första intrycket är viktigt; det gäller texter lika väl som människor. Om vi möts av en lång, kompakt ”vägg” av text känner vi 
automatiskt ett motstånd mot att läsa den – eftersom den SER jobbig ut. Känner du igen det?

För att göra din text luftig och visuellt tilltalande ska du dela in den i stycken. Det gör du genom att använda blankrader. Kom 
ihåg att det ska vara en tom rad emellan styckena, du ska inte bara göra en ny rad. Ett lagom långt stycke brukar vara 5–15 
rader långt (men det är bara ett riktmärke).

Stycken är ju inte bara för syns skull, de ska också hjälpa läsaren att förstå vad som hör ihop i texten. Styckeindelningen måste 
alltså vara logisk: när det kommer en ny tankegång eller ett nytt tema ska det vara nytt stycke.

Styckena i det här mejlet brevet har följande teman: Textens första intryck, Hur du gör styckeindelning, Logisk styckeindelning, 
Mejlets teman och Testa din styckeindelning. Som du ser kan du ibland använda temat som underrubrik.

Testa din styckeindelning!
Ta fram en text du har skrivit som innehåller flera stycken. Försöka att tänka dig ett nyckelord eller en underrubrik som anger 
temat i respektive stycke. Om det inte går är stycket troligen för spretigt, och borde delas upp på flera.



Hjälp läsaren med kärnmeningar
En kärnmening anger kärnan i ett textstycke: den säger något generellt om innehållet och ger läsarna en snabb inblick i texten. 
Kärnmeningen ska stå först och vara det som resten av avsnittet bygger vidare på.

Genom att skriva kärnmeningar hjälper du läsaren att redan från början veta vad varje enskilt stycke kommer att handla om. 
Det ger förförståelse för innehållet, vilket är bland det viktigaste som finns för att en text ska bli begriplig. Kärnmeningarna gör 
också att läsaren kan skumläsa din text genom att bara läsa den första meningen i varje stycke och ändå få en god uppfattning
om innehållet.

Man kan se kärnmeningen som ett slags inbäddad underrubrik; den specificerar oftast det som står i huvudrubriken. Om 
stycket har en rubrik får kärnmeningen gärna upprepa nyckelord från rubriken.



Hur ska en bra rubrik se ut?
En bra rubrik ska vara informativ och specifik; den ska tydligt ringa in vad texten handlar om.
En rubrik kan till exempel se ut som den här ovan: formulerad som en fråga. Det är ett enkelt sätt att ta läsarens perspektiv. Se 
bara till att frågan verkligen besvaras i avsnittet – helst ska läsaren få en del av svaret redan i första meningen, eller åtminstone 
i första stycket.

Bra rubriker behöver förstås inte vara frågeformade. Det viktiga är att de är informativa: de ska visa vad texten handlar om, så
att mottagarna snabbt kan avgöra om den är relevant för dem. Var så specifik som är nödvändigt för att avgränsa innehållet: 
skriv hellre ”Gå denna spännande utbildning” än bara ”Utbildning”.
Ett bra knep är att ha med ett verb i rubriken – då blir den nästan automatiskt mer informativ. Det är särskilt användbart i 
underrubriker, som ofta kan vara lite längre.

Att testa:
Gå in på en myndighets webbplats, till exempel Pensionsmyndigheten eller Transportstyrelsen. Klicka dig in på en undersida. 
Titta på sidans rubrik eller underrubriker. Innehåller de verb eller inte? Går det att förstå vad ett avsnitt handlar om baserat på 
rubriken? Vad behövs för att det ska bli tydligt?



Skriv enkla meningar
Om du vill att dina läsare ska kunna läsa obehindrat måste du skriva enkla meningar som har flyt och rytm.

Hur skriver man enkla meningar då?

Till att börja med: Variera meningslängden. 10-25 ord är ett lämpligt antal. Vissa skribenter försöker trycka in 

för mycket information i varje mening, med följden att meningarna blir otympliga och svårlästa.

Tänk också på att huvudverbet ska komma tidigt i meningen. Verbet är oftast nyckel till att förstå helheten –

om det kommer sent blir läsningen svårare. 

Jämför exemplen:
1. Verbet sent i en lång mening:

Eftersom vård och social omsorg utan vinstsyfte inte särredovisas i den offentliga statistiken saknas ännu 

säkra siffror på omfattningen av den verksamheten.

2. Verbet tidigt, kortare meningar:
Det saknas ännu siffror på omfattningen av den vård och sociala omsorg som drivs utan vinstsyfte. Det beror 
på att den verksamheten inte särredovisas i den offentliga statistiken.



Var försiktig med -s!
Nu handlar det om aktiva och passiva verb. Du som ogillar grammatik behöver inte orolig, här finns det en enkel 
minnesregel.
Passiva verb är något som ofta krånglar till meningar och texter helt i onödan. Ett verb i passiv form slutar på –s, som 
i undersöks, bedöms och kontaktas. Motsatsen är den aktiva formen: undersöker, bedömer, kontaktar.

Passiva verb är inte svårbegripliga i sig, men problemet är att de ofta döljer vem som ligger bakom en handling eller 
vem som har ansvaret för något. Läsaren måste själv anta eller gissa vem som ska göra vad, vilket dels saktar ner 
läsningen, dels bådar för missförstånd. Därför är det oftast bättre med verb i aktiv form. Då tvingas du skriva ut vem 
som gör vad, och texten blir lättare att tolka rätt.

Skriv inte: För att projektet ska kunna finansieras måste följande krav uppfyllas.
Skriv hellre: För att vi ska kunna finansiera projektet måste din ansökan uppfylla



Sambandsmarkörer i texten
Det går att göra texter mer begripliga med små medel. Det handlar om sambandssignaler, alltså ord och annat som visar 
läsaren hur saker hänger ihop.

Det finns flera sätt att markera samband i text:
Visa den logiska relationen mellan saker i texten genom att använda sambandsord, till exempel: därför, eftersom, därefter, 
alltså, samtidigt som, för att, dessutom, nämligen, på samma sätt, det beror på att, trots att …

Använd genomgående samma ord för de centrala begreppen i texten. Läsaren ska inte behöva undra om du fortfarande 
pratar om samma sak. Skriv inte om ”konferensanläggningen” och ”kursgården” om vartannat, om du menar samma sak.

Inled nya meningar med ord som återanknyter till det du nämnde i föregående mening: Genom att vara tydlig med 
sambanden visar du läsaren hur saker hänger ihop rent logiskt, och minskar risken för missförstånd. 



Använd ord som läsaren förstår
Om en text är lätt eller svår beror ofta på ordvalen. Vilka ord som är lämpliga att använda beror förstås på vem som ska 
läsa – därför ska du utgå ifrån vad du tror att mottagarna vet och är vana vid. Mottagaranpassning, helt enkelt. Det är inte 
så konstigt egentligen: Om du ska skriva en text om ditt arbete som vänder sig till din kollega använder du ju troligen 
andra ord än när du beskriver ditt jobb för ett barn.

Det går alltså inte att säga rakt av vilka ord du ska använda i dina texter. Däremot finns det några grupper av ord som du 
generellt bör undvika, eftersom de är svåra för många läsare. 

Sådana ord som du ska undvika är: ålderdomliga eller ovanliga ord – gammaldags språk och uttryck som man inte stöter 
på så ofta, t e x erlägga, olägenhet, beskaffenhet, icke. Och när vi ändå talar om ålderdomlighet: Nia inte dina läsare! Du-
tilltal fungerar i så gott som alla texter.

Fackord och internt språk fungerar oftast inte när du skriver för andra som inte är insatta i den bransch du jobbar inom.
Nya medlemmar förstår inte alla termer eller förkortningar. Om du måste använda ett ord som det finns en risk att läsaren 
inte känner till finns en enkel lösning: förklara det.



Sammanfattning
• Det viktigaste skrivrådet av alla: tänk på mottagaren. När du börjar skriva, ställ dig frågan: ”Vad ska mottagaren veta, känna 

och göra efter att ha läst texten?” Detta ska vara din utgångspunkt för de val du gör i texten, från innehåll till ordval.

• Välj ut relevant information till din text. Texten ska besvara läsarnas frågor, och inte innehålla överflödig information.

• Dela in texten i stycken. Styckeindelningen ska vara logisk och hålla isär olika tankegångar.

• Skriv enkla meningar: Låt verben komma tidigt i meningen och variera meningslängden. Använd sambandssignaler som visar 

läsaren hur saker hänger ihop, till exempel ord som därför, eftersom, däremot.

• Använd aktiva verb, undvik de passiva som slutar på –s.

• Använd ord som du tror att läsarna förstår. Om du behöver använda begrepp som läsarna inte är vana vid, förklara dem. 

Undvik fackspråk i externa texter.


